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DEAR COLLEAGUES,

Hereby we are starting to publish Position Papers of EBCOG, due to generous approval of 
the President of EBCOG - Dr. Tahir Mahmood.

These articles made in accordance with highest possible standards of evidence based medi-
cine and correspond to the best clinical practices currently existing in European Union and be-
yond. Up to this moment there are six position statements were released by EBCOG experts. All 
of them were approved by all EBCOG member societies and the Council Members, so Ukrainian 
delegation have also taken part in its consideration and agreement.

Introduction to EBCOG Position Papers
The European Board and College of Obstetrics & Gynaecology (EBCOG) is the representa-

tive body of Obstetricians and Gynaecologists in 36 member countries.  The primary aim of EB-
COG is to improve the health of women and babies throughout Europe. It does this by promoting 
post graduate specialist training and also by the implementation of European wide Standards of 
clinical care.

It is generally accepted there are disparities in the quality of care and clinical outcomes 
across member countries and even among regions within the same country. Not all states are 
good at everything and there is much to learn from each other. Outcome measures need to be 
developed, but of immediate relevance are maternal and perinatal outcomes, cancer survival 
rates, access to sexual health services, and the regulation of fertility treatment as well as qual-
ity of life issues.

EBCOG has responded by developing an agenda which promotes evidence based care. Al-
though the EBCOG Strategy has multiple strands, it focuses on the development and implemen-
tation of Clinical Standards. Part of this Strategy has been the initiation of a series of Position 
Papers.

EBCOG Position Papers
The purpose of EBCOG Position Papers is to provide a clear statement on issues of clini-

cal and public health relevance to all the diverse populations of the European Community.  It 
is important that an organisation that represents most of the national professional societies of 
obstetrics and gynaecology within Europe is seen to have a clear leadership role in matters of 
relevance to the health of women. Position Papers provide an important opportunity to demon-
strate that EBCOG is serious in this respect and accepts its responsibilities to act to improve the 
health of women in Europe.

It is recognised that many individual societies are sufficiently well resourced to produce 
clinical guidelines and scientific statements for themselves and the populations they serve. It is 
not intended that EBCOG statements compete or interfere, but instead identify issues of impor-
tance and relevance to the provision of services and to women in all parts of Europe.

Inevitably the style and content of such statements will evolve over time, as has happened 
with those of individual national and professional societies. Initially an EBCOG Position Paper 
will be written in the style of a Press Release and be around 600 words with 5 key references, 
aimed at both clinical and lay audiences.

In each case a recognised expert in the field is invited to produce an initial draft which is 
then peer reviewed by the EBCOG Executive (and their nominees) and finally approved by Council.

Now we are honored to reproduce them for our Ukrainian colleagues, for the benefit of the 
clinicians, scientists and the health-care policy advisors in Ukraine, as well as for our patients 
and their families. With respect and gratitude to the EBCOG colleagues, involved in creation of 
these statements, and   to the President of EBCOG for his noble permition for reprinting.
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POSITION STATEMENT FROM THE EUROPEAN BOARD AND COLLEGE 
OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY (EBCOG)

THE USE OF MEDICINES DURING PREGNANCY - CALL FOR ACTION

KRISTEL VAN CALSTEREN1, KSENIJA GERSAK2, HILDRUN SUNDSETH3,

INGRID KLINGMANN4, LODE DEWULF5, ANDRÉ VAN ASSCHE1,6, 

TAHIR MAHMOOD6

1 Department of Obstetrics & Gynaecology, University Hospital Gasthuisberg Leuven, Belgium
2 Department of Obstetrics and Gynaecology, University Medical Centre Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

3 European Institute of Women’s health (EIWH),
4 European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP)

5 UCB, Brussels, Belgium
6 EBCOG

Abstract
Less than 10% of medicines approved by the FDA since 1980 have provided enough information as 

regards risks for birth defects associated with their use [1]. Nevertheless, it is estimated that over 90% 
of pregnant women take over-the-counter (OTC) or prescription medication[2]. Considering the fact that 
the use of medication in the period before conception and during lactation can also influence the devel-
opment of the child, information on the impact of their usage during reproductive life is important for 
everyone. The lack of clear information on this topic results in situations where life-saving medication is 
discontinued, withheld or used in a reduced dosage by pregnant women, while on the other hand medicines 
with (potential) toxic effects are taken. This is unacceptable and it is a major public concern that must be 
addressed.

Currently, Europe lacks a robust and comprehensive information system about medication use in 
reproductive life (from preconception, during pregnancy and during lactation). In order to improve ma-
ternal health, and subsequently the health of our next generation, reliable and up to date information 
should be made available. It should be readily accessible for both health care providers and women who are 
considering getting pregnant or who are already pregnant.

In order to tackle this gap in public health, this paper describes current knowledge of the use of 
medicines before and during pregnancy. It calls upon all stakeholders involved in medical care, research 
and medicine regulation, such as policy makers, regulators and governmental agencies, to take action to 
protect patients and improve public health.

Introduction
Pregnant women want to do their best to 

protect their unborn babies. This often means 
making careful choices about what to take dur-
ing pregnancy. Prescription and OTC medi-
cations, herbal products, food supplements, 
topical creams, inhalers, vitamins, alcohol, 
nicotine and “street drugs” can cross the pla-
centa into the fetal blood circulation. Some-
times these drugs can have unintended conse-
quences that can cause birth defects or other 
health problems. Moreover, some medications 
can have adverse effects without ever passing 

through the placenta, i.e., immunosuppres-
sant drugs do not pass through the placenta, 
but may allow infectious agents to cause life 
threatening infections because of an impaired 
maternal immune system and harm the devel-
oping fetus.

Although a number of antenatal medi-
cation exposures are known to cause birth 
defects, like thalidomide and diethylstilbes-
trol, there is insufficient information avail-
able on the risks and safety of the vast major-
ity of medicines (prescription or OTC) known 
or available to patients and their health care 
professionals. Pregnant women are often not 
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included in clinical studies to determine the 
safety of medications before they are market-
ed. [3] It has been reported that a prolonged 
post marketing surveillance period is required 
to determine the true risk to the fetus, even for 
those drugs deemed to be safe initially by FDA 
or classified as having an “undetermined” risk 
before being assigned a more precise risk ( 27 
years). It has been proposed that a more active 
approach to post-marketing surveillance to 
determine teratogenic effects is necessary.[1] 
Because of a lack of this information, pregnant 
women may unknowingly take a medication 
that poses a risk to their fetus. On the other 
hand, anxiety about the potential teratogenic 
effects of medications may discourage women 
or physicians from continuing to use essential 
treatments and they may even consider termi-
nation of pregnancy.

The prevalence of chronic diseases dur-
ing pregnancy, like diabetes, hypertension, 
epilepsy or depression for example, is increas-
ing (25% and more). These women may be in-
advertently exposed to medication before find-
ing out that they have conceived. In addition, 
the intercurrent medical issues like an infec-
tion or an accident for example, cause an esti-
mated 90% of women to use medicines while 
pregnant or wishing to get pregnant. Almost 
all of the medicines used in these situations 
are off-label. The resulting medical and legal 
concerns drive inconsistent medical practices, 
suboptimal outcomes, and low patient satis-
faction and - at their worst - endanger the lives 
of both mother and child.

This lack of knowledge regarding the 
use of medicines in pregnancy is a problem for 
society. It is the responsibility of the medical 
world, governments and regulators to better 
protect pregnant women. By minimising risks, 
we can maximise the chance of safe pregnancy 
outcomes, and protect both mother and child 
to ensure a healthy next generation.

Some regulatory bodies such as the FDA 
and Health Canada have recognised the lack of 
robust quality information for medical profes-
sionals and patients with regard to the use of 
medication during reproductive life. The FDA 
has recently revised its existing system and 
has introduced its new “Pregnancy and Lacta-
tion Labeling Rule”, which became effective 
on June 30, 2015. This labelling system will 
force pharmaceutical companies to provide 
information about the potential benefits and 

risks for the mother, the fetus and the breast-
feeding child.[4]

The FDA rules will require that product 
labelling should be continually updated when 
additional information becomes available. In 
addition, information on pregnancy exposure 
registries will be added to product labeling. 
Furthermore a new section titled “Females and 
Males of Reproductive Potential” will include 
information on infertility, contraception rec-
ommendations and pregnancy testing. These 
changes will facilitate the availability of clini-
cal data in product labelling and help clinicians 
consider risks and benefits when prescribing 
drugs to pregnant women.

We call upon European Commission to 
urgently follow the example of the FDA and 
set out guidance with regard to post market-
ing surveillance, in order to develop a uniform 
policy across Europe and North America.

Important steps to obtain information 
on the use of medication in preconception, 
pregnant and lactating women

1. Analysis of current situation in EU

It is estimated that over 90% of pregnant 
women take medicines in pregnancy. However 
there are no data available on the use of medi-
cines, either prescription or OTC, herbal prod-
ucts, food supplements and creams in each EU 
country. National Professional Societies and 
consumer organisations should set up a work-
ing party to investigate mechanisms to cap-
ture data on the current situation in Europe.

2. Improve registration of data

Registration policy regarding safety, 
dosage advice and data on adverse events is 
poor.  There are different reasons for this lack 
of registration. Firstly, many patients use OTC 
drugs and don’t tell their treating physician – 
either because doctors do not ask about it, or 
because patients are afraid of the reaction/ad-
vice of their doctor. Secondly, many obstetri-
cians/midwives do not systematically register 
details of medication or supplements used by 
pregnant women in their obstetrical medical 
files. Thirdly, many drugs are routinely used 
(like a painkiller or nasal spray for a cold) and 
quite often women do not remember the exact 
name or dose used as the treatment had al-
ready finished at the time of the consultation. 
Finally, the pharmacovigilance reporting of 
adverse events in pregnant women is relative-
ly poor. Since the medication is used off-label, 
doctors or pharmacists who prescribe or dis-
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pense the medication to a patient often prefer 
not to report the side effect because they fear 
legal problems.

The implementation of a general register 
of medication use in European pregnant wom-
en will show which supplements and medica-
tions are safe to use. What we lack most today 
is the denominator that is needed to assess the 
risk. With over 5 million babies born in Europe 
and up to 90% of those having been exposed 
to medication in utero, we should find some 
reassurance in having those denominators. 
Without the denominator, every unfortunate 
case can lead to misguided conclusions and de-
cisions.

3. Preconception counselling of young women

Young women should be advised to talk 
to their doctor even before stopping contra-
ception. This is an important opportunity to 
discuss healthy lifestyles (stopping smoking, 
alcohol consumption, having a healthy diet 
to achieve a normal BMI before getting preg-
nant), update the vaccination status, start fo-
lic acid to reduce the risk of spina bifida and 
to discuss the preventive measures to take into 
account to avoid fetotoxic infections in preg-
nancy such as toxoplasmosis, CMV or hepatitis 
B, for example. Moreover, this is the moment 
for doctor and patient to go through the past 
medical history, which medicines or supple-
ments have been taken, etc. Preconception is 
an important time to consider potential risks 
for the future child (genetic problems, terato-
genic problems) and replace teratogenic medi-
cines with safer alternatives. While the exact 
rate of pregnancy termination due to fears of 
adverse fetal effects of xenobiotics or radia-
tion is not known, there is indirect evidence 
that this is not uncommon.

It should be communicated very clearly 
to pregnant women that they should not stop 
or start to take medication (by prescription, 
OTC or supplements) without consulting their 
treating physician.

Additionally, patient organisations 
and non-governmental health organisations 
(NGOs) can play an important role highlight-
ing specific issues to young women with chron-
ic diseases.

4. Interdisciplinary consultation

In order to improve medical care for 
women who are planning a pregnancy, and 
those who are pregnant, the different physi-
cians involved in their care should communi-

cate with each other. In case of doubt about the 
safety of specific medicines, they should con-
tact experts in the field. For patients it is very 
important to get clear and consistent advice on 
the medications they take.

Also, the interaction between nurses/
midwives, physicians and pharmacists should 
be improved. All too often, advice and infor-
mation about the use of medicine for pregnant 
women are contradictory, resulting in confu-
sion, doubt and the suboptimal treatment of 
pregnant women and their unborn children.

5. Set up a robust Reference and Information 
Centre that includes results from 
clinical trials, real life experience, 
pharmacovigilance reporting

Different organisations spread informa-
tion globally via their websites, such as the Or-
ganisation of Teratology Information Special-
ists (OTIS), LactMed, EuroMediCat, Lareb, 
Cybele, Motherisk programme, Embryotox or 
Reprotox. These websites provide very good 
and useful information, mostly to assist health 
professionals or the general public about the 
potential effects of xenobiotic and radiation 
on reproduction, albeit that they have to work 
with the available data in literature, often 
resulting in vague recommendations. Many 
people still appear to prefer a search by ‘Dr 
Google’ and do not contact the specialised or-
ganisations.

Although access to a local expert would 
prevent these problems, research on the use of 
medicines in pregnancy is limited and only a 
small number of physicians/pharmacists/re-
searchers have specific expertise in this field. 
Therefore the establishment of a recognised 
reference centre in each country will improve 
medical care for pregnant women (such as hot-
line intoxication centres). Such a service will, 
in the  first instance, advise physicians, phar-
macists and patients on safety, drug dose and 
potential alternatives. This reference centre 
will also improve the registration of medicine 
use and of adverse events, which will lead to a 
significant increase in the available data.

6. Elaborate research on the use of medication 
in pregnancy

The acknowledgement of the lack of data 
on the use of medicines by pregnant women 
and the public call to solve this problem can 
boost research/interest in this field.

Currently in the paediatric population, 
opportunistic studies are performed, whereby 
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drug sampling is optimally performed with 
standard of care blood drawn in patients who 
have already received the drug of interest. 
This approach, coupled with population-based 
pharmacokinetic modelling methodology have 
allowed the use of sparse (e.g., one to five sam-
ples per patient) and scavenged (leftover sam-
ples from the routine care of patients) samples 
to be used for understanding drug disposition 
changes in pregnant women.

The recently adapted EU Clinical Trial 
Regulation No 536/2014 aims to create an 
environment that is favourable to conduct-
ing clinical trials in the EU with the highest 
standards of ethical and safety protection for 
participants. The new Clinical Trial Regula-
tion sets out the legal conditions under which 
clinical trials will have to be conducted in Eu-
rope in the future. This new regulation will 
improve the transparency of Clinical Trial 
data, and will allow the inclusion of different 
population groups – like pregnant and breast-
feeding women - under strict protective mea-
sures. Also if data from women who conceive 
while included in a clinical trial is collected, 
pharmacovigilance reporting should improve.

Action points
What we ask from the EU politicians and 

legislators, clinicians and researchers:
1. An EU-wide assessment of current 

practice and future needs to enable 
the better treatment of women pre-
conception and during pregnancy and 
lactation

2. An EU-wide information campaign to 
increase awareness among the public 
and health care professionals (HCP) 
about the importance of proactive 
information sharing and counselling 
regarding medication use related to 
pregnancy and lactation

3. An EU Legal framework to stimulate 
reporting and counselling by HCP 
about medication use related to 
pregnancy and lactation

4. An EU Regulatory framework to 
improve label information about 
medication use related to pregnancy 
and lactation (i.e., make it more 
relevant and current)

5. An EU-wide framework to improve 
the quality and reliability of the 
information provided e.g., via the 
internet about medication use related 
to pregnancy and lactation. (e.g. A 
central EU website with links to good 
sources; seal for quality information)
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ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОПЛІДНИХ ВАГІТНОСТЕЙ ПІСЛЯ 
ЗАПЛІДНЕННЯ ІН ВІТРО (ЗІВ)

В останні роки багатоплідні вагітності стали привертати пильну увагу через збільшення 
їх частоти завдяки застосуванню ЗІВ, а також через часті акушерські, перинатальні та неона-
тальні ускладнення, що спостерігаються у разі багатопліддя. Мета дослідження - визначитиі осо-
бливості перебігу гестаційного періоду, пологів та стану новонароджених у жінок з багатоплідни-
ми вагітностями, що настали після запліднення ін вітро.

Матеріал та методи дослідження. Оцінено перебіг 67 багатоплідних і 171 одноплідних вагіт-
ностей, що настали завдяки проведенню ЗІВ; характер пологів та стан новонароджених. 

Результати дослідження. У жінок з багатоплідною вагітністю статистично значимо час-
тіше, ніж з одноплідною, мали місце випадки мимовільного аборту, ранньої блювоти вагітних, 
прееклампсії середнього та тяжкого ступеня, плацентарної дисфункції, затримки росту плода, 
істміко-цервікальної недостатності, анемії. Серед жінок з багатопліддям народили живих дітей 
64,2 %, тоді як серед пацієнток з одноплідними — 83,0 % (P=0,003). Пологи у жінок з багатоплід-
дям в абсолютній більшості відбувалися передчасно (95,5 %), через що діти народжувалися недо-
ношеними та потребували реанімаційних заходів та інтенсивної терапії. У жінок з одноплідними 
вагітностями після ЗІВ передчасні пологи спостерігалися рідше — в 11,0 % випадків (P<0,001).  

Висновки. Для багатоплідної вагітності, що настала після ЗІВ, порівняно з одноплідною  ха-
рактерна більш висока частота акушерських та перинатальних ускладнень та передчасних по-
логів.

Ключові слова: запліднення ін вітро, вагітність, багатопліддя, акушерські та перинатальні 
ускладнення, стан новонароджених.

За останні двадцять років значно зрос-
ла частота багатоплідних вагітностей [2, 
4–7]. Однією з основних причин цієї тенден-
ції є застосуванням для лікування безпліддя 
методів допоміжних репродуктивних тех-
нологій, у тому числі ЗІВ [2, 4–7]. З одного 
боку, привертають увагу повідомлення, що 
у жінок, які проходять ЗІВ, має місце обтя-
жений акушерсько-гінекологічний та сома-
тичний анамнез, що підвищує ймовірність 
патології вагітності та сприяє її негативно-
му завершенню [1, 3]. З іншого боку, багато 
дослідників вказують, що у жінок з багато-
плідною вагітністю збільшується ймовір-
ність розвитку прееклампсії, гестаційного 
діабету, анемії, передчасних прологів, піс-
ляпологової кровотечі, водночас діти від та-
ких вагітностей частіше народжуються пе-
редчасно, з малою масою тіла, перебувають 
у відділенні інтенсивної терапії [1, 2, 4, 7]. 

Мета дослідження — визначити осо-
бливості перебігу гестаційного періоду, по-
логів та стану новонароджених у жінок з 
багатоплідними вагітностями, що настали 
після запліднення ін вітро.

Матеріал та методи дослідження
Ретроспективно оцінено перебіг та ре-

зультати вагітностей, що настали внаслідок 
лікування безпліддя в циклах ЗІВ: у 67 жі-
нок з багатоплідною і у 171 — з одноплідною 
вагітністю. 

Обробку та аналіз даних статистичної 
інформації проводили з використанням про-
грамного комплексу SPSS Statistics 17.0. 
Порівняння якісних ознак виконувалося із 
застосуванням критерію 2 Пірсона (Pearson 
Chi-square) з поправкою Єтса (Yates’s 
correction). Щодо оцінки сили зв’язку між 
номінальними змінними використовували 
критерій . Розраховували відношення шан-
сів (ВШ) та 95%-й довірчий інтервал (95% 
ДІ) до нього. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Універсальною, інтегрованою відповід-

дю організму вагітної жінки на будь-які по-
рушення, є прояви загрози невиношування 
вагітності. Ця патологія гестації була пере-
важною для обстежених жінок з індукова-
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ною вагітністю, при цьому при багатоплід-
ді вона зустрічалася статистично значуще 

частіше, ніж при одноплідній вагітності 
(табл. 1). 

Таблиця 1

Гестаційні ускладнення у жінок з багато- та одноплідними вагітностями після ЗІВ

Показник

Багатоплідна 
вагітність

(n=67)

Одноплідна 
вагітність
(n=171) c² P φ ВШ 

(95% ДИ)
n % n %

Загроза мимовільного 
аборту 65 97,0 109 63,7 25,441 <0,001 0,3 18,5 

(4,4–78,1)

Мимовільний аборт 23 34,3 25 14,6 10,422 <0,001 0,2 3,1 
(1,6–5,9)

Рання блювота вагітних 28 41,8 31 18,1 13,215 <0,001 0,2 3,2 
(1,7–6,0)

Прееклампсія середньо-
го та тяжкого ступеня 13 19,4 15 8,8 4,267 <0,022 0,1 2,5 

(1,1–5,6)

Плацентарна дисфункція 39 58,2 30 17,5 36,718 <0,001 0,4 6,5 
(3,5–12,2)

Затримка росту плода 22 32,8 15 8,8 19,438 <0,001 0,3 5,1
(2,4–10,6)

Істміко-цервікальна не-
достатність 15 22,4 12 7,0 9,831 <0,002 0,2 3,8 

(1,7–8,7)

Анемія 26 38,8 28 16,4 10,422 <0,001 0,2 3,2 
(1,7–6,1)

У жінок з багатоплідною вагітністю 
статистично значимо частіше, ніж з одно-
плідною, мали місце випадки ранньої блю-
воти вагітних, прееклампсії середнього та 
тяжкого ступеня, плацентарної дисфункції, 
затримки росту плода, істміко-цервікальної 
недостатності та анемії (табл. 1). У кожної 
шостої жінки (16,4 %) з багатопліддям від-
мічався дискондартний ріст плодів; у двох 
випадках (3,0 %) — синдром фето-фетальної 
трансфузії.

Кожна третя багатоплідна вагітність 
завершилася мимовільним перериванням, 
що значно частіше, ніж при одноплідній ва-
гітності (34,3 % (23 з 67) проти 14,6 % (25 
з 171); 2=10,422, P=0,001). Отже після від-
новлення фертильності в циклах ЗІВ ймо-
вірність невиношування вагітності при бага-
топлідді втричі вища (95% ДІ 1,6–5,9), ніж 
при одному плоді. Необхідно також вказати, 
що у 42 із 44 породіль з багатоплідною вагіт-
ністю пологи сталися передчасно, що склало 
95,5 %, а своєчасно — лише у 2 (4,5 %), тоді 
як при одноплідній вагітності їх було відпо-
відно 16 (11,0 %) і 130 (89,0 %) (2=68,973, 
P<0,001), тобто багатопліддя істотно збіль-
шує шанс виникнення передчасних пологів 
(ВШ 170,6; 95% ДІ 37,7–772,8), критерій 
, що дорівнює 0,8, також вказує на дуже 

сильний взаємозв’язок між багатопліддям і 
передчасною пологовою діяльністю. 

Абсолютна більшість жінок як з бага-
то- (97,7 %), так і одноплідною (97,9 %) ва-
гітністю, були розроджені шляхом операції 
кесарів розтин за сукупністю показань. 

У чотирьох вагітних з двійнею відбу-
лася антенатальна загибель одного плода. 
У трьох з цих жінок вагітність була пролон-
гована та завершилася народженням живої 
дитини, у однієї зареєстрована антенатальна 
загибель другого плода. В одному випадку 
при вагітності четвернею жінці була зробле-
на редукція двійні, потім у терміні 12 тиж-
нів один плід замер, а один продовжував 
розвиватися та вагітність завершилася на-
родженням живої дитини. 

Таким чином, у 64,2 % (43 із 67) жінок, 
які мали багатоплідні вагітності народилися 
живі немовля, що значуще менше, ніж при 
одноплідній вагітності — 83,0 % (142 із 171) 
з одноплідною вагітністю (2=8,834, =0,2, 
P=0,002; ВШ 0,37; 95% ДІ 0,19–0,70). Отже 
в групі жінок з багатоплідними вагітностя-
ми народилися живими 83 немовля, зокре-
ма у 5 (7,5%) жінок народилася одна жива 
дитина, у 36 (53,7%) — двійня, та у 2 (3,0%) 
— трійня.
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При багатоплідній вагітності доноше-
ними народилися лише 3 (3,6 %) дитини, а 
недоношеними – 80 (96,4 %), тоді як для од-
ноплідної вагітності характерною була зво-
ротна тенденція — 130 (89,0 %) і 16 (11,0 %) 
(2=155,121, =0,8; P<0,001; ВШ 216; 95% 
ДІ 61–767). 

Найважливішим критерієм сприятли-
вого завершення пологів є задовільний стан 
дитини, який при багатоплідді відзначався 
значимо рідше (6 (7,2 %) проти 114 (80,3 %); 
2=109,403, =-0,7, P<0,001; ВШ 0,02; 95% 
ДІ 0,01–0,05). Несприятливим був той факт, 
що більше половини дітей з багатоплідних 
вагітностей через асфіксією середнього та 
тяжкого степеня потребували реанімацій-
них заходів (45 (54,2 %) проти 18 (12,7 %); 
2=42,801, =0,4, P<0,001; ВШ 8,2; 95% ДІ 
4,2–15,7).

ВИСНОВКИ
На перебіг та завершення вагітності 

після ЗІВ суттєво впливає кількість плодів, 
що виношується. У жінок з багатоплідною 
вагітністю статистично значимо частіше, 
ніж з одноплідною, виникають гестаційні 
ускладнення, такі як загроза та мимовіль-
не переривання вагітності, рання блювота 
вагітних, затримка росту плода (-ів), істмі-
ко-цервікальна недостатність, плацентар-
на дисфункція, прееклампсія середнього та 
тяжкого ступеня, анемія; пологи частіше 
відбуваються передчасно, що негативно від-
бивається на стані новонароджених.
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)

АЙЗЯТУЛОВА Э.М.

В последние годы многоплодные беремен-
ности стали привлекать внимание из-за увели-
чения их частоты благодаря применению ЭКО, а 
также в связи с частыми акушерскими, перина-
тальными и неонатальными осложнениями, на-
блюдаемыми при многоплодии. ЦЕЛЬ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ - определить особенности течения 
гестационного периода, родов и состояния ново-
рожденных у женщин с многоплодными бере-
менностями, наступившими после ЭКО.

Материал и методы исследования. Оцене-
но течение 67 многоплодных и 171 одноплодных 
беременностей, наступивших в циклах  ЭКО; ха-
рактер родов и состояние новорожденных.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. У женщин с многоплодной беременностью 
статистически значимо чаще, чем с одноплод-
ной, имели место случаи самопроизвольного 
аборта, ранней рвоты беременных, преэкламп-
сии средней и тяжелой степени, плацентарной 
дисфункции, задержки роста плода, истмико-
цервикальной недостаточности, анемии. Среди 
женщин с многоплодием родили живых детей 
64,2 % пациентки, тогда как с одноплодными 
— 83,0 % (P=0,003). Роды у абсолютного боль-
шинства женщин с многоплодием происходили 
преждевременно (95,5 %), из-за чего дети рожда-
лись недоношенными и нуждались в проведении 
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реанимационных мероприятий и интенсивной 
терапии. У женщин с одноплодными беременно-
стями после ЭКО преждевременные роды наблю-
дались реже — в 11,0 % случаев (P<0,001).

Выводы. Для многоплодной беременности, 
наступившей после ЭКО, по сравнению с одно-
плодной, характерна более высокая частота аку-
шерских и перинатальных осложнений и пре-
ждевременных родов.

Ключевые слова: оплодотворение, бере-
менность, многоплодие, акушерские и перина-
тальные осложнения, состояние новорожден-
ных.

SUMMARY

FEATURES OF MULTIPLE PREGNANCY AFTER IVF

AYZYATULOVA E.M.

In recent years, multiple pregnancies began 
to attract attention because of its increasing fre-
quency through the use of IVF, as well as through 
in connection with the part of the obstetric, perina-
tal and neonatal complications observed in the case 
of multiple pregnancy. PURPOSE OF THE STUDY 
– to determine the characteristics of the course of 
gestation, childbirth and newborn status in women 
with multiple pregnancies occurring after IVF.

Material and methods. It is estimated 67 
multiple pregnancies and 171 singleton pregnan-
cies occurring in IVF cycles; the nature of labor 
and the newborn state.

Results. Women with multiple pregnancy 
was significantly more often than with a singleton, 
there have been cases of spontaneous abortion place 
early vomiting during pregnancy, preeclampsia, 
moderate and severe, placental dysfunction, cer-
vical incompetence, anemia. Among women with 
a multiple pregnancy gave birth to children living 
64.2 % of patients, whereas a singleton – 83.0 % 
(P=0,003). Deliveries by the absolute majority of 
women with a multiple pregnancy occurred prema-
turely (95.5 %), due to which children were born 
prematurely and needed resuscitation and inten-
sive therapy. Women with singleton  pregnan-
cies after IVF preterm birth were observed only in 
11.0 % of cases (P<0,001).

Conclusions. For multiple births that fol-
lowed IVF, compared with singleton characterized 
by a high frequency of obstetric and perinatal com-
plications and premature birth.

Keywords: fertilization, pregnancy, mul-
tiple pregnancy, obstetric and perinatal complica-
tions, neonatal status.
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ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ АДЕНОМІОЗІ 
В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ 

У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Аденоміоз та гіперплазія ендометрія є ізольованими захворюваннями, проте часто поєдну-
ються і супроводжуються порушенням гормонального гомеостазу. У статті представлені резуль-
тати вивчення стану гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи у жінок репродуктивного віку у 
разі аденоміозу, гіперплазії ендометрія та поєднаної патології матки.

Матеріал та методи дослідження. Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчни-
кової системи оцінювали за даними імуноферментного визначення рівнів фолікулостимулюючого 
(ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), пролактину (Прл), естродіолу (Е2) та прогестерону (П) у 
різні фази менструального циклу у 120 жінок репродуктивного віку з поєднаною доброякісною па-
тологією матки та у 40 гінекологічно здорових жінок контрольної групи спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. У жінок з аденоміозом та гіперплазією ендо-
метрія відмічалася гіперпродукція гонадотропних гормонів з підвищенням рівня їх секреції у по-
рівнянні з групою здорових жінок: середня концентрація ФСГ незалежно від фази менструального 
циклу збільшена у 1,9 рази; середній рівень ЛГ - у 2,2 рази; спостерігалася гіперпролактинемія - 
середній вміст Прл збільшений у 2 рази. У всіх клінічних групах обстежуваних жінок виявлена 
гіперестрогенемія на протязі всього менструального циклу та гіпопрогестеронемія. Вираженість 
гормональних зсувів залежала від клінічної групи хворих. 
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Висновки. Показники гонадотропної та пролактинстимулюючої активності гіпофізу у жі-
нок з доброякісною патологією матки підтверджують участь ФСГ, ЛГ та пролактину в складних 
процесах регуляції репродуктивної системи.

Ключові слова: аденоміоз, гіперплазія ендометрія, поєднана доброякісна патологія матки, 
гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникова система.

Проблема аденоміозу (АМ) та гіперп-
лазії ендометрія (ГПЕ) набула особливого 
значення у зв язку зі зростанням цих пато-
логічних станів в структурі гінекологічної 
захворюваності. Дані захворювання мають 
особливу актуальність для пацієнток репро-
дуктивного віку, оскільки супроводжують-
ся значними порушеннями менструальної 
та генеративної функції [2,3]. Частота гені-
тального ендометріозу коливається від 12 до 
50%, ГПЕ – від 10 до 30% у жінок репродук-
тивного віку. АМ складає 53-80% в структу-
рі ендометріозу [1,5].  

АМ та гіперплазія ендометрія часто 
сполучаються одне з одним і супроводжу-
ються порушенням гормонального гомеос-
тазу. Представлені у літературі особливості 
гормонального стану при АМ, ГПЕ та поєд-
наній патології ендо- і міометрія досить су-
перечливі [6,7].

Сучасні принципи лікування АМ в по-
єднанні з ГПЕ базуються на уявленні про 
них як гормонозалежних патологічних про-
цесах. Гормональна терапія займає провід-
не місце в консервативному лікуванні цих 
хворих і потребує ретельної діагностики ста-
ну гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової сис-
теми. Крім того, вибір лікувальної тактики 
передбачає необхідність індивідуального і 
диференційованого підходу в залежності від 
віку хворої, вираженості клінічної симпто-
матики, розповсюдженості патологічного 
процесу, тривалості захворювання, заці-
кавленості в продовженні репродуктивної 
функції, наявності екстрагенітальної пато-
логії [4,8].

Мета дослідження  – вивчити стан гі-
поталамо-гіпофізарно-яєчникової системи у 
жінок репродуктивного віку у разі аденоміо-
зу в поєднанні з гіперпластичними процеса-
ми ендометрія.

Матеріал та методи дослідження.
Функціональний стан гіпоталамо-гіпо-

фізарно-яєчникової системи оцінювали за 
допомогою імуноферментного методу за да-
ними рівнів фолікулостимулюючого (ФСГ), 
лютеїнізуючого гормону (ЛГ), пролактину 
(Прл), естрадіолу (Е2) та прогестерону (П) у 

фолікулінову фазу, периовуляторний пері-
од та лютеїнову фазу менструального циклу 
у 120 жінок репродуктивного віку з добро-
якісною патологією ендо- і міометрія (у 40 
жінок з аденоміозом , 40 – з гіперплазією 
ендометрія та 40 – з поєднаною патологією 
(АМ+ГПЕ)). Оцінку діяльності щитоподіб-
ної залози визначали за рівнем тиреотроп-
ного гормону (ТТГ) та вільної фракції ти-
роксину (Т4). Проаналізовані зміни рівня 
гормонів в залежності від клінічної форми 
порівнювали з аналогічними показниками 
40 гінекологічно здорових жінок контроль-
ної групи.

Статистична обробка клінічного ма-
теріалу проводилася за допомогою пакету 
статистичних програм Statistica 6.0 та MS 
Excel 2003.

Результати дослідження та їх обго-
ворення.
Отримані результати гормонального 

обстеження жінок основної групи з доброя-
кісною патологією матки вказують на істот-
ні зміни гонадотропної функції гіпофізу та 
стероїдогенезу гонад. Рівень ФСГ у хворих 
з доброякісною патологією ендо- і міометрія 
циклічно змінювався протягом менстру-
ального циклу як і у здорових жінок, але 
достовірно перевищував показники групи 
контролю. Середня концентрація ФСГ у жі-
нок з АМ перевищувала у 1,4 рази середній 
рівень гормону у здорових жінок, з ГПЕ - у 
2,0 рази, при поєднаній патології АМ+ГПЕ 
- у 2,2 та склала при АМ -  8,26±1,05 мМО/
мл, при ГПЕ - 12,97±1,48 мМО/мл, при 
АМ+ГПЕ - 13,14±1,05 мМО/мл. 

Показники ЛГ характеризувались ви-
раженим порушенням ритму і рівня цикліч-
ної та базальної секреції. Середній рівень ба-
зальної секреції ЛГ у жінок з доброякісною 
патологією матки перевищував показники 
здорових жінок у 2,2 рази: у хворих з АМ - у 
1,7 рази вище показників контролю, з ГПЕ 
та АМ+ГПЕ  у 2,5 та 2,3 рази відповідно. 
Підвищення вмісту ЛГ спостерігали у обидві 
фази менструального циклу, але найбільш 
виражений підйом відмічався у І фазу. Рі-
вень лютропіну перевищував рівень ЛГ у 
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здорових жінок у 5 разів і склав 12,30±0,48 
мМО/л. Крім овуляторного піку в секреції 
ЛГ у хворих з доброякісною патологією мат-
ки спостерігались додаткові піки-викиди 
лютропіну як у І, так і у II фазі менструаль-
ного циклу, що перевищували овуляторні 
показники вмісту гормону. Концентрація 
ЛГ зростала у всіх клінічних групах жінок 
з доброякісною патологією матки у І та ІІ 
фази менструального циклу і найбільш ви-
раженою була у жінок з ГПЕ та А+ГПЕ. 

У хворих основної групи спостерігалася 
гіперпролактинемія із підвищенням серед-
нього рівня Прл (560,22 ± 30,46 мкМО/л) у 
1,9 рази від показника контрольної групи. У 
динаміці менструального циклу рівень Прл 
був найвищим в І фазу та у 2,8 рази переви-
щував показник контрольної групи. Вираже-
ні порушення пролактинсекретуючої функції 
гіпофізу у хворих з доброякісною патологією 
матки викликають зсуви у регуляції функції 
яєчників, що пояснює високий відсоток без-
пліддя у даної категорії жінок. Статистично 
достовірних відмінностей секреції Прл у за-
лежності від клінічної групи хворих не вияв-
лено. Порушення вироблення Прл у разі АМ, 
ГПЕ та АМ+ГПЕ пов’язані із порушенням 
гормонально-рецепторних взаємовідносин у 
враженій патологією матці.

Оцінюючи функціональний стан яєч-
ників у жінок репродуктивного віку з до-
броякісною патологією ендо- і міометрія,  
спостерігали достовірне підвищення рівня 
естрадіолу (Е2) як у І, так і у II фазі менстру-
ального циклу порівняно з контрольною 
групою (р<0,05). Середній вміст Е2 у хво-
рих основної досліджуваної групи у 1,9 рази 
перевищував рівень здорових жінок і склав 
1,10±0,02 пг/мл. Протягом менструально-
го циклу встановлено не лише значне збіль-
шення середньої концентрації Е2, але й по-
рушення динаміки рівня гормону. У І фазу 
менструального циклу у разі АМ рівень Е2 у 
3 рази перевищував показники групи контр-
олю і склав 0,88 ± 0,05 пг/мл. У пік овуляції 
у хворих на АМ, як і у здорових жінок, вміст 
Е2 збільшувався, але гормональний пік у по-
рівнянні з вмістом Е2 у І фазу менструально-
го циклу був менш вираженим і підвищився 
лише у 1,3 рази, ніж у групі контролю - у 3,2 
рази. Середній рівень Е2 у період овуляції у 
хворих з АМ складав 1,14±0,08 пг/мл, що у 
1,2 рази більше рівня даного гормону у здо-
рових жінок. У лютеїнову фазу менструаль-
ного циклу вміст Е2 знижувався, але гіпере-

строгенемія зберігалася: рівень естродіолу у 
1,7 рази перевищував рівень гормону контр-
ольної групи і склав 0,76 ± 0,07 пг/мл.

При ГПЕ та А+ГПЕ спостерігалася 
більш виражена гіперестрогенемія, ніж при 
аденоміозі. Найвищі середні показники рів-
ня Е2 у обидві фази менструального циклу 
були у жінок з поєднаною патологією матки 
і склали у І фазу - 0,99±0,06 пг/мл, у овуля-
торний період - 1,58 ± 0,02пг/мл, у II фазу 
- 1,17±0,07 пг/мл. Загальна середня кон-
центрація Е2 при А+ГПЕ у 2,2 рази переви-
щувала показники контролю. 

Нами встановлено, що середній показ-
ник вмісту П у жінок з доброякісною пато-
логією ендо- і міометрія (7,5±0,57 нмоль/л)  
був у 1,6 рази нижчий, ніж у групі здорових 
жінок. Але у динаміці менструального ци-
клу секреція  П мала наступні особливості: 
в І фазу - рівень П у хворих з А достовірно 
не відрізнявся від показників контрольної 
групи і тому очікуваної гіпопрогестероне-
мії не спостерігали, навпаки, середній вміст 
гормону (2,15±0,16 нмоль/л) у 1,2 рази пе-
ревищував середній контрольний показник. 
Протягом менструального циклу продукція 
П у основній досліджуваній групі зберіга-
ла характерні для здорових жінок законо-
мірності ритму секреції гормону – вміст П 
підвищувався в овуляторний пік і був зна-
чно більшим у лютеїнову фазу. Але ступінь 
збільшення П при доброякісній патології 
матки не відповідав збільшенню П у здоро-
вих жінок і була значно нижчою. Середній 
вміст П у період овуляції у хворих основної 
групи  був меншим від показника групи 
контролю у 2,7  рази, а у лютеїнові фазу – у 
1,5 рази, що склало 3,42±0,16 нмоль/л та 
17,17±0,41 нмоль/л відповідно.

Нами проаналізована функція щито-
подібної залози у жінок основної та контр-
ольної груп. Показники тиреотропного 
гормону та тироксину у пацієнток з адено-
міозом, гіперплазією ендометрія та поєдна-
ною патологією матки були в межах норми 
і статистично достовірних розбіжностей по 
клінічних формах основної та контрольній 
групи жінок не встановлено.

ВИСНОВКИ
У жінок з аденоміозом, гіперплазією 

ендометрія та поєднаною патологією від-
мічається гіперпродукція гонадотропних 
гормонів з підвищенням рівня їх базальної 
та циклічної секреції у порівнянні з групою 
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здорових жінок: середня концентрація ФСГ 
незалежно від фази менструального циклу 
збільшена у 1,9 рази; середній рівень ЛГ - у 
2,2 рази; спостерігається гіперпролактине-
мія - середній вміст Прл збільшений у 2,0 
рази. У всіх клінічних групах обстежуваних 
жінок виявлена гіперестрогенемія на протя-
зі всього менструального циклу та відносна 
чи абсолютна гіпопрогестеронемія. Вираже-
ність гормональних зсувів залежала від клі-
нічної групи хворих. 

Таким чином, показники гонадотропної 
та пролактинстимулюючої активності гіпо-
фізу у жінок репродуктивного віку з добро-
якісною патологією матки підтверджують 
участь ФСГ, ЛГ та пролактину в складних 
процесах регуляції репродуктивної системи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в ги-
некологии / под ред. Бенюка В. А. – Киев: из-
дат. дом «Здоровье Украины». 2007. - 512 с.

2. Бенюк В.О. Сучасні аспекти діагностики гі-
перпластичних процесів  ендометрія  у жінок 
репродуктивного віку/ В.О. Бенюк, Я.М. Ви-
нярський, В.М. Гончаренко, В.В. Курочка // 
Таврический медико-биологический вестник 
- Том 15. №2 ч.2(58). -2012. - С.20-22. 

3. Баскаков В. П. Проблема современной 
диагностики аденомиоза матки. /Баска-
ков В. П., Цвелев Ю. В., Рухляда Н. Н. // 
ж. Акушерства и женских болезней.- 2002.–
Вып.1, Т.4.– С. 105-111.

4. Бенюк В. А. Современный взгляд на лечение  
эндометриоза. / В. А. Бенюк, И. А. Усевич // 
Медицинские  аспекты здоровья женщины. - 
2007. - №1. – С.28-31.

5. Макаров О. В. Гиперпластический процес 
эндометрия: диагностика и лечение с учетом 
рецепторного профиля эндометрия./ Мака-
ров О. В., Сергеев П. В., Карева Е. Н. // Аку-
шерство и гинекология.- 2003.- №3. – С.32-36.

6. Подзолкова Н. М. Исследование гормональ-
ного статуса женщины в практике гинеколо-
га. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 80с.

7. Frackiewicz E. J. Diagnosis and treatment of 
endometriosis/ Frackiewicz E. J., Zarotsky V. 
// Expert Opin Pharmacother.- 2003 – vol.4, 
№1. – P. 67-82.

8. Barlow D. H. Endometriosis: New Genetic Ap-
proaches and therapy./ Barlow D. H., Kennedy S. 
// Annu Rev Med. – 2005. – vol.56, – P. 345-356.

Поступила 5.07.2016

РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

С АДЕНОМИОЗОМ В СОЧЕТАНИИ С 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

ЭНДОМЕТРИЯ

АЛТЫБАЕВА Д.М., КУРОЧКА В. В., 

ПЕТРЕНКО Т. Г.

Аденомиоз и гиперплазия эндометрия это 
отдельные заболевания, но часто сочетаются и 
сопровождаются нарушением гормонального го-
меостаза. В статье представлены результаты из-
учения состояния гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой системы у женщин репродуктивного 
возраста при аденомиозе в сочетании с гиперпла-
стическими процессами эндометрия.

Материал и методы исследования. Функ-
циональное состояние гипоталамо-гипофизар-
но-яичниковой системы оценивали по данным 
иммуноферментного определения уровней фол-
ликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизиру-
ющего гормона (ЛГ), пролактина (Прл), эстро-
диола (Е2) и прогестерона (П) в разные фазы 
менструального цикла у 120 женщин репродук-
тивного возраста с доброкачественной патологи-
ей матки и у 40 гинекологически здоровых жен-
щин контрольной группы наблюдения.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. У женщин с аденомиозом, гиперплазией 
эндометрия и сочетанной патологией отмечает-
ся гиперпродукция гонадотропных гормонов с 
повышением уровня их секреции в сравнении с 
группой здоровых женщин: средняя концентра-
ция ФСГ независимо от фазы менструального 
цикла увеличена в 1,9 раза; средний уровень ЛГ 
- в 2,2 раза; наблюдалась гиперпролактинемия 
- среднее содержание Прл увеличено в 2 раза. 
Во всех клинических группах обследуемых 
женщин выявлена гиперестрогенемия на про-
тяжении всего менструального цикла и гипо-
прогестеронемия. Выраженность гормональных 
сдвигов зависела от клинической группы боль-
ных. 

Выводы. Показатели гонадотропной и про-
лактинстимулюющей активности гипофиза у 
женщин с доброкачественной патологией матки 
подтверждают участие ФСГ, ЛГ и пролактина в 
сложных процессах регуляции репродуктивной 
системы.

Ключевые слова: аденомиоз, гиперплазия 
эндометрия, доброкачественная патология матки, 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковая система.
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SUMMARY

FEATURES OF HORMONAL HOMEOSTASIS 
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH 

ADENOMYOSIS IN COMBINATION WITH 
ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

D.M. ALTIBAEVA, V. V. KUROCHKA, 

T.G. PETRENKO

Adenomyosis and endometrial hyperplasia 
is a separate disease, but are often combined and 
are accompanied by a violation of hormonal homeo-
stasis. The article presents the results of studying 
the state of the hypothalamic-pituitary-ovarian 
system in women of reproductive age in the case of 
adenomyosis in combination with endometrial hy-
perplasia.

Material and methods. The functional state 
of the hypothalamic-pituitary-ovarian system was 
evaluated according to the enzyme immunoassay 
determination of the levels of follicle-stimulating 
hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), pro-
lactin (PRL), аstrodome (А) and progesterone (P) 
in different phases of the menstrual cycle in 120 
women of reproductive age with benign uterine 

pathology and gynecological 40 healthy controls 
monitoring.

Results. In women with adenomyosis, endo-
metrial hyperplasia and comorbidity marked over-
production of gonadotropins to increase their level 
of secretion compared with healthy women: the 
average concentration of  FSH, regardless of the 
phase of the menstrual cycle increased 1,9 times; 
the average level of LH – in 2,2 times; hyperprolac-
tinemia was observed - the average content of PRL 
increased in 2 times. All clinical groups of sur-
veyed women identified hyperestrogenia through-
out the menstrual cycle and hypoprogesteronemia. 
Intensity of hormonal changes depend on the clini-
cal groups of patients. 

Conclusions. Indicators of gonadotropic and 
prolactinsynthetizing activity of the pituitary 
gland in women with benign uterine pathology con-
firm the participation of  FSH, LH and prolactin in 
complex processes of regulation of the reproduc-
tive system.

Keywords: adenomyosis, endometrial hyper-
plasia, benign uterine pathology, hypothalamic-
pituitary-ovarian system.
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АНОШИНА Т.М.

Національна академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 
ВАГІТНИХ З ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 

Важливість оцінки стану імунітету зростає у ВІЛ-позитивних пацієнток з герпесвірусною 
інфекцією (ГВІ) при вагітності, враховуючи, що вагітність сама вважається імуносупресивним 
станом, а її наслідки обумовлені збалансованістю імунологічних взаємовідносин матері і плода.  

Мета дослідження: оцінка стану клітинного імунітету у вагітних при асоціації ВІЛ та 
герпесвірусної інфекції.

Матеріал та методи дослідження. За результатами обстеження на ГВІ 200 вагітних з 
ВІЛ розділили на 4 групи: 1 -а - 50 жінок, інфікованих вірусом простого герпесу 2 типу (ВПГ2), 
2-а – 50 жінок з цитомегаловірусом (ЦМВ), 3-а – 50 жінок, інфікованих одночасно ВПГ2 та ЦМВ, 
4-а - 50 жінок з ВІЛ, у яких не виявлено інфікування ГВІ. Контрольну групу склали 50 здорових 
вагітних жінок. Визначення лімфоцитарних субпопуляцій у крові проводили за методом двокольо-
рової проточної цитофлуоріметрії з використанням моноклональних антитіл за стандартними 
методиками.

Результати дослідження та їх обговорення. Поряд зі зниженням кількості Т-хелперів та 
імунорегуляторного індексу, яке було більш глибоким при приєднанні ГВІ у змішаній формі,  вста-
новлено також зниження відсотку активованих Т-хелперів та Т-цитотоксичних лімфоцитів. 
Відмічалось також підвищення відсоткового вмісту дубль-позитивних Т-лімфоцитів, що може 
вказувати на наявність персистуючої інфекції та тривалу антигенну стимуляцію, а зростання 
відсотку подвійних негативних  Т-лімфоцитів пов’язується з аутоімунними процесами, які запус-
каються з прогресуванням ВІЛ. Відмічено зниження як абсолютної кількості, так і відсоткового 
вмісту В-лімфоцитів та натуральних кілерів у вагітних з асоційованою ВІЛ та ГВІ. 

Висновки. У ВІЛ-інфікованих вагітних з ГВІ встановлена розбалансованість у клітинній 
ланці системи імунітету, яка посилюється у стадії загострення герпесвірусної інфекції, що може 
розглядатись як фактор ризику акушерських і перинатальних ускладнень.

Ключові слова: ВІЛ, герпесвірусна інфекція, вагітність, клітинний імунітет, імунодефіцит
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Патогенез, особливості перебігу, на-
слідки інфекційних захворювань пов язані з 
дисбалансом регуляторних механізмів імун-
ної системи, тому вивчення змін різних ла-
нок системи імунітету має важливе значення 
для з’ясування можливих патогене тичних 
механізмів розвитку імунодефіцитних захво-
рювань, до яких відносять не тільки ВІЛ, а і 
герпесвірусну інфекцію (ГВІ) [1, 2]. ГВІ по-
сідає особливе місце серед ВІЛ-асоційованих 
захворювань і багатьма авторами вважається 
СНІД-індикаторним станом [3]. Клінічний 
перебіг ГВІ у пацієнтів з ВІЛ більш тяжкий, 
схильний до рецидивування і генералізації, 
крім того наявність ГВІ ускладнює перебіг 
ВІЛ з прогресуванням імунодефіциту [4]. 
Важливість оцінки стану імунітету зростає 
у ВІЛ-позитивних пацієнток з ГВІ при вагіт-
ності, враховуючи те, що вагітність сама по 
собі вважається імуносопресивним станом, а 
її наслідки певною мірою обумовлені збалан-
сованістю імунологічних взаємовідносин ма-
тері і плода [5].

Імунопатогенез розвитку інфекції є 
складним процесом взаємовідносин збудни-
ка з організмом господаря і залежить як від 
патогенних властивостей збудника, так і від 
здатності імунної системи господаря реагу-
вати на інфекцію [6, 7].

Мета дослідження: оцінка стану клі-
тинного імунітету у вагітних при асоціації 
ВІЛ та герпесвірусної інфекції.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ.
Обстежено 200 вагітних жінок з ВІЛ – 

основна група. Контрольну групу склали 50 
вагітних жінок без ВІЛ та іншої інфекційної 
та тяжкої екстрагенітальної і соматичної 
патології. За результатами обстеження на 
герпесвірусну інфекцію (ГВІ) вагітних осно-
вної групи розділили на 4 групи: 1-а – 50 жі-

нок, інфікованих вірусом простого герпесу 
2 типу (ВПГ2), 2-а – 50 жінок, інфікованих 
цитомегаловірусом (ЦМВ), 3-а – 50 жінок, 
інфікованих одночасно ВПГ2 та ЦМВ (мікст-
інфекція), 4-а - 50 жінок з ВІЛ, у яких не ви-
явлено інфікування герпесвірусами. 

Матеріалом імунологічного обстежен-
ня була периферична венозна кров. Визна-
чення лімфоцитарних субпопуляцій у крові 
проводили за методом двокольорової про-
точної цитофлуоріметрії з використанням 
моноклональних антитіл за стандартними 
методиками.

Отримані результати оброблені статис-
тичними методами, прийнятими в медицині.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ.
Показники стану клітинного іму-

нітету у вагітних жінок з ВІЛ та ГВІ 
представлено у таблиці 1. Т-клітинний 
імунітет відіграє важливу роль в імуноло-
гічному захисті організму від вірусної ін-
фекції, включаючи захист від вірусу ВІЛ.  
За отриманими нами даними, у жінок з 
ВІЛ-асоційованою ГВІ зменшена кількість 
Т-лімфоцитів, особливо при змішаній ГВІ 
(0,68±1,125 проти 1,45±0,11 та 1,63±0,044 
109/л у ВІЛ-інфікованих без ГВІ та жінок 
контрольної групи, p < 0.05). При тому, що 
за відсотком цитолітичних Т-лімфоцитів 
(CD3+CD16/56+) відмічена тенденція до 
зниження, спостерігалось суттєве зростання 
долі активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-
DR+) відносно показників жінок групи 
контролю і вагітних з ВІЛ без ГВІ. Зазви-
чай при гострій фазі ГВІ або її реактива-
ції відмічають зростання цитолітичних 
Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), відмічена 
нами протилежна направленість змін показ-
ника можливо пояснюється імуносупресив-
ним впливом ВІЛ.

Таблиця 1

Показники клітинної ланки системи імунітету у ВІЛ-інфікованих вагітних з ГВІ

Показник
Групи обстежених

1 2 3 4 K

Т-лімфоцити (CD3+), % 72,6± 2,3* 73,4± 2,1* 79,2± 2,6* 71,2± 3,2 65,6± 1,6
Т-лімфоцити (CD3+), 
109/л 1,27± 0,087*# 1,23± 0,096*# 0,68± 0,125*^ 1,45± 0,11 1,63± 0,044

% цитолітич-
них Т-лімфоцитів 
(CD3+CD16/56+) 

3,8± 0,35 3,6± 0,41 3,6± 0,36 4,1± 0,42 4,4± 0,21
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% активованих 
Т-лімфоцитів 
(CD3+HLA-DR+) 

7,1± 0,40*^ 6,9± 0,38*^ 7,4± 0,37*^ 5,7± 0,45 5,3± 0,32

Т-хелпери (CD3+CD4+), 
% 26,5± 2,9* 27,3± 3,0* 24,5± 3,5* 32,4± 2,6* 45,3± 1,8

Т-хелпери (CD3+CD4+), 
109/л 0,36± 0,119* 0,34± 0,132* 0,28± 0,123*^ 0,56± 0,045* 0,73± 0,012

% активованих 
Т-хелперів 
(CD3+CD4+HLA-DR+) 

3,8± 0,42*# 3,0± 0,39*^# 5,3± 0,36* 4,8± 0,45 4,0± 0,21

Т-цитотоксичні лімфо-
цити (CD3+CD8+), % 25,3± 1,25 26,5± 1,30 26,0± 1,44 26,7± 1,12 29,4± 1,20

Т-цитотоксичні лімфо-
цити (CD3+CD8+), 109/л 0,58± 0,022*^# 0,56± 0,009*^ 0,52± 0,011*^ 0,65± 0,025 0,67± 0,012

% активованих 
Т-цитотоксичних 
лімфоцитів 
(CD3+CD8+HLA-DR+) 

6,2± 1,2*^ 5,4± 1,0*^ 3,2± 1,2*^ 12,2± 1,4 14,5± 1,1

Співвідношення 
CD3+CD4+/CD3+CD8+ 0,62± 0,010*^# 0,61± 0,014*^ 0,54± 0,02*^ 0,86± 0,015* 1,22± 0,011
CD3+CD4+CD8+, % 0,8± 0,11*# 1,1± 0,09*^ 1,3± 0,14*^ 0,7± 0,15 0,5± 0,08
CD3+CD4-CD8-, % 3,8± 0,11*^# 3,6± 0,12*^# 5,2± 0,14*^ 2,5± 0,1* 1,5± 0,07
В-лімфоцити (CD19+), % 11,0± 1,7*^ 10,8± 1,5*^ 7,3± 1,8*^ 16,2± 1,4 18,1± 1,1
В-лімфоцити (CD19+), 
109/л 0,132± 0,027* 0,154± 0,014* 0,120± 0,025*^ 0,215± 0,041 0,326± 0,022

NK-клітини 
(CD3-СD16/56+),  % 5,5± 1,1* 6,1± 1,2* 5,6± 1,5* 8,7± 1,4 11,5± 0,8

NK-клітини 
(CD3-СD16/56+), 109/л 0,097± 0,020* 0,109± 0,024* 0,087± 0,021*^ 0,143± 0,018* 0,223± 0,012

Примітки: К – контрольна група; * - різниця достовірна відносно показника вагітних контрольної 
групи (p<0,05); # -  різниця відносно жінок 4-ї групи достовірна (p < 0,05); ^ -  різниця 
відносно жінок 3-ї групи достовірна (p < 0,05). 

Як відомо, найважливішим патогене-
тичним фактором ВІЛ-інфекції є те, що ті 
клітини і рецептори (CD4+ Т-лімфоцити), 
які призначені забезпечувати захист від ві-
русу ВІЛ, в першу чергу вражаються віру-
сом, і тому стають нездатними забезпечува-
ти ефективний захист. За нашими даними, 
у ВІЛ-інфікованих вагітних знижена як від-
носна, так і абсолютна кількість Т-хелперів 
CD4+, при чому при змішаній ГВІ абсолютна 
кількість CD4+ у 2 рази менша порівняно з 
показником жінок з ВІЛ без ГВІ (0,28±0,123 
проти 0,56±0,045 109/л відповідно,  p < 
0,05). Відмічено знижений відсоток активо-
ваних Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+)  у 
жінок з ВІЛ-асоційованим ВПГ та ЦМВІ при 
підвищенні показника у пацієнток зі зміша-
ною ГВІ. При незначній тенденції до зни-
ження відсоткового вмісту Т-цитотоксичних 
лімфоцитів (CD3+CD8+), їх абсолютна кіль-
кість при приєднанні ГВІ виявилась досто-
вірно зниженою як відносно контролю, так 
і відносно показника вагітних 4-ї групи, 
при цьому у жінок зі змішаною інфекці-

єю показник був суттєво зниженим віднос-
но значень у всіх інших групах. Важливою 
ознакою ВІЛ вважають також, зниження 
індекса імунорегуляції - співвідношення 
CD3+CD4+/CD3+CD8+, що відмічено у всіх 
вагітних з ВІЛ, причому при приєднанні ГВІ 
даний індекс достовірно знижений не тільки 
відносно жінок контрольної групи, а і від-
носно ВІЛ-інфікованих без ГВІ (0,62±0,01; 
0,61±0,014 та 0,54±0,02 у жінок 1 – 3 груп 
проти 0,86±0,015 та 1,22±0,011 у жінок 4-ї 
та контрольної групи,   p < 0,05). 

Нами встановлено достовірне під-
вищення відсоткового вмісту дубль-
позитивних Т-лімфоцитів CD3+CD4+CD8+ 
у жінок з ГВІ асоційованою з ВІЛ, особли-
во при змішаній ГВІ, що може вказувати 
на наявність персистуючої інфекції, три-
валу антигенну стимуляцію.  Також відмі-
чено  зростання відсотку подвійних нега-
тивних  Т-лімфоцитів CD3+CD4-CD8-, що 
пов’язується з аутоімунними процесами, 
які запускаються з прогресуванням ВІЛ.
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Встановлене у наших дослідженнях до-
стовірне зниження як абсолютної кількос-
ті, так і відсоткового вмісту В-лімфоцитів 
(CD19+) у вагітних з асоційованою ВІЛ та 
ГВІ можливо пояснюється цитопатичним 
впливом асоційованої інфекції. У жінок 1-3–
ї груп відмічена також достовірно знижена 
абсолютна і відносна кількість натуральних 
кілерів  (CD3-СD16/56+), які здатні пригні-
чувати реплікацію вірусу і діяти опосередко-
вано шляхом продукції цитокінів.

У стадії загострення ГВІ (первинне 
інфікування або реактивація процесу) від-
мічаються більш виражені зміни стану сис-

теми імунітету. Так, як видно з таблиці 
2, загострення ГВІ супроводжувалось ще 
більшим зниженням абсолютної кількос-
ті Т-лімфоцитів та відсотка цитолітичних 
і активованих Т-лімфоцитів, зниженням 
відсотку активованих Т-хелперів та кіль-
кості Т-цитотоксичних лімфоцитів. Досто-
вірно знизився імунорегуляторний індекс 
(з 0,71±0,04 до 0,48±0,02, p<0,05) при зрос-
танні відсотка дубль-негативних Т-клітин (з 
3,9 до 4,8 %, p<0,05) та зниженні у 2 рази 
долі В-лімфоцитів (з 12,4±1,7 до 6,5±2,2 %, 
p<0,05). При цьому на 40 % знизилась від-
носна і абсолютна кількість натуральних кі-
лерів.

Таблиця 2

Показники клітинної ланки системи імунітету у ВІЛ-інфікованих вагітних
залежно від активності ГВІ

Показник
Активність процесу ГВІ

неактивний активний 

Т-лімфоцити (CD3+), % 72,5± 3,3 76,5± 2,4
Т-лімфоцити (CD3+), 109/л 1,24± 0,11 0,63± 0,15*
% цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+) 3,8± 0,21 3,0± 0,34*
% активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+) 8,2± 0,38 2,7± 0,43*
Т-хелпери (CD3+CD4+), % 28,8± 4,1 18,9± 5,5
Т-хелпери (CD3+CD4+), 109/л 0,36± 0,142 0,19± 0,134
% активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+) 5,5± 0,32 3,7± 0,41*
Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % 26,8± 1,43 25,1± 1,54
Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), 109/л 0,59± 0,020 0,39± 0,014*
% активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) 7,0± 1,8 2,9± 1,2
Співвідношення CD3+CD4+/CD3+CD8+ 0,71± 0,04 0,48± 0,02*
CD3+CD4+CD8+, % 1,27± 0,11 1,36± 0,14
CD3+CD4-CD8-, % 3,9± 0,15 4,8± 0,12*
В-лімфоцити (CD19+), % 12,4± 1,7 6,5± 2,2*
В-лімфоцити (CD19+), 109/л 0,187± 0,023 0,116± 0,031
NK-клітини (CD3-СD16/56+),  % 7,4± 1,3 4,6± 1,7
NK-клітини (CD3-СD16/56+), 109/л 0,125± 0,024 0,073± 0,020

Примітка. * - різниця достовірна відносно показника ВІЛ-інфіковваних вагітних з  ГВІ неактивної 
форми (p<0,05)

ВИСНОВКИ
Поряд з характерним для ВІЛ знижен-

ням кількості Т-хелперів та імунорегулятор-
ного індексу, яке було більш глибоким при 
приєднанні ГВІ, особливо у змішаній фор-
мі,  встановлено також зниження відсотку 
активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-
DR+) та Т-цитотоксичних лімфоцитів 
(CD3+CD8+). Відмічалось також підвищен-
ня відсоткового вмісту дубль-позитивних 
Т-лімфоцитів CD3+CD4+CD8+, що може 
вказувати на наявність персистуючої ін-

фекції та тривалу антигенну стимуляцію, 
зростання відсотку подвійних негативних  
Т-лімфоцитів CD3+CD4-CD8- пов’язується з 
аутоімунними процесами, які запускаються 
з прогресуванням ВІЛ. 

Зниження як абсолютної кількості, так 
і відсоткового вмісту В-лімфоцитів (CD19+) 
у вагітних з асоційованою ВІЛ та ГВІ мож-
ливо пояснюється цитопатичним впливом 
асоційованої інфекції. Також знижена абсо-
лютна і відносна кількість натуральних кі-
лерів (CD3-СD16/56+).
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У ВІЛ-інфікованих вагітних встановле-
на розбалансованість у клітинній ланці сис-
теми імунітету, яка посилюється у стадії за-
гострення герпесвірусної інфекції (первинне 
інфікування або реактивація процесу), що 
може розглядатись як фактор ризику аку-
шерських і перинатальних ускладнень.
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

АНОШИНА Т.М.

Важность оценки состояния иммунитета 
возрастает у ВИЧ-положительных пациенток с 
герпес вирусной инфекцией (ГВИ) при беремен-
ности, учитывая, что беременность сама счита-
ется иммуносупрессивным состоянием, а ее по-
следствия обусловлены сбалансированностью 
иммунологических взаимоотношений матери и 
плода.

Цель исследования: оценка состояния кле-
точного иммунитета у беременных при ассоциа-
ции ВИЧ и герпесной инфекции.

Материал и методы исследования. По ре-
зультатам обследования на ГВИ 200 беременных 
с ВИЧ разделили на 4 группы: 1-а - 50 женщин, 
инфицированных вирусом простого герпеса 2 
типа (ВПГ2), второй - 50 женщин с цитомегало-
вирусом (ЦМВ), 3-я - 50 женщин, инфицирован-
ных одновременно ВПГ2 и ЦМВ, 4-я - 50 женщин 
с ВИЧ, у которых не выявлено инфицирование 
ГВИ. Контрольную группу составили 50 здоро-
вых беременных женщин. Определение лимфо-
цитарных субпопуляций в крови проводили по 
методу двухцветной проточной цитофлуориме-
трии с использованием моноклональных анти-
тел по стандартным методикам.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Наряду со снижением количества 
Т-хелперов и иммунорегуляторного индекса, 
которое было более выраженным при присо-
единении ГВИ в смешанной форме, установле-
но также снижение процента активированных 
Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов. 
Отмечается также повышение процентного со-
держания дубль-положительных Т-лимфоцитов, 
что может указывать на наличие персистирую-
щей инфекции и длительную антигенную сти-
муляцию, а рост процента двойных негативных 
Т-лимфоцитов связывают с аутоиммунными про-
цессами, которые запускаются с прогрессирова-
нием ВИЧ. Отмечено снижение как абсолютно-
го количества, так и процентного содержания 
В-лимфоцитов и натуральных киллеров у бере-
менных с ассоциированной ВИЧ и ГВИ.

Выводы. У ВИЧ-инфицированных бере-
менных с ГВИ установлена разбалансирован-
ность в клеточном звене системы иммунитета, 
которая усиливается в стадии обострения герпес-
вирусной инфекции, что может рассматриваться 
как фактор риска акушерских и перинатальных 
осложнений.

Ключевые слова: ВИЧ, герпесвирусная ин-
фекция, беременность, клеточный иммунитет, 
иммунодефицит

SUMMARY

PECULIARITIES OF CELLULAR IMMUNITY OF 
HIV-INFECTED PREGNANT WOMEN WITH HERPES 

VIRUS INFECTION

ANOSHINA TM

The importance of evaluating the state of 
immunity increases in HIV-positive patients with 
herpes virus infection (HVI) during pregnancy, 
considering that pregnancy itself is considered im-
munosuppressive condition, and its consequences 
are due to balanced immunological relationship of 
mother and fetus.
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Objective: to estimate the state of cellular 
immunity in pregnant women with the association 
of HIV and herpes infections.

Material and methods. According to a sur-
vey on HVI 200 pregnant women with HIV were di-
vided into 4 groups: 1-a - 50 women infected with 
herpes simplex virus type 2 (HSV2), the second 
- 50 women with cytomegalovirus (CMV), 3rd - 50 
women infected with both HSV2 and CMV, 4th - 
50 women with HIV who have not found infection 
HVI. The control group consisted of 50 healthy 
pregnant women. Determination of lymphocyte 
subsets in blood was performed by the method of 
two-color flow cytometry using monoclonal anti-
bodies by standard techniques.

Results. Along with a reduction in the num-
ber of T-helper cells and immunoregulatory index, 
which was more pronounced when joining HVI in 
mixed form, set a reduction percentage of activat-

ed T-helper and T-cytotoxic lymphocytes. There is 
also an increase of the percentage of double-posi-
tive T-cells, which can indicate the presence of 
persistent infection and prolonged antigenic stim-
ulation and increase in the percentage of double 
negative T cells associated with the autoimmune 
processes that run with the progression of HIV. A 
decrease in both the absolute number and the per-
centage of B-lymphocytes and natural killer cells 
in pregnant women with HIV and associated HVI.

Conclusions. In HIV-infected pregnant wom-
en with HVI established imbalance in the cellular 
part of the immune system, which increases in the 
acute stage of herpes virus infection, which can be 
considered as a risk factor for obstetric and perina-
tal complications.

Key words: HIV, herpes virus infection, preg-
nancy, cell-mediated immunity, immunodeficiency
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ СИМУЛЯЦІЙНОГО  
НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

Важливими для  медичної освіти в Україні стало створення на базі Одеського Національного 
медичного університету Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря і кафе-
дри симуляційної медицини. Вони є базами сучасної підготовки акушерів-гінекологів. Матеріал і 
методи дослідження. Вивчено результати навчання та оцінювання 210 лікарів курсантів акуше-
рів-гінекологів. Результати дослідження та їх обговорення.  За результатами підсумкового тес-
тування було виявлено, що низькі початкові оцінки по темам ускладнених пологів і акушерських 
операції достовірно збільшилися в півтора рази. Після закінчення циклу теоретична підготовка 
покращилася в півтора рази. Курсанти з досвідом роботи менш за п’ять років мали в 1,3 рази ниж-
чі показники вихідного тестування в порівнянні з тими, стаж яких складав більше п’ятнадцяти 
років. По закінченні циклу у них ця оцінка підвищилася в півтора рази. Вихідний рівень самооцінки 
щодо виконання практичних навичок після проведеного циклу підвищився майже в два рази. Ви-
хідна оцінка за проведення операції вакуум-екстракції плода після проведення циклу достовірно 
підвищилася майже в  два рази. Оцінювання командної роботи наприкінці циклу зросло більше ніж 
в два рази. Висновки. Використання симуляційних технологій дозволяє підвищити ефективність 
навчання акушерів-гінекологів.

Ключові слова: Симуляційне навчання, акушер-гінеколог, практичні навички, робота в ко-
манді.

В даний час одним з головних напрям-
ків в медичній освіті акушерів-гінекологів є 
необхідність значного посилення практич-
ної підготовки при збереженні достатнього 
рівня теоретичних знань. Ця проблема ак-
туальна як для студентів, так і для практи-
куючих лікарів, особливо молодих фахівців 
[1]. Сучасна медична освіта  - це процес, за 
допомогою якого студенти і медичні пра-

цівники постійно оновлюють свої знання і 
практичні навички. Його мета - підвищен-
ня якості медичної допомоги та безпеки 
пацієнта [2]. Основна особливість сучасної 
освіти - орієнтація не тільки на зміст, а й 
на результат освіти, виражений через під-
вищення компетенції фахівців [3]. Поява 
можливостей симуляційної освіти лікарів 
акушерів-гінекологів є перспективним і не-
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обхідним напрямом у сучасних умовах [1]. 
Історія медичної симуляції для акушерів-гі-
некологів нараховує сотні років і нерозрив-
но пов язана з розвитком медичних знань і 
з ходом науково-технічного прогресу. Си-
муляційне навчання є дієвим і ефективним 
інструментом для вирішення багатьох за-
вдань. Перевагою імітаційних технологій є 
навчання без шкоди пацієнтові і можливість 
оцінки досягнутого рівня професійної під-
готовки кожного фахівця, а найважливіше 
– ще й оцінка командної їх роботи, що дуже 
складно в клінічних умовах [4]. Одним із 
сильних мотиваційних чинників і двигунів 
освітнього процесу є оцінка результатів на-
вчання, використання якої за допомогою 
імітаційних методик є варіантом втілення 
підготовки кваліфікованих фахівців [5].

В кінці минулого століття зростання 
імітаційних технологій стало лавиноподіб-
ним, охоплюючи все більший спектр медич-
них спеціальностей. Важливим в розвитку 
медичної освіти України стало створення в 
2014 р на базі Одеського Національного ме-
дичного університету Навчально-інновацій-
ного центру практичної підготовки лікаря  і 
кафедри симуляційної медицини [6].

Мета дослідження: оцінка якості засво-
єння теоретичних і практичних навичок 
програми циклу тематичного удосконален-
ня акушерів-гінекологів з використанням 
симуляційних технологій.

Матеріал та методи дослідження
У дослідженні брали участь 210 акуше-

рів-гінекологів з різних областей України, 
які пройшли цикли передатестаційного чи 
тематичного удосконалення в Навчально-ін-
новаційному центрі практичної підготовки 
лікаря з використанням імітаційних вірту-
альних платформ для акушерів-гінекологів, 
тренажерів пологів, віртуальної операцій-
ної і віртуального пологового залу. Середній 
вік курсантів склав 38,9 ± 0,6 років. Серед-
ній стаж роботи акушерів-гінекологів склав 
12,1 ± 0,9 років, причому достовірно час-
тіше серед курсантів були лікарі зі стажем 
менше 5 років (149 осіб) порівняно з лікаря-
ми з великим стажем роботи (р <0,05). Роз-
поділ курсантів за кваліфікаційним рівнем 
стаціонару, в якому вони працюють, пред-
ставлено таким чином: 18,5% працювали в 
перинатальних центрах, 60,9% - працюва-
ли в пологових будинках II рівня і 20,3% - I 
рівня. При цьому 31,1% з усіх акушерів-гі-

некологів не мали кваліфікаційної категорії 
(р <0,05) і лише у 4,9% з них усіх була на-
укова ступінь. Достовірно частіше навчали-
ся лікарі, які постійно працюють в родовому 
блоці - 47,2% (р <0,05). 

Навчальний план циклу тематично-
го удосконалення включав проведення се-
мінарів і практичних занять з наступних 
модулів: базові принципи ведення пологів, 
ведення ускладнених пологів, акушерські 
операції, екстрені і невідкладні ситуації в 
акушерстві [6]. Протягом циклу для оцін-
ки результатів навчання використовували-
ся різні оціночні засоби. На початку циклу 
проводився тестовий контроль вихідного 
рівня знань з основних досліджуваних тем, 
підсумкове тестування - в кінці курсу. Тести 
включали 160 питань (по 40 в кожній темі).

Одним із способів оцінки ефективності 
проведених циклів було самостійне оціню-
вання лікарів. Курсантам пропонувалася 
тест-карта, в якій вони анонімно оцінюва-
ли свій рівень виконання наступних прак-
тичних навичок: накладення вихідних і по-
рожнинних акушерських щипців, операції 
вакуум-екстракції плода, надання допомоги 
при чистому сідничному передлежанні пло-
да, при дистоції плечей, виконання комп-
лексу реанімаційних заходів при гострій 
серцево-судинній недостатності, первинних 
реанімаційних заходів у новонародженого, 
розшифрування  кардіотокограми при вагіт-
ності і під час пологів (кожен навик оціню-
вався від 1 до 10 балів).

Майже 90% навчального часу відво-
дилося для практичних занять. Курсанти в 
навчальних залах під керівництвом досвід-
ченого викладача на тренажерах відповід-
но темам занять до автоматизму відпрацьо-
вували окремі практичні навички. Оцінка 
правильності виконання навичок велася за 
допомогою структурованого оціночного лис-
та. Маніпуляції поділялися на проміжні і 
контрольні етапи. Інструктор, який спосте-
рігав за діями курсанта, зазначав їх вико-
нання в оціночному чек-листі виставляючи 
бали - від 0 до 2 залежно від правильності 
виконання окремого етапу. По кожній мані-
пуляції виділялося від 9 до 29 таких пунк-
тів контролю, і, таким чином, для кожного 
окремого практичної навички або етапу опе-
рації розроблявся свій власний структурова-
ний список. 

Особлива увага приділялася вико-
нанню важливих і складних практичних 
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навичок. Так, ми, наприклад, оцінювали 
освоєння курсантами однієї зі складних 
акушерських операцій, а саме виконання 
вакуум-екстракції плода. Курсант отриму-
вав першу оцінку за виконання конкретного 
навику до початку процесу навчання, другу 
- в кінці циклу. Сумарна кількість балів за 
виконання даної операції відповідала пев-
ній оцінці: менше 12 балів - «незадовільно», 
12-13 балів - «задовільно», 14-15 - «добре», 
16-18 балів - «відмінно». Для визначення 
якості виконання маніпуляції залучалися 
досвідчені фахівці, які досконало володіють 
технікою проведення вакуум-екстракції. 

Ми вважаємо доцільним та необхідним 
для забезпечення клінічної роботи в умовах 
пологових будинків оцінювання командної 
роботи. Для цього використовували рішен-
ня ситуаційних завдань з використанням 
манекенів, роботів останнього покоління і 
медичного обладнання. Маючи теоретичну 
підготовку і володіючи окремими практич-
ними навичками, курсанти проходили за-
няття в імітаційних залах, у віртуальній 
операційній, обстановка в яких максималь-
но наближена до обстановки в родовому 
блоці і палаті інтенсивної терапії (реальна 
обстановка, медичне обладнання, високо-
технологічні манекени-імітатори, робот-си-
мулятор вагітної та породілля  «Noelle»). 
Навчання проводилося згідно головних про-
токолів МОЗ України. У даних залах лікарі 
вдосконалювали свої практичні навички, 
навички по роботі з пацієнтами, обладнан-
ням, відпрацьовували алгоритми дій і моде-
лі поведінки кожного курсанта і команди в 
цілому. Багаторазовість повторення однієї і 
тієї ж ситуації дозволяла довести практич-
ні навички до автоматизму, давала можли-
вість повернутися у вихідну точку в разі по-
милки. Кожен із залів оснащений системою 
відеомоніторингу, яка дозволяє записувати 
й аналізувати дії як окремих фахівців, так 
і всієї медичної бригади, проводити дебри-
фінг. Це істотно підвищує ефективність 
освітнього процесу. По кожному клінічному 
модулю нами також були розроблені оціноч-
ні чек-листи, в основу яких були закладені 
сучасні алгоритми дій, які завжди можуть 
бути змінені з появою нових науково доведе-
них даних. Викладач заповнював відповід-
ний чек-лист щодо виконання конкретного 
завдання (метод «кейсів» в освіті). Навчан-
ня починалося з вирішення завдання щодо 
виконання базового протоколу ведення по-

логів. При виконанні даного завдання оці-
нювалися 29 позицій (кожна з яких - від 1 до 
5 балів). Результат роботи медичної бригади 
(кожен з курсантів виконував по черзі роль 
акушера-гінеколога, анестезіолога, неона-
толога, акушерки) підсумовувався і за під-
сумком виставлялася оцінка від 2 до 5 балів 
(0-24,5 бали - «незадовільно»; 25-34,5 бала - 
«задовільно»; 35-42,5 бала - «добре»; 43-50 
балів - «відмінно»). У кожному разі прово-
дилася оцінка не тільки правильності дій і 
виконуваних навичок, а й комунікабельнос-
ті всередині групи (показник командної ро-
боти). Важливою складовою роботи нашого 
Центру ми вважаємо також і різнопланове 
використання психологічних методик, ви-
явлення ознак синдрому емоційного виго-
ряння курсантів під час медичних симуля-
ційних тренінгів [7]. Математична обробка 
отриманих результатів проводилася за за-
гальноприйнятими методами варіаційної 
статистики. Достовірність відмінностей між 
показниками незалежних вибірок оцінюва-
лася по t-критерієм Стьюдента (М ± m). Ста-
тистичний аналіз проводили за допомогою 
пакета Microsoft Office 2010.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Важливе значення ми приділяли тесту-

ванню теоретичних знань курсантів акуше-
рів-гінекологів. При діапазоні правильних 
відповідей менше 70% виставлялася оцін-
ка «незадовільно», 71-80% - «задовільно», 
81-90% - «добре», 91-100% - «відмінно». 
За результатами вихідного тестування було 
встановлено, що кращу теоретичну підго-
товленість курсанти мали по темі «Базові 
принципи ведення вагітності та пологів» (се-
редня оцінка 4,4 ± 0,04 бала), низькі оцінки 
- за темами «Ведення ускладнених пологів» 
і «Акушерські операції» (3,2 ± 0,02 і 3,9 ± 
0,03 бала відповідно). За результатами під-
сумкового тестування теоретичних знань 
було виявлено, що середня оцінка за всіма за-
пропонованими для вивчення темами досто-
вірно збільшилася до 4,8 ± 0,02 бала (вихідна 
3,3 ± 0,02 бала; р <0,001). Нами також була 
виявлена залежність теоретичної підготовле-
ності курсантів від рівня стаціонару, в якому 
вони працюють. Так, лікарі, що працюють в 
стаціонарі I рівня, мали нижчу вихідну те-
оретичну підготовленість (3,1 ± 0,04 бала) в 
порівнянні зі своїми колегами, які працюють 
в перинатальних центрах (3,9 ± 0,04 бала; р 
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<0, 05). Після закінчення циклу тематично-
го удосконалення теоретична підготовка в 
порівнюваних групах значно покращилася 
до оцінок 4,7 ± 0,02 і 4,9 ± 0,04 бала відпо-
відно (р <0,05 в обох випадках). Крім того, 
була виявлена залежність теоретичної під-
готовленості лікарів від стажу роботи. Так, 
лікарі з досвідом роботи менш 5 років мали 
нижчі показники вихідного тестування в по-
рівнянні зі своїми колегами, стаж яких скла-
дав більше ніж 15 років - 3,1 ± 0,05 і 4,2 ± 
0,03 бала відповідно (р < 0,001). Після циклу 
в цих групах середня оцінка значно підвищи-
лася до 4,6 ± 0,03 і 4,9 ± 0,05 бала відповідно 
(р <0,05 в обох випадках), причому слід за-
значити значніше її підвищення у лікарів зі 
стажем роботи менше 5 років. 

Аналіз тест-карт (анкет самооцінки) 
показав, що вихідний рівень самооцінки 
щодо виконання практичних навичок склав 
30,0 ± 1,2 бала, тоді як після проведеного 
циклу відзначено значне підвищення дано-
го показника до 60,8 ± 0,7 бала (при макси-
мально можливих 80 балах; р <0,001). Слід 
зазначити, що спочатку акушери-гінеколо-
ги зі стажем роботи менше 5 років мали до-
стовірно більш низьку самооцінку в порів-
нянні зі своїми колегами, стаж яких більше 
15 років - 23,1 ± 2,0 і 42,2 ± 4,2 бала відпо-
відно (р <0,001). Після циклу ТУ самооцін-
ка в порівнюваних групах значно збільши-
лася - в порівнянні з вихідною самооцінкою 
до 60,3 ± 2,7 і 69,4 ± 3,2 бала відповідно (р 
<0,01 в обох випадках). Крім того, була ви-
явлена залежність самооцінки курсантів від 
рівня стаціонару, в якому вони працюють. 
Так, самооцінка лікарів, що працюють в 
стаціонарах I рівня, на початку була досто-
вірно нижче, ніж у їхніх колег, які працю-
ють в перинатальних центрах - 21,1 ± 2,1 і 
30,0 ± 2,1 бала відповідно (р <0,05). В кінці 
циклу самооцінка в порівнюваних групах 
значно збільшилася в порівнянні з вихідною 
- до 52,2 ± 2,1 і 63,9 ± 3,6 бала відповідно 
(р <0,01 в обох випадках) і не мала достовір-
них відмінностей в групах, які працюють в 
акушерських стаціонарах I і II рівнів.

Велике значення мала оцінка виконан-
ня практичних навичок. Вихідна середня 
оцінка за проведення операції вакуум-екс-
тракції плода в обстежуваній групі склала 
2,2 ± 0,02 бала. Після проведення циклу 
вона достовірно підвищилася до 4,2 ± 0,03 
бала (р <0,001). Необхідно відзначити, що у 
лікарів, що працюють в стаціонарі I рівня, 

вихідна оцінка за виконання операції ваку-
ум-екстракції плода була достовірно нижче, 
ніж у колег з перинатальних центрів - 2,0 ± 
0,11 і 3,0 ± 0,17 відповідно ( р <0,01). Під-
сумкова оцінка за виконання даної операції 
підвищилася у всіх курсантів незалежно від 
рівня стаціонару, в якому вони працюють (р 
<0,001 у всіх випадках). Залежності якості 
виконання цієї маніпуляції від стажу робо-
ти виявлено не було. 

Дуже важливим виявилось оцінюван-
ня командної роботи курсантів. За резуль-
татами проведеного тестування було виявле-
но, що на початку навчання середня оцінка 
за виконання базового протоколу ведення 
пологів склала - 2,3 ± 0,05, а після проведен-
ня циклу - 4,8 ± 0,03 (р <0,001). 

Проведений курс показав велику заці-
кавленість слухачів. Після закінчення циклів 
проводилося анонімне анкетування лікарів 
акушерів-гінекологів з метою оцінки пройде-
ного курсу. За його результатами всі курсанти 
відзначали незаперечну перевагу циклу з ви-
користанням імітаційних технологій в порів-
нянні з іншими формами навчання. 

Традиційні методики післядипломної 
освіти лікарів акушерів-гінекологів в даний 
час не в повній мірі відповідають високим 
вимогам клінічної практики. Використан-
ня імітаційних навчання сприяє, в першу 
чергу, безпеки пацієнта, підготовці фахівця 
до ургентними ситуацій і є в сучасному сві-
ті обов’язковим компонентом у професійній 
підготовці [8]. Поява нових способів навчан-
ня вимагає створення оціночних засобів, що 
дозволяють сортувати  отримані знання і 
вміння. Оцінка освоєння циклу тематично-
го удосконалення передбачає демонстрацію 
або підтвердження того, що курсанти осво-
їли необхідні навички і вміння, які сформу-
льовані по кожному конкретному модулю, і 
можуть здійснювати всі необхідні дії в рам-
ках даної компетенції. Тестування є загаль-
ноприйнятим способом оцінки теоретичних 
знань. За нашими даними, його результати 
показують досить низький рівень базових 
знань з основних тем навчання, що свідчить 
про недостатній рівень самоосвіти лікарів і 
необхідності постійного ознайомлення з но-
вими тенденціями, стандартами, клінічними 
протоколами та наказами. Після закінчення 
циклу рівень теоретичних знань значно під-
вищується. Одним із способів, що дозволя-
ють оцінити ефективність курсу, є самооцін-
ка лікарів. Самооцінка - це уявлення людини 
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про важливість своєї особистої діяльності в 
суспільстві і оцінка себе і власних якостей і 
можливостей. Самооцінка передбачає кри-
тичне ставлення до себе. Вірна самооцінка 
підтримує гідність людини і дає йому мораль-
не задоволення. Отримані нами результати 
свідчать про те, що курсанти після завершен-
ня симуляційного циклу відчувають себе на-
багато впевненіше при виконанні всіх прак-
тичних навичок, які відпрацьовуються під 
час навчання. Молодим фахівцям часто впер-
ше вдається освоїти складні маніпуляції, які 
в щоденній практиці, за звичай, виконують 
досвідчені лікарі. Акушери-гінекологи з ве-
ликим стажем роботи вдосконалюють свої 
навички, відпрацьовують дії у складних кри-
тичних ситуаціях. Крім того, аналіз якості 
виконання окремих практичних навичок на 
прикладі оцінки операції вакуум-екстракції 
плода показав ефективність даної методики. 
Оцінювати сформованість професійної ком-
петенції в симуляції навчанні пропонується і 
як процес діяльності. Для цього використову-
ється спостереження за процесом виконання 
своїх дій в режимі реального часу, перегляд 
відеозапису, формалізоване спостереження 
(структуроване спостереження). Як показує 
досвід, курсанти мають обмежене уявлення 
про те, що відбувається з ними, коли вони 
залучені в процес симуляції. Зарубіжними 
дослідниками доведено, що наявність візу-
альних, звукових і тактильних стимулів під 
час симуляції навчання, використання по-
вторів відео і конструктивного обговорення 
після виконання завдання допомагає сприй-
няттю нової інформації і сприяє кращому 
запам’ятовуванню [8]. Перебуваючи в центрі 
подій, курсанти бачать тільки те, що можна 
побачити з точки зору активного учасника, а 
саме завдяки конструктивному обговоренню 
після виконаного завдання, симуляції досвід 
перетворюється в усвідомлену практику, яка 
в підсумку допомагає тому, якого навчають 
підготуватися до тієї чи іншої ситуації з кон-
кретною пацієнткою. Для оцінки дій коман-
ди ми вважаємо ефективним використання 
структурованих чек-листів експертизи з су-
часними алгоритмами дій, які розробляють-
ся провідними фахівцями наших кафедри 
та центру. Система всебічної оцінки компе-
тентності включає як оцінку практичної під-
готовки до різних ситуацій, так і ефективну 
комунікабельність в групі, зниження впливу 
«людського фактору». Так, в нашому дослі-
дженні даними способом ми оцінили у кур-

сантів «базові принципи ведення вагітності 
та пологів» і виявили значне поліпшення 
знань і навичок з даної теми.

Висновки
1. За результатами вихідного тестування 

було встановлено, що погану теоретичну 
підготовку курсанти акушери-гінеколо-
ги мали по темам стосовно ускладнених 
пологів і акушерських операції. За ре-
зультатами підсумкового тестування було 
виявлено, що ці оцінки достовірно збіль-
шилася більше ніж в півтора рази напри-
кінці циклу.

2. Акушери-гінекологи, що працюють в аку-
шерському стаціонарі I рівня, мали в 1,2 
рази нижчу вихідну теоретичну підготов-
леність  в порівнянні зі своїми колегами, 
які працюють в перинатальних центрах. 
Після закінчення циклу теоретична підго-
товка у них покращилася в півтора рази. 

3. Акушери-гінекологи з досвідом роботи 
менш 5 років мали в 1,3 рази нижчі показ-
ники вихідного тестування в порівнянні зі 
своїми колегами, стаж яких складав біль-
ше 15 років. По закінченні циклу у них ця 
оцінка підвищилася в півтора рази. 

4. Вихідний рівень самооцінки щодо вико-
нання практичних навичок після проведе-
ного циклу підвищився майже в два рази. 

5. Вихідна оцінка за проведення операції 
вакуум-екстракції плода після проведен-
ня циклу достовірно підвищилася майже 
в  два рази, причому незалежно від рівня 
стаціонару, в якому вони працюють та від 
стажу роботи.

6. Оцінювання командної роботи курсантів 
за виконання базового протоколу ведення 
пологів наприкінці циклу зросло більше 
ніж в два рази.

7. Отримані результати показали, що вико-
ристання симуляційних технологій до-
зволяє підвищити ефективність навчання 
акушерів-гінекологів.
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РЕЗЮМЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

АРТЁМЕНКО В.В., НОСЕНКО В.М.

Важным для медицинского образования в 
Украине стало создание на базе Одесского Наци-
онального медицинского университета Учебно-

инновационного центра практической подготов-
ки врача и кафедры симуляционной медицины. 
Они являются базами современной подготовки 
акушеров-гинекологов. Материал и методы ис-
следования. Изучены результаты обучения и 
оценивания 210 врачей курсантов акушеров-ги-
некологов. Результаты исследования и их об-
суждение. По результатам итогового тестирова-
ния было выявлено, что низкие первоначальные 
оценки по темам осложненных родов и акушер-
ских операции достоверно увеличились в полто-
ра раза. После окончания цикла теоретическая 
подготовка улучшилась в полтора раза. Курсан-
ты с опытом работы не менее пяти лет имели в 
1,3 раза ниже показатели выходного тестирова-
ния по сравнению с теми, стаж которых состав-
лял более пятнадцати лет. По окончании цик-
ла у них эта оценка повысилась в полтора раза. 
Выходной уровень самооценки по выполнению 
практических навыков повысился почти в два 
раза. Исходная оценка за проведение операции 
вакуум-экстракции плода достоверно повыси-
лась почти в два раза. Оценка командной рабо-
ты в конце цикла возросла более чем в два раза. 
Выводы. Использование симуляционных техно-
логий позволяет повысить эффективность обуче-
ния акушеров и гинекологов.

Ключевые слова: симуляционное обуче-
ние, акушер-гинеколог, практические навыки, 
работа в команде.

 SUMMARY

INNOVATIVE METHODS EFFICIENCY IN 
OBSTETRICIANS-GYNECOLOGISTS’ SIMULATION 

EDUCATION

ARTYOMENKO V.V., NOSENKO V.M.

Important for medical education in Ukraine 
was the creation of the Odessa State Medical Uni-
versity Educational-innovative center for the phy-
sician practical training and Department of simu-
lation medicine. They are the bases of the modern 
training of obstetricians and gynecologists. Mate-
rial and methods. The learning outcomes and as-
sessment of 210 postgraduates of OB/GYN have 
been studied. Results and discussion. According 
to the results of the final tests it was found that 
low initial assessment of complicated childbirth 
and obstetric surgery themes significantly in-
creased one and a half times. After completion of 
the course the theoretical training was improved 
by one and a half times. Indicators of the output 
of the theoretical test of postgraduates with work 
experience of at least five years, compared with 
the postgraduates, the experience of more than 
fifteen years, were 1.3 times lower. On the course 
completion the theoretical performance testing 
has increased one and a half times, and skills have 
increased  twice. Initial assessment of the vacuum 



32

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

extraction newborn operation significantly in-
creased almost twice. Teamwork evaluation at the 
end of the course has increased more than twice. 
Conclusions. The simulation technologies use sig-
nificantly increases  the teaching  effectiveness of 

theoretical and practical skills improvement for  
obstetricians-gynecologists.

Keywords: simulation training, obstetrician-
gynecologist, theoretical test, practical skills, 
teamwork.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БАЗОВЫХ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ В ГИНЕКОЛОГИИ

В статье приведены показатели долгосрочной выживаемости основных гинекологических 
лапароскопических практических навыков в системе медицинского симуляционного образования. 

Материал и методы исследования. Взяты результаты обучения на виртуальном эндо-
скопическом симуляторе 36 студентов последних курсов Одесского Национального медицинского 
университета. Использовался модуль «Базовые лапароскопические навыки в гинекологии». Прово-
дилось предварительное (в конце 1-го тренинга) и заключительное (в конце 10-го тренинга) само-
оценивание и внешнее оценивание уровня практических умений на протяжении 2-х лет обучения. 
Определялись разработанные нами коэффициент самооценки обучаемого по анкетам,  коэффици-
ент практических умений по оценочным чек-листам, результирующий коэффициент практиче-
ских умений для каждой группы. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Полученные коэффициенты показали свою 
эффективность для общего оценивания и достоверных расчётов долгосрочности выживания прак-
тических навыков. Результирующий  коэффициент практических умений увеличился с исходно-
го 0,16±0,02 до 0,80±0,02 (р<0,001) в конце последнего тренинга. Результирующий  коэффициент 
практических умений для всех групп составил 0,67±0,01.  Наиболее высокие показатели практи-
ческих умений имели обучаемые в конце последнего тренинга последнего года обучения  (р<0,001 
по сравнению со всеми другими группами). Отмечена высокая корреляция (r=0,96, р<0,001) между 
результирующими  коэффициентами практических умений у студентов в конце тренингов на пя-
том курсе и в начале тренингов на шестом курсе. Отмечена высокая корреляция (r=0,93, р<0,001) 
между коэффициентами  у студентов в конце тренингов на пятом курсе и на шестом курсе. Ре-
зультирующий коэффициент практических умений не менее 0,5 дал возможность не потерять 
практические умения в течение первого года и добиться быстрого роста умений в течении  после-
дующих  тренингов - до 0,80±0,02. 

Выводы. Долгосрочная выживаемость умений зависит от результирующего коэффициента 
практических умений. Он должен быть не менее 0,65 в конце тренингов, если его уровень ниже, то 
требуется повторение курса симуляционного обучения для усовершенствования владения эндоско-
пическими навыками.

Ключевые слова: оперативная гинекология, симуляционное обучение, базовые лапароскопиче-
ские навыки.

Важнейший принцип педагогики, в том 
числе и медицинской, правильно оценить 
усвоение знаний и навыков, т.к. они долж-
ны восстанавливаться во время учёбы и со-
храниться для использования в дальнейшей 
профессиональной практике [1,4]. Выжива-
емость знаний и умений во времени имеет 
особое значение при симуляционных мето-

дах обучения, т.к. её определение позволяет 
выявить необходимое время для повторных 
тренингов и в целом оценить систему симу-
ляционного образования. В медицинском 
образовании при оценивании и определении 
эффективности могут использоваться по-
казатели, определяемые в общем педагоги-
ческом процессе (например - коэффициент 
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учебных достижений, коэффициент практи-
ческих умений (КПУ), коэффициент долго-
срочной выживаемости знаний [2,5]. Слабой 
стороной их применения является односто-
ронность оценки. Это или только самооцен-
ка учащегося при анкетировании или только 
одни практические результаты. Да и суще-
ствующие методы оценки выживаемости 
знаний тоже односторонни - чаще всего это 
опросники (самооценка) [1,4]. Обычно для 
определения коэффициента долгосрочной 
выживаемости знаний проводят сравнитель-
ный анализ выживаемости знаний  путём те-
стирования через шесть месяцев после пер-
вого периода обучения [2]. По литературным 
данным принято считать положительным 
результат  выживаемости знаний и умений 
при коэффициенте долгосрочной выжива-
емости знаний 0,50 [3,6,7]. Для подсчёта 
КПУ все набранные баллы складывают и де-
лят на максимально возможное количество 
баллов [1,8]. Таким образом, самый высокий 
КПУ соответствует единице. Допустимый, 
согласно рекомендациям производителя и 
общепринятой мировой практике, КПУ не 
менее 0,7 [1,9]. Нами не найдено в доступ-
ной литературе более универсального мето-
да выявления долгосрочной выживаемости 
знаний, который бы использовал и субъек-
тивные, и объективные показатели, анкеты, 
компьютерное тестирование. Было решено 
изучить для этой цели суммирующие пока-
затели, нацеленные на расчёты содержимого 
анкет и непосредственно результатов освое-
ния практических навыков на современных 
компьютеризированных виртуальных лапа-
роскопических симуляторах последнего по-
коления. 

Цель: разработать показатели долго-
срочной выживаемости основных гинеколо-
гических практических навыков в системе 
медицинского симуляционного образова-
ния.

Материал и методы исследования
Для исследования были взяты резуль-

таты симуляционного обучения в 2014-2016 
годах 36 студентов Одесского Националь-
ного медицинского университета в Учеб-
но-инновационном Центре практической 
подготовки врача и на кафедре симуляци-
онной медицины, готовивших себя на по-
следних курсах к тому, чтобы стать гине-
кологами. Они обучались с использованием 
виртуального эндоскопического симулято-

ра. За основу был взят модуль «Базовые ла-
пароскопические навыки в гинекологии». 
Использовался симулятор «LapMentor» 
(3DSystems), позволяющий реализовывать 
в реальном времени обратную связь с обу-
чаемым, гаптику.  Все 36 студентов прошли 
обучение в рамках этого модуля на 5 курсе 
образовав группу сравнения (V) (для полу-
чения начальных показателей для матема-
тического прогнозирования), повторили его 
на 6-м курсе - образовав группу основную 
(VI) (эта группа для расчётов выживаемости 
знаний). Они прошли обучение в объёме всех 
заданий (практических навыков) модуля, не 
менее 10 тренингов за модуль. Количество 
повторов каждого практического навыка за 
период модуля варьировало от 1 до 4 в зави-
симости от получения ожидаемого резуль-
тата. Регистрировалось время выполнения 
практического навыка, параметры безопас-
ности, зрительно-моторной координации, 
выбор и манипулирование инструментами  
устройств, работа с педалями, диатермией, 
аспирацией, ирригацией, с видеокамерой с 
углом обзора 30о и 0о. 

Для выполнения поставленной цели 
была решена задача самооценивания и 
внешнего оценивания предварительного (в 
конце 1-го тренинга) и заключительного (в 
конце 10-го тренинга) уровня практических 
умений студентов V и VI курсов на протяже-
нии 2-х лет обучения. Соответственно этим 
двум оцениваниям были получены 4 груп-
пы на протяжении всех лет обучения. Все 
опросники (анкеты), оценочные листы и ко-
эффициент самооценивания (КСО) были спе-
циально разработаны нами для проводимого 
в нашем Центре симуляционного обучения 
на конкретном виртуальном симуляторе. 
Предварительная анкета заполнялась само-
стоятельно обучаемым перед его 1-м тренин-
гом, заключительная - после 10-го тренин-
га. Предварительный оценочный чек-лист 
заполнялся инструктором после окончания 
1-го тренинга, заключительный - после 10-
го тренинга. Вопросы, использующиеся ан-
кетах и п оценочных чек-листах приведены 
ниже (в сокращённом виде, где цифры от 0 
до 5 – это баллы). 

Анкета предварительная и заключительная

1. Насколько Вы оцениваете Ваши навыки по 
наложению швов и завязыванию узлов при 
лапароскопических операциях (Нет=0; Очень 
слабые=1; Слабые=2; Средние=3; Хорошие=4; 
Отличные=5).
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2. Сколько времени Вы участвовали в лапарос-
копических операциях как наблюдатель? 
(Нет=0, < 1 часа=1, 1-2 ч.=2, 2-3 ч.=3, 3-4 
ч.=4, > 4 ч.=5)

3. Был ли у Вас опыт обучения на лапароско-
пическом тренажёре? (Нет=0; <1 часа=1; 1-2 
ч.=2; 2-3 ч.=3; 3-4 ч.=4; > 4 ч.=5)

4. Был ли у Вас опыт обучения на лапароскопи-
ческом симуляторе? (Нет=0; <1 часа=1; 1-2 
ч.=2; 2-3 ч.=3; 3-4 ч.=4; > 4 ч.=5)

5. Насколько легко было проходить 
квалификационный уровень «перемещение 
колышков»? (Не прошёл=0; Очень тяжело=1; 
Тяжело=2; Средней тяжести=3; Легко=4; 
Очень легко=5).

6. Насколько легко было проходить 
квалификационный уровень «вырезание по 
шаблону»? (Не прошёл=0; Очень тяжело=1; 
Тяжело=2; Средней тяжести=3; Легко=4; 
Очень легко=5).

7. Насколько легко было проходить 
квалификационный уровень «наложение 
эндоскопической петли»? (Не прошёл=0; 
Очень тяжело=1; Тяжело=2; Средней тяжес-
ти=3; Легко=4; Очень легко=5).

8. Насколько легко Вам давалась координация 
работы двумя руками? (Не давалась=0; Очень 
тяжело=1; Тяжело=2; Средней тяжести=3; 
Легко=4; Очень легко=5). 

9. Насколько легко было проводить визуализа-
цию лапароскопом  (Не давалось=0; Очень тя-
жело=1; Тяжело=2; Средней тяжести=3; Лег-
ко=4; Очень легко=5). 

Оценочный чек-лист предварительный и заклю-

чительный

1. Время на «перенос колышков» (засекает-
ся с момента захвата первого элемента) (> 5 
мин.=0; 4,5-5 мин.=1; 4-4,5 мин.=2; 3,5-4 
мин.=3; 3-3,5 мин.=4; <3 мин.=5)

2. Ошибки при «переносе колышков» (Все не 
перенесены=0; Перенесено до 20%=1; Перене-
сено 20-40%=2; Перенесено 40-60%=3; Пере-
несено 60-80%=4; Перенесены >80%=5)

3. Время на «вырезание по шаблону» (засекает-
ся с момента захвата сетки) (> 5 мин.=0; 4,5-5 
мин.=1; 4-4,5 мин.=2;  3,5-4 мин.=3; 3-3,5 
мин.=4; <3 мин.=5)

4. Ошибки в области штрафных квадратов при 
«вырезании по шаблону» (Захвачены все 
штрафные квадраты=0; Захвачено   более 80% 
квадратов=1; Захвачено  60-80% квадратов=2; 
Захвачено 40-60% квадратов=3; Захвачено  до 
40% квадратов=4; Без ошибок=5)

5. Время на выполнение «наложения эндоско-
пической петли» (засекается с момента появ-
ления обоих инструментов в поле зрения) (> 
3 мин.=0; 2,5-3 мин.=1; 2-2,5 мин.=2; 1,5-2 
мин.=3; 1-1,5 мин.=4; <1 мин.=5)

6. Ошибки выполнения при «наложении эндо-
скопической петли» (на расстоянии от ука-
занных линий)(> 20 мм=0; 15-20 мм=1; 10-15 
мм=2;5-10 мм=3; До 5 мм=4; Точно по ли-
нии=5)

7. Ошибки при работе с лапароскопом (Не вы-
полнено=0; Ошибок более 75%=1; Ошибок от 
50 до 75%=2; Ошибок от 25 до 49%=3; Оши-
бок до 25%=4; Без ошибок=5) 

8. Ошибки при работе с видеокамерой (Не выпол-
нено=0; Ошибок более 75%=1; Ошибок от 50 
до 75%=2; Ошибок от 25 до 49%=3; Ошибок 
до 25%=4; Без ошибок=5)

9. Насколько легко было проходить квалифика-
ционный уровень «экстракорпоральное  нало-
жение швов»? (Не прошёл=0; Очень тя-
жело=1; Тяжело=2; Средней тяжести=3; 
Легко=4; Очень легко=5)

10. Насколько легко было проходить квалифика-
ционный уровень «интраракорпоральное  на-
ложение швов» (Не прошёл=0; Очень тя-
жело=1; Тяжело=2; Средней тяжести=3; 
Легко=4; Очень легко=5)

Использовалась 6-балльная шкала (0-
5) суммарных оценок уровней компетенции 
Лайкерта. Статистическая обработка прове-
дена с использованием программы Microsoft 
Excel 2010 для Windows.

Результати дослідження та їх обго-
ворення 
Во всех группах определялся разра-

ботанный нами коэффициент самооценки 
обучаемого (КСО) по анкетам и КПУ по оце-
ночным чек-листам. Было выполнено сум-
мирование полученных коэффициентов и 
получение общих показателей оценивания 
для каждой группы. КСО рассчитывался 
путём деления общего количества полу-
ченных при анкетировании баллов на мак-
симально возможное количество баллов 
(в данных анкетах - это 50 баллов). Если 
студент оценил свои навыки при самооцен-
ке всего 25 баллов, то соответственно КСО 
равнялся для данного анкетирования 0,5 
(ВСЕГО/50=0,5). Динамика КСО приведена 
ниже (см. табл.1).
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Таблица 1

Динамика коэффициента самооценки обучаемого 
на протяжении двух лет. (М±m, n=36)

V предв. V закл. VI предв. VI закл.

КСО 0,14±0,02 0,55±0,01 0,50±0,02 0,74±0,02

Примечание: отличия между показателями групп разных годов обучения (V и VI) и разных этапов 
оценивания (предварительного и заключительного) достоверны (р<0,001).

КПУ рассчитывался путём деления 
общего количества полученных при оцени-
вании инструктором данного студента на 
данном этапе баллов на максимально воз-
можное количество баллов (в разработанных 
нами оценочных листах - это 50 баллов). 

Если студентом получено при оценивании 
преподавателем всего 25 баллов, то соответ-
ственно КПУ равнялся для данного случая 
0,5 (ВСЕГО/50=0,5). Динамика КПУ приве-
дена ниже (см. табл.2). 

Таблица 2

Динамика коэффициента практических умений обучаемого 
на протяжении двух лет. (М±m, n=36)

V предв. V закл. VI предв. VI закл.

КПУ 0,17±0,02 0,54±0,01 0,60±0,02 0,85±0,01

Примечание: отличия между показателями групп разных годов обучения (V и VI) и разных этапов 
оценивания (предварительного и заключительного) достоверны (р<0,001).

Полученные КСО и КПУ для каждого 
студента в каждой группе (предварительных 
и заключительных на V и VI курсах обуче-
ния) суммировались друг с другом и дели-
лись на два. В результате получались резуль-
тирующие коэффициенты практических 
умений (РКПУ) для конкретного студента 

на каждом этапе (РКПУV
исх.

, РКПУV
закл.

, 
РКПУVI

исх.
, РКПУVI

закл.
) Затем РКПУ рас-

считывался для каждой группы, который и 
использовался в основных расчётах и обсуж-
дениях, сравнениях групп друг с другом (см. 
табл. 3). 

Таблица 3

Показатели результирующего коэффициента практических умений 
в исследуемых группах (М±m, n=36) 

V предв. V закл. VI предв. VI закл.

РКПУ 0,16±0,02 0,54±0,01 0,55±0,02 0,80±0,02

Примечание: отличия между показателями групп разных годов обучения (V и VI) и разных этапов 
оценивания (предварительного и заключительного) достоверны (р<0,001).

Общий РКПУ для всех групп составил 
0,67±0,01. После обработки полученных 
данных для каждой группы (соответственно 
рассчитанному РКПУ) было выявлено, что 
наиболее высокие показатели практических 

умений имели студенты группы VI закл.  
(р<0,001 по сравнению со всеми другими 
группами), т.е. все студенты в конце 10-го 
тренинга и 2-го года обучения (см. рис.1). 
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Рис. 1. Динамика показателей результирующего коэффициента практических умений 
в исследуемых группах (М±m, n=36)

Затем мы изучили долгосрочность прак-
тических умений. Основой для этого стали 
показатели РКПУ в группах VI курса и связь 
между этими коэффициентами в различные 
периоды и этапы обучения. Отмечена высокая 
корреляция (r=0,96, р<0,001) между показа-
телями в группах Vзакл.  и VI предв. Также 
была отмечена высокая корреляция (r=0,93, 
р<0,001) между показателями в группах 
Vзакл.  и VI закл. Это дало возможность пред-
положить, что выживаемость умений зависит 
от количества проведенных тренингов (необ-
ходимое значение - это не менее 0,65 в конце 
тренингов, т.е. в V закл),  что дало возмож-
ность не потерять значительно практические 
умения в течение первого года (РКПУ не сни-
зился, а даже вырос с 0,54±0,01 до 0,55±0,02, 
хотя и остался ниже допустимых 0,65) и до-
биться быстрого роста умений в течении 10 
последующих  тренингов (РКПУ повысился 
до 0,80±0,02, т.е. остаётся высокая выжи-
ваемость умений на будущий год и это даст 
возможность по окончании 6-го курса про-
должить обучении лапароскопической гине-
кологии в интернатуре, не только симуляци-
онными методами, но и в операционной). 

 Выводы
1. Разработанный нами коэффициент само-

оценки обучаемого показал свою эффек-
тивность для общего оценивания и досто-
верных расчётов вероятности выживания 
практических навыков.

2. Динамика коэффициента практических 
умений обучаемого показала достоверные 
отличия между показателями групп раз-
ных годов обучения и разных этапов оце-
нивания. 

3. Предложенный нами результирующий  
коэффициент практических умений пока-
зал свою эффективность для общего оце-
нивания и достоверных расчётов вероят-
ности выживания практических навыков 
(он увеличился с 0,16±0,02 до 0,80±0,02 
(р<0,001) в конце последнего тренин-
га, в сумме для всех групп он составил 
0,67±0,01).

4. Наиболее высокие показатели практи-
ческих умений имели студенты в конце 
последнего тренинга последнего года об-
учения  (р<0,001 по сравнению со всеми 
другими группами).

5. Отмечена высокая корреляция (r=0,96, 
р<0,001) между результирующими  коэф-
фициентами практических умений у сту-
дентов в конце тренингов на пятом курсе и 
в начале тренингов на шестом курсе. 

6. Отмечена высокая корреляция (r=0,93, 
р<0,001) между результирующими  коэф-
фициентами практических умений у сту-
дентов в конце тренингов на пятом курсе 
и на шестом курсе. 

7. Результирующий коэффициент практиче-
ских умений не менее 0,5 в конце тренин-
гов  дал возможность не потерять практи-
ческие умения в течение первого года (он 
не снизился, а даже вырос с 0,54±0,01 
до 0,55±0,02)  и добиться быстрого роста 
умений в течении  последующих  тренин-
гов (повысился до 0,80±0,02, т.е. остаётся 
высокая выживаемость умений на бли-
жайшие годы). 

8. Долгосрочная выживаемость умений за-
висит от результирующего коэффициента 
практических умений. Он должен быть не 
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менее 0,65 в конце тренингов, если менее 
– то требуется срочное повторение курса 
симуляционного обучения.
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РЕЗЮМЕ

ПОКАЗНИКИ ДОВГОСТРОКОВОГО ВИЖИВАННЯ 
БАЗОВИХ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ НАВИЧОК ПРИ 
СИМУЛЯЦІЙНОМУ НАВЧАННІ В ГІНЕКОЛОГІЇ

АРТЬОМЕНКО В.В., НОСЕНКО В.М.

У статті наведені показники довгостроко-
вого виживання основних гінекологічних лапа-
роскопічних практичних навичок в системі ме-
дичної симуляційної освіти. 

Матеріал і методи дослідження. Взяті ре-
зультати навчання на віртуальному ендоскопіч-
ному симуляторі 36 студентів останніх курсів 
Одеського Національного медичного університе-
ту. Використовувався модуль «Базові лапароско-
пічні навички в гінекології». Проводилося попе-
реднє (в кінці 1-го тренінгу) і заключне (в кінці 
10-го тренінгу) самооцінювання і зовнішнє оці-
нювання рівня практичних умінь на протязі 2-х 
років навчання. Визначалися розроблені нами 
коефіцієнти самооцінки за анкетами, коефіцієнт 
практичних умінь за оціночними чек-листами, 
результуючий коефіцієнт практичних умінь для 
кожної групи. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Отримані коефіцієнти показали свою ефек-
тивність для загального оцінювання і достовір-
них розрахунків довгостроковості виживання 
практичних навичок. Результуючий коефіці-
єнт практичних умінь збільшився з вихідного 
0,16±0,02 до 0,80±0,02 (р<0,001) в кінці остан-
нього тренінгу. Результуючий коефіцієнт прак-
тичних умінь для всіх груп склав 0,67±0,01. 
Найбільш високі показники практичних умінь 
мали учні в кінці останнього тренінгу останньо-
го року навчання (р<0,001) у порівнянні з усіма 
іншими групами). Відзначено високу кореляцію 
(r=0,96, р<0,001) між результуючими коефіці-
єнтами практичних умінь у студентів в кінці тре-
нінгів на п'ятому курсі та на початку тренінгів 
на шостому курсі. Відзначено високу кореляцію 
(r=0,93, р<0,001) між коефіцієнтами у студентів 
в кінці тренінгів на п'ятому курсі та на шосто-
му курсі. Результуючий коефіцієнт практичних 
умінь не менше 0,5 дав можливість не втратити 
практичні вміння протягом першого року і до-
могтися швидкого зростання умінь протягом на-
ступних тренінгів - до 0,80±0,02. 

Висновки. Довгострокове виживання 
умінь залежить від результуючого коефіцієнта 
практичних умінь. Він повинен бути не менше 
0,65 в кінці тренінгів, якщо його рівень нижче, 
то потрібне повторення курсу симуляційного на-
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вчання для удосконалення володіння ендоско-
пічними навичками.

Ключові слова: оперативна гінекологія, 
симуляційне навчання, базові лапароскопічні 
навички.

ABSTRACT

LONG-TERM SURVIVAL INDICATORS OF BASIC 
LAPAROSCOPIC SKILLS IN GYNECOLOGICAL 

SIMULATION TRAINING

ARTYOMENKO V.V., NOSENKO V.M.

The article presents the long-term surviv-
al main indicators of gynecological laparoscopic 
skills in medical education simulation system. 

Material and methods. The study results of 
Odessa National Medical University 36 students on 
the virtual endoscopy simulator were taken. The 
module “Basic laparoscopic skills in gynecology” 
was used. The preliminary (at the end of the 1st 
training) and final (at the end of the 10th Training) 
self-evaluation and external evaluation of prac-
tical skills level during the 2 years of study was 
conducted. We determined developed self-learner 
ratio of the questionnaires, practical skills coeffi-
cient estimated check-lists, the resulting ratio of 
practical skills for each group. 

Results and discussion. These coefficients 
are shown to be effective for the overall assessment 
and reliable calculations of long-term survival 
skills. The resulting ratio of practical skills has in-
creased from the original 0,16±0,02 to 0,80±0,02 
(p<0.001) at the end of the last training. The re-
sulting ratio of practical skills for all groups was 
0,67±0,01. The highest indices of practical skills 
were trained at the end of the last training last year 
of study (p<0.001 compared to all other groups). 
There was a high correlation (r=0,96, p<0.001) be-
tween the resulting coefficients of students practi-
cal skills at the end of the fifth year of training and 
the beginning of training in the sixth year. There 
was a high correlation (r=0,93, p<0.001) between 
the students at the end of training on the fifth and 
sixth year. The resulting practical skills ratio of at 
least 0.5 made it possible not to lose the practical 
skills in the first year and achieve rapid growth for 
the next training - up to 0,80±0,02. 

Conclusions. The long-term survival depends 
on the skills of practical skills resulting coefficient. 
It must be not less than 0.65 at the end of training, 
when the level is lower the repetition simulation 
training is required  to improve endoscopic skills.

Keywords: operative gynecology, simulation 
training, basic laparoscopic skills.
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УДК 618.32-06:616-072

БАЛА О.О., КОВАЛЮК Т.В., НИКОНЮК Т.Р., БЕНЮК С.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 
кафедра акушерства і гінекології №3, м. Київ

УЛЬТРАЗВУКОВІ АСПЕКТИ ПІСЛЯАБОРТНОГО ЕНДОМЕТРИТУ 
У ЖІНОК З ЗАВМЕРЛОЮ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ВАГІТНІСТЮ

Завмерла на ранніх термінах вагітність - одна із складових проблеми невиношування вагіт-
ності, що часто призводить до хронічного ендометриту та вторинного непліддя.

Мета дослідження – вивчити ультразвукові особливості інволюції матки у жінок із завмер-
лою на ранніх термінах вагітністю в післяабортному періоді

Матеріал та методи дослідження. Нами проведено аналіз результатів ультразвукових об-
стежень 90 пацієнток. Перша група - 30 вагітних з завмерлою на ранніх термінах вагітністю (до 
8 тижнів гестації) у післяопераційному періоді, друга група - 30 здорових жінок, що здійснили ме-
дичний аборт за власним бажанням в терміні до 8 тижнів вагітності, третя група - 30 практично 
здорових жінок у кінці другої фази менструального циклу. Ведення післяабортного періоду здійсню-
вали згідно рекомендацій наказу МОЗ України №624 від 03.11.2008 року.

Результати дослідження та їх обговорення. Основні  розміри матки у жінок післяаборт-
ного періоду достовірно відрізняються на протязі перших трьох діб від аналогічних параметрів у 
пацієнток в кінці другої фази менструального циклу. Для жінок з ендоміометритом  характерні 
нечіткі контури матки, згустки крові більше 7 мм в діаметрі в її порожнині, достовірна різниця в 
показниках інволюції матки на 5-у добу.

Висновки. У жінок із завмерлою вагітністю після інструментального вишкрібання стінок 
порожнини матки основні параметри наближаються до показників груп порівняння на п’яту добу, 
що свідчить про доцільність застосування ультразвукової діагностики для визначення доклініч-
них критеріїв післяабортних гнійно-запальних ускладнень

Ключові слова: завмерла на ранніх термінах вагітність, ультразвукове дослідження, рання 
діагностика, ендометрит, післяабортний період.

За даними літератури частота за-
вмерлої вагітності у першому триместрі у 
структурі репродуктивних втрат складає 
10-20%, частота ендометриту після абор-
ту з приводу завмерлої вагітності складає 
30-35% [3-5]. Нині не визначені доклінічні 
критерії діагностики післяабортних усклад-
нень. Уповільнена інволюція матки - одна 
з патогенетичних ознак виникнення після-
абортних інфекційних ускладнень. УЗД є 
об’єктивним методом для визначення ран-
ніх ознак інфекційних ускладнень у після-
абортному періоді у пацієнток з завмерлою 
на ранніх термінах вагітністю [1, 2].

Дана проблема потребує удосконален-
ня своєчасної діагностики та проведення 
профілактичних і лікувальних заходів, на-
правлених на попередження ускладнень 
запального генезу, що дає можливість за-
безпечити у майбутньому репродуктивну 
функцію жінки.

Мета дослідження – вивчити ультразву-
кові особливості інволюції матки у жінок із 
завмерлою на ранніх термінах вагітністю в 
післяабортному періоді.

Матеріал та методи дослідження
Для визначення ролі ультразвуко-

вої діагностики у виявленні доклінічних 
маркерів післяабортних гнійно-запальних 
ускладнень нами проведено аналіз резуль-
татів ультразвукових обстежень 90 паці-
єнток. Перша (основна) група 30 вагітних 
з завмерлою на ранніх термінах вагітністю 
(до 8 тижнів гестації) у післяопераційному 
періоді, друга група (порівняння) - 30 здоро-
вих жінок, що здійснили медичний аборт за 
власним бажанням в терміні до 8 тижнів ва-
гітності, третя (контрольна) група - 30 прак-
тично здорових жінок у кінці другої фази 
менструального циклу. Обстеження про-
водились на ультразвуковому сканері фір-
ми PIE MEDICAL  (Голандія) 41060 BASIC 
SCANNER - 250-3T  з використанням паке-
тів програмного забезпечення. Використо-
вувалося надлонне розташування датчика 
при наповненому сечовому міхурі. В якості 
порівнюваних параметрів аналізували до-
вжину тіла матки, її передньо-задній роз-
мір і ширину. Крім цього, ми вираховували 
об’єм тіла матки, як один з найбільш точних 
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непрямих показників її інволюції за форму-
лою об’єму витягнутого еліпсоїда: об’єм = 
0,5233 х dl х d2 х d3, де dl, d2, d3 – три мак-
симальних діаметра.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
У третій групі (практично здорові жін-

ки) у кінці другої фази менструального ци-
клу М-ехо або не візуалізувалось або було 
не більше 3-7 мм, при відсутності згустків 
крові та інорідних ехо-позитивних вклю-
чень. 

У жінок другої групи (порівняння) на 
першу добу, всі розміри достовірно відрізня-
лись від показників третьої контрольної гру-
пи. Так довжина матки складала  68,9±1,5 
мм (контроль -61.8±1,2мм), передньо-задній 
розмір – 46,8±2,2 мм (контроль - 42,8±2,8 
мм), ширина матки – 56,8±1,2 мм (контр-
оль – 46,8±1,8 мм). На третю добу показни-
ки УЗД мали лише тенденцію до достовірної 
різниці від параметрів контрольної групи. 
На п’яту статистично не відрізнялись від по-
казників контрольної групи.

На 1-у добу післяабортного періоду 
у пацієнток першої (основної) групи і тре-
тьої (контрольної) групи відзначені роз-
ходження в довжині – 76,06 + 1,26 мм 
(контроль -69,8+1,46 мм), передньо-задній 
розмір – 53,2+1,13 мм (контроль – 47,7 ± 
2,3 мм ), ширині -61,9±1,71 мм (56,5 ±1,2 
мм) й об’ємі – 1,362 + 0,07 мм (контроль 
–1,045±0,1мм) матки (р<0,05). На 3-ю добу 
відмінності в довжині, ширині й об’ємі мат-
ки були меншими у пацієнток контрольної 
групи (69,9±1,46 мм і 63,1±1,6 мм; 57,1±1,8 
мм і 50,5±2,8мм; 1,074±0,08 мм і 0,819±0,1 
мм відповідно). До 5 доби післяабортного пе-
ріоду показники розмірів матки достовірно 
не відрізнялись.

У 30,0% пацієнток з завмерлою на 
ранніх термінах вагітністю (в основній 
групі) в післяопераційному періоді на 3-5 
добу розвинувся гострий неспецифічний 
ендометрит. При першому ультразвуко-
вому скануванні відзначали наявність в 
порожнині матки згустків крові (більше 
7 мм діаметрі), нечіткість контурів, що під-
тверджує ультразвукові феномени ендоміо-
метрита [1, 2]. В результаті проведення да-
ного методу у 1 (3,3%) пацієнтки вдалося 
візуалізувати залишки елементів плідного 
яйця у вигляді гіперехогенних сторонніх 
включень.

Висновки
Таким чином, основні  розміри матки 

у жінок післяабортного періоду достовір-
но відрізняються на протязі перших трьох 
діб від аналогічних параметрів у пацієнток 
в кінці другої фази менструального циклу. 
Разом з тим у жінок із завмерлою вагітністю 
після інструментального вишкрібання сті-
нок порожнини матки основні параметри на-
ближуються до показників груп порівняння 
на п’яту добу, що свідчить про доцільність 
застосування ультразвукової діагностики 
для визначення доклінічних критеріїв піс-
ляабортних гнійно-запальних ускладнень.
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Р ЕЗЮМЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕАБОРТНОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С ЗАМЕРШЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ НА РАННИХ СРОКАХ 

БАЛА О.О., КОВАЛЮК Т.В., НИКОНЮК Т.Р., 

БЕНЮК С.В.

Замершая на ранних сроках беременность - 
одна из составляющих проблемы невынашивания 
беременности, которая часто приводит к хрониче-
скому эндометриту и вторичному бесплодию.

Цель исследования – изучить ультразву-
ковые особенности инволюции матки у женщин 
с замершей на ранних сроках беременности в 
післяабортному периоде

Материал и методы исследования. Нами 
проведен анализ результатов ультразвуковых 
обследований 90 пациенток. Первая группа 30 
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беременных с замершей на ранних сроках бере-
менности (до 8 недель гестации) в послеопера-
ционном периоде, вторая группа – 30 здоровых 
женщин, что совершили медицинский аборт по 
собственному желанию в сроке до 8 недель бе-
ременности, третья группа – 30 практически 
здоровых женщин в конце второй фазы менстру-
ального цикла. Ведения послеабортного периода 
осуществляли согласно рекомендациям приказа 
МЗ Украины №624 от 03.11.2008 года.

Результаты исследования и их обсужде-
ние.Основные размеры матки у женщин после-
абортного периода достоверно отличаются на 
протяжении первых трех суток от аналогичных 
параметров у пациенток в конце второй фазы 
менструального цикла. Для женщин с ендомио-
метритом характерны нечеткие контуры матки, 
сгустки крови более 7 мм в диаметре в ее поло-
сти, достоверная разница в показателях инволю-
ции матки на 5-е сутки.

Выводы. У женщин с замершей беременно-
стью после инструментального выскабливания 
стенок полости матки основные параметры при-
ближаются к показателям групп сравнения на пя-
тые сутки, что свидетельствует о целесообразно-
сти применения ультразвуковой диагностики для 
определения доклинических критериев послеа-
бортних гнойно-воспалительных осложнений.

Ключевые слова: замершая на ранних сро-
ках беременность, ультразвуковое исследование, 
ранняя диагностика, эндометрит, послеаборт-
ный период.

SUMMARY

ULTRASOUND ASPECTS OF POST-ABORTION 
ENDOMETRITIS AMONG WOMEN WITH THE 

MISSED ABORTION ON EARLY TERMS 

BALA O., KOVALYUK T., NYKONIUK T., 

BENYUK S.

Missed abortion in the early stages of preg-
nancy is part of the problem of miscarriage, which 
often leads to chronic endometritis and secondary 
infertility.

The aim was to study the ultrasound features 
of involution of the uterus in women with missed 
abortion on early terms of pregnancy in postabor-
tion period.

Material and methods. We analyzed the re-
sults of ultrasonic examinations of 90 patients. 
The first group of 30 pregnant women with missed 
abortion in the early stages of pregnancy (before 8 
weeks of gestation) in the postoperative period, the 
second group of 30 healthy women, which has made 
medical abortion on their own in up to 8 weeks of 
pregnancy, the third group – 30 practically healthy 
women at the end of the second phase of the men-
strual cycle. Post-abortion period was carried out 
according to the recommendations of the order of 
MOH of Ukraine №624 dated 03.11.2008.

Results. The main dimensions of the uterus 
in women in post-abortion period is significantly 
different during the first three days of the same 
parameters in the patients at the end of the sec-
ond phase of the menstrual cycle. For women with 
endometritis typical fuzzy outlines of the uterus, 
blood clots more than 7 mm in diameter in its cav-
ity, a significant difference in the involution of the 
uterus on the 5th day.

Conclusions. In women with missed abortion 
after instrumental curettage of the uterine cavity 
the main parameters of the approach to indicators 
of the comparison groups on the fifth day, indicat-
ing the feasibility of ultrasound to determine the 
preclinical criteria postabortion purulent-inflam-
matory complications.

Keywords: missed abortion in the early stag-
es of pregnancy, ultrasound examination, early di-
agnosis, endometritis, post-abortion period.
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УДК: 618.14-002-036-08-084 

БЕНЮК В.О., ГОНЧАРЕНКО В.М., МЕЛЬНІЧУК О.П., ГИЧКА Н.М.

Національний медичний  університет  імені О.О.Богомольця,
кафедра акушерства і гінекології №3,

Клінічна лікарня «Феофанія», ДУС м.Київ

РАЦІОНАЛЬНА ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЖІНОК 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ

Гіперпластичні процеси ендометрія (ГПЕ) займають провідне місце в структурі гінеколо-
гічної захворюваності. Одним з інноваційних методів лікування жінок з ГПЕ є аблація ендометрія 
з метою досягнення маткової форми аменореї.

Матеріал та методи дослідження. Проведено оперативне лікування 45 жінок постменопа-
узального віку з неатиповими формами гіперплазії ендометрія, з них 25 жінкам - гістероскопічна 
монополярна аблація і 20 пацієнткам - радіохвильова аблація ендометрі (РХАЕ). Відстежені від-
далені результати та проведений порівняльний аналіз ефективності кожної з методик.

Результати дослідження та їх обговорення. Нами встановлено, що РХАЕ показана жін-
кам постменопаузального віку з неатиповими формами гіперплазії ендометрія при відсутності 
рубців на матці, з фіброміомою матки з субмукозною локалізацією, з деформацією порожнини мат-
ки. Визначено ефективність РХАЕ при неатипових формах гіперплазії ендометрія - 85,0%. Моно-
полярна гістероскопічна аблація ендометрія показана жінкам з неатиповими формами гіперплазії 
ендометрія, може бути застосована при наявності субмукозної форми фіброміоми матки, після-
операційних рубців на матці. Ефективність її у жінок з неатиповими формами гіперплазії ендоме-
трія складає – 96,0%.

Висновки. Хворим з неатиповими формами гіперплазії ендометрія постменопаузального віку 
як альтернатива гормонального лікування або гістеректомії може бути рекомендована монопо-
лярна гістероскопічна або радіохвильова аблація ендометрія.

Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, жінки постменопаузального віку, абла-
ція ендометрія.

В останні роки значно зріс інтерес до 
проблем гінекологічної патології у жінок 
постменопаузальному віку, в тому числі й до 
діагностики, лікування та профілактики гі-
перпластичних процесів ендометрія (ГПЕ). 
Актуальність даної проблеми визначаєть-
ся кількома чинниками, а саме - серед вну-
трішньоматкової патології ГПЕ займають 
перше місце  в структурі захворюванності 
– 39-70% та є однією з частих причин гос-
піталізації жінок даного вікового періоду в 
гінекологічний стаціонар. Епідеміологічні 
дослідження свідчать, що гінекологічна за-
хворюваність в постменопаузі в теперішній 
час характеризується зростанням, а частота 
неопластичних процесів геніталій займає 
друге місце після злоякісних новоутворень 
молочної залози [4,6]. 

Також, в сучасній популяції жінок 
спостерігається тенденція збільшення се-
реднього віку настання менопаузи, який за 
даним літератури наближається до 52-53 ро-
ків [2,3,7]. 

Важливо підкреслити, що жінки по-
стменопаузального віку знаходяться на піку 
професійної та соціальної діяльності, однак 
саме стан здоров’я визначає якість їх пра-
цездатності, що обумовлює соціальну зна-
чущість даної проблеми. Той факт, що в да-
ній віковій групі спостерігається високий 
відсоток супутньої екстрагенітальної пато-
логії, обумовлює наявність високих ризи-
ків розвитку післяопераційних ускладнень 
при проведенні радикального оперативного 
втручання, а також високу частоту функці-
ональних розладів в післяопераційному пе-
ріоді.

З розробкою та втіленням в гінеколо-
гічну практику малоінвазивних технологій 
проблема оперативного лікування хворих 
постменопаузального віку з ГПЕ отримала 
новий етап розвитку. Одним з інноваційних 
методів лікування жінок з ГПЕ є аблація ен-
дометрія, суть якого полягає в гістероско-
пічному видаленні або руйнуванні (деструк-
ції) за допомогою хірургічних енергій всієї 
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товщі слизової оболонки матки з метою до-
сягнення маткової форми аменореї [1,5,8]. 
Тому, розробка та втілення алгоритмів лі-
кування жінок постменопаузального віку з 
неатиповими формами ГПЕ з застосуванням 
малоінвазивних методів є пріоритетним на-
прямком сучасної гінекології.

Мета дослідження – поліпшити ре-
зультати оперативного лікування хворих 
постменопаузального віку з ГПЕ шляхом 
втілення індивідуалізованого лікувального 
алгоритму з застосуванням монополярної 
гістероскопічної та радіохвильової аблації 
ендометрія.

Матеріал та методи дослідження
В дослідження включили 45 жінок з 

неатиповою формою гіперплазії ендометрія, 
які знаходились на лікуванні у Центрі за-
гальної гінекології клінічної лікарні «Фео-
фанія», гінекологічному відділені міського 
пологового будинку № 3 м. Києва. 

В залежності від характеру патологіч-
ного процесу та методу лікування проведено 
рандомізований розподіл жінок за групами:  
група 1 - 25 жінок постменопаузального віку 
з неатиповими формами гіперплазії ендоме-
трія, яким була проведена гістероскопічна 
монополярна аблація ендометрія; група 2 
- 20 жінок постменопаузального віку з не-
атиповими формами гіперплазії ендометрія, 
яким була проведена радіохвильова аблація 
ендометрія. Порівняльним аналізом груп 
жінок постменопаузального віку з неатипо-
вими формами гіперпластичних процесів 
ендометрія, встановлено, що групи спосте-
реження співставні за віком, характером 
скарг, анамнезу та наявністю соматичної 
та супутньої генітальної патології. В групі 
1 вік хворих коливався від 49 до 66 років, у 
середньому склав - 56,3±3,9 років. В  групі 
2 вік хворих був в межах від 50 до 64 років, 
середній вік дорівнював 54,6±4,1 років.

Всі хворі обстежені згідно наказу МОЗ 
України № 676 від 31.12.2004 р. На першо-
му етапі після загальноклінічного обсте-
ження характер патологічного процесу в 
ендометрії визначався шляхом проведення 
діагностичної гістероскопії з вишкрібанням 
стінок порожнини матки та цервікального 
каналу з подальшою патогістологічною  ве-
рифікацією діагнозу. 

Гістероскопічна монополярна аблація 
ендометрія проводилася з використанням 
обладнання «Karl Storz» під внутрішньовен-

ним наркозом, в якості рідини для розши-
рення порожнини матки застосовували 5% 
розчин глюкози. 

Радіохвильова аблація ендометрія 
(РХАЕ) проводилася з використанням апа-
рату «Unitherm» -«ДСМ-УКРАИНА» під 
місцевою анестезією. Приймаючи до уваги 
технічні особливості застосування методу 
РХАЕ в групу дослідження не включали-
ся хворі з субмукозною лейоміомою матки 
та з післяопераційним рубцем на матці, що 
обмежувало широту застосування методу. 
Після розширення цервікального каналу в 
порожнину матки вводився аплікатор з ви-
значенням температурного режиму 48-50°С 
протягом 40 хвилин. Застосовували чотири 
стандартних положення аплікатора для рів-
номірної обробки стінок матки. 

В післяопераційному періоді прово-
дили оцінку скарг, контроль температури 
тіла та обсягу і характеру виділень з ста-
тевих  шляхів. Подальше динамічне спо-
стереження за хворими після аблації ендо-
метрія проводилося амбулаторно. На 3-й, 
7-й день та через 1, 3, 6, 12, 24 місяці здій-
снювали оцінку скарг, загального стану, 
характер виділень з статевих шляхів, гі-
некологічний огляд з ультразвуковим (УЗ) 
дослідженням малого тазу, за показаннями 
проводили офісну гістероскопію або аспіра-
цію ендометрія з порожнини матки. Термін 
спостереження складав від 1 до 7 років. При 
проведенні динамічного УЗ-дослідження 
проводили оцінку розмірів матки, стан по-
рожнини, структуру ендометрія та наяв-
ність синехій, уточнювали стан яєчників. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Порівняльний аналіз особливостей ме-

тодик вказав на той факт, що для проведен-
ня радіохвильової аблації ендометрія для 
адекватного знеболення була достатня міс-
цева анестезія, тоді як для проведення гісте-
роскопічної монополярної аблації потребу-
вався внутрішньовенний наркоз. 

Тривалість проведення гістероскопіч-
ної монополярної аблації ендометрія склала 
25,4±5,5 хвилин, РХАЕ згідно стандартної 
методики 44,3±0,3 хвилин (таблиця 1). 

При проведенні гістероскопічної моно-
полярної аблації ендометрія у 2 (8,0%) спо-
стережень спостерігалися ознаки інтравазації 
рідини, підвищення артеріального тиску та 
тахікардія. Даний синдром був успішно купо-
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ваний, але в подальшому за жінками проводи-
лося ретельне спостереження. При виконанні 
радіохвильвої аблації ендометрія  інтраопера-
ційних ускладнень не спостерігалось. 

Оцінку перебігу післяопераційного пе-
ріоду проводили за наявністю скарг, показ-
никами гемодинаміки, контролюючи тем-
пературу тіла та обсяг і характер виділень 
з статевих шляхів. Аналіз даних показав, 
що субфебрильна температура тіла спостері-
галася у 14 (56,0%) хворих 1 групи, та у 17 
(85,0%) 2 групи, рівень гіпертермії складав 
37,3-37,5 С°, необхідності в додаткових при-
значеннях не було.

У 3 (12,0%) пацієнток 1 групи спосте-
рігали рясні кров’янисті виділення з стате-
вих шляхів в першу добу післяопераційного 
періоду, даній категорії хворих були при-
значені утеротоніки (окситоцин) протягом 
доби з позитивним ефектом. Виділення з 
статевих шляхів спостерігалися протягом 
18,6±4,7 днів у жінок 1 групи, та 26,1±3,8 
днів у жінок 2групи. Тривалість госпіта-
лізації жінок 1 групи склала 3,7±0,9 діб, 2 
групи - 1,9±0,8 діб, при цьому - 6 (30,0%) 
пацієнткам з 2 групи процедура виконана в 
умовах денного стаціонару.

Таблиця 1

Особливості післяопераційного періоду у жінок груп спостереження

Показник 1 група
n=25

2 група
n=20

Вид анестезії Внутрішньовенна Місцева

Тривалість оперативного втручання, у хвил. 25,4±3,5 44,3±0,3 

Синдром інтравазації, n(%) 2 (8,0) 0(0,0)

Гіпертермія (субфебрильна)
в перші 3 доби, n(%) 14 (56,0) 17 (85,0)

Призначення утеротоніків, n(%) 3 (12,0%) 0(0,0)

Застосування кровоспинних препаратів, n(%)  3 (12,0%) 0(0,0)

Тривалість передопераційного перебування в ста-
ціонарі (в днях) 1 0,4

Тривалість госпіталізації (в днях) 3,7±0,9 1,9±0,8

Тривалість виділень зі статевих шляхів (в днях) 18,6±4,7 26,1±3,8

Протягом 3 місяців спостереження 
всіх жінок 1 групи визначали зменшення 
розмірів порожнини матки, утворення фі-
брозної тканини та синехій. У 5 (20%) хво-
рих  спостерігали наявність тонкої рідинної 
смуги 2-3 мм завтовшки. На 6-му місяці спо-
стереження при УЗ-дослідженні визначили 
лінійне М-ехо товщиною 2-3 мм, переривис-
тий характер М-ехо, наявність фіброзу та 
синехій (табл. 2).  

Контрольне обстеження через 1 рік 
встановило прогресивне збільшення кіль-
кості синехій в порожнині матки, наявність 
фіброзу порожнини матки. Рецидиву гі-
перпластичного процесу ендометрія на про-

тязі року не виявлено. При обстеженні через 
2 роки після аблації ендометрія у 1 (4,0%) 
пацієнтки визначена ділянка потовщення 
ендометрія в області перешийку матки, що 
стало приводом для проведення гістероско-
пії. При проведенні гістероскопії встанов-
лено, наявність поліпу ендометрія на рівні 
перешийкового відділу розмірами 2,2 на 1,8 
см, клінічних проявів (кров’янисті виділен-
ня з статевих шляхів, біль) у даної жінки не 
визначалося. При патогістологічному дослі-
дженні встановлено наявність фіброзного 
поліпу ендометрію, після проведення полі-
пектомії  протягом 3 років спостереження 
рецидиву не спостерігалося. 
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Таблиця 2

Динаміка УЗ-ознак в післяопераційному періоді у жінок 1 групи

УЗ-ознаки
Термін спостереження

7днів 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік 2 роки

М-ехо, мм
лінійне
100%
n=25

лінійне
100%
n=25

лінійне
100%
n=25

лінійне
100%
n=25

лінійне
96,0%
n=24

Рецидив або 
неповний ефект - - - - - 4,0%

n=1
Синехії - - + + + +

Вміст порожни-
ни матки

Рідинний
або неодно-

рідний

Рідинний
або 

відсутній
Рідинний

або відсутній Відсутній Відсутній Відсутній

Ширина порож-
нини матки 0,5-1,8 см - - - - -

Звертає на себе увагу, що у 1 (4%) па-
цієнтки за даними УЗ- дослідження через 
18 місяців після гістероскопічної монопо-
лярної аблації ендометрія встановлено на-
явність в порожнині матки рідинного ком-
поненту з розширенням порожнини до 17 
мм, хвора скаржилась на періодичний не-
інтенсивний біль нижній частині живота. 
При гістероскопії встановлено - цервікаль-
ний канал облітерований в перешийковому 
відділі, наявність множинних синехій, по-
рожнина матки заповнена прозорим слизом, 
стінки порожнини матки фіброзовані з сине-
хіями по боках. Проведена резекція синехій 
перешийкового відділу порожнини матки. 
Даний випадок ми не розцінювали як реци-
див основного захворювання оскільки серо-
зометра та гіперпластичний процес ендоме-
трія мають різну патогенетичну основу.

Аналіз особливостей перебігу після-
операційного періоду у жінок 2 групи пока-
зав, що на 3-у добу спостерігається помірне 
розширення порожнини матки 0,4-1,4 см 
за рахунок неоднорідного рідинного вміс-
ту (табл. 3). Зона інфільтрації - рівномірна, 
ущільнена, 1,2-1,3 см. При УЗ дослідженні 
в зоні інфільтрації ехо-сигнали кровотоку 
не визначалися, що вказувало на відсутність 
кровообігу в даній зоні. Через місяць після 
проведеної радіохвильової аблації ендоме-
трія при УЗ-дослідженні у 8 (40,0%) жінок  
визначали тонкий шар неоднорідного гіпое-
хогенного вмісту до 4 мм, наявність синехій. 
При контрольному обстеженні через 2 роки 
після аблації ендометрія у 1 (5,0%) пацієнт-
ки визначена ділянка потовщення ендоме-
трія в області перешийку матки, що явилось 
приводом для проведення гістероскопії. 

Таблиця 3

Динаміка УЗ-ознак в післяопераційному періоді у жінок 2 групи 

УЗ-ознаки
Термін спостереження

7днів 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік 2 роки

М-ехо, мм
лінійне
100%
n=20

лінійне
100%
n=20

лінійне
95,0% 
n=19

лінійне
85,0%
n=17

лінійне
85,0%
n=17

Рецидив або 
неповний ефект - - - n=1

5 %
n=3

15,0%
n=3

15,0%
Синехії - - + + + +

Вміст порожни-
ни матки

Рідина
або неодно-

рідний

Рідина
або 

відсутній
Відсут-ній Відсут-

ній Відсут-ній Відсут-ній

Ширина порож-
нини матки 0,4-0,6 см - - - - -
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Дослідження, які проводились на 3 
місяці спостереження вказали на наявність 
зони фіброзу – зона підвищеної ехогеннос-
ті навколо щілинної порожнини матки. В 
подальшому спостерігали сформовану зону 
фіброзу до 1-4 мм у вигляді смуги. На 6-му 
місяці - при контрольному обстеженні у 
1 (5,0%) пацієнтки визначили наявність 
рецидиву гіперпластичного процесу ендо-
метрію. Так, в порожнині матки визначили 
появу локусу потовщення М-ехо протягом 3 
см в області середньої третини порожнини 
матки, локус мав неоднорідну структуру з 
ділянками фіброзу по периферії, що стало 
приводом для проведення гістероскопічного 
дослідження.

В ході гістероскопії встановлено в об-
ласті внутрішнього вічка матки фіброз та 
синехії, після роз’єднання яких виявлена 
ділянка гіперплазованого ендометрія. За 
результатами гістологічного дослідження 
- залозистий поліп ендометрія. Після про-
ведення повторної резекції у даної хворої 
гіперпластичного процес не рецидивував. 
Через рік після проведення РХАЕ виявлено 
2 рецидиви ГПЕ. Перше спостереження - 1 
(5,0%) пацієнтка в порожнині матки якої 
визначили локус потовщення М-ехо розмі-
рами 1,4 на 0,6 см з ділянками фіброзу по 
периферії в області лівого трубного кута. 
При проведенні гістерорезектоскопії вста-
новлено, що порожнина матки фіброзована, 
по бокових стінках - множинні грубі сине-
хії, в області правого маткового кута визна-
чається поодинокий поліп ендометрія, ре-
зекція якого проведена з резекцією основи. 
Гістологічно встановлений  фіброзно-
залозистий поліп. При подальшому спосте-
реженні гіперпластичний процес не рециди-
вував. 

У 1 (5,0%) жінки виявили наявність 
локусу потовщення М-ехо розмірами 1,1 на 
0,8 см з ділянками фіброзу по периферії в 
області перешийку порожнини матки. Гісте-
роскопічне дослідження виявило наявність 
залозистого поліпу ендометрія 1 на 1 см в 
множинних синехіях в області перешийку 
матки, після резекції якого ГПЕ не спостері-
галося. Слід зазначити, що у всіх виявлених 
випадках рецидиву ГПЕ жінки як в 1-ій, так 
і в 2-ій групі мали термін менопаузи 1,5-2,5 
роки, що вказує на необхідність ретельного 
спостереження за даною категорією хворих 
після проведення аблації ендометрія. 

Таким чином, порівняльний аналіз 
ефективності методик аблації ендометрія, 
встановив, що загальна ефективність гісте-
роскопічної монополярної аблації неатипо-
вих форм ГПЕ у жінок постменопаузального 
віку склала 96%, ефективність радіохвильо-
вої аблації ендометрія у даної категорії хво-
рих склала 85% відповідно. 

Висновки
1. Хворим з неатиповими формами гіперпла-

зії ендометрія постменопаузального віку 
як альтернатива гормонального лікуван-
ня або гістеректомії може бути рекомен-
дована монополярна гістероскопічна або 
радіохвильова аблація ендометрія.

2. Радіохвильова аблація ендометрія пока-
зана жінкам постменопаузального віку з 
неатиповими формами гіперплазії ендо-
метрія при відсутності рубців на матці, 
фіброміомі матки з субмукозною лока-
лізацією, деформації порожнини матки. 
Ефективність радіохвильової  аблації ен-
дометрія при неатипових формах гіпепла-
зії ендометрія у жінок репродуктивного та 
пременопаузального віку складає - 85,0%.

3. Монополярна гістероскопічна аблація ен-
дометрія показана жінкам з неатиповими 
формами гіперплазії ендометрія, може 
бути застосована при наявності субмукоз-
ної форми фіброміоми матки, післяопе-
раційних рубців на матці. Ефективність 
монополярної гістероскопічної аблації  ен-
дометрія у жінок з неатиповими формами 
гіперплазії ендометрія складає – 96,0%.

4. Жінки після аблації ендометрія повинні 
знаходитися під динамічним  спостере-
женням на протязі двох років. Методом 
вибору для динамічного спостереження за 
станом порожнини матки у жінок,  яким 
проведена аблація ендометрія, є транспіх-
вове ультразвукове дослідження, яке по-
винно проводитися через 1, 3, 6, 12 та 24 
місяця спостереження. 

5.  У випадку появи даних за ймовірність по-
яви рецидиву гіперпластичного процесу 
ендометрія (кровомазання, потовщення 
М-ехо за даними УЗД) показано проведен-
ня  гістероскопії з обов’язковим патогісто-
логічним дослідженням та верифікацією 
діагнозу. 
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РЕЗЮМЕ

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ

БЕНЮК В.А., ГОНЧАРЕНКО В.Н., 

МЕЛЬНИЧУК О.П., ГИЧКА Н.М.

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) занимают ведущее место в структуре гине-
кологической заболеваемости. Одним из иннова-
ционных методов лечения женщин с ГПЭ явля-
ется аблация эндометрия с целью достижения 
маточной формы аменореи.

Материал и методы исследования. Про-
ведено оперативное лечение 45 женщин пост-
менопаузального возраста с неатипическими 
формами гиперплазии эндометрия, из них 25 
женщинам - гистероскопическая монополярная 
аблация и 20 пациенткам - радиоволновая абла-
ция эндометрия (РВАЭ). Отслежены отдаленные 
результаты и проведен сравнительный анализ 
эффективности каждой из методик.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Нами установлено, что РВАЭ показана жен-
щинам постменопаузального возраста с неати-
пическими формами гиперплазии эндометрия, 
при отсутствии рубцов на матке, миомы матки 
с субмукозной локализацией, деформации по-
лости матки. Определена эффективность РВАЭ 
при неатипических формах гиперплазии эндо-
метрия - 85,0%. Монополярная гистероскопиче-
ская аблация эндометрия показана женщинам с 
неатипическими формами гиперплазии эндоме-
трия, может быть применена при наличии суб-
мукозной формы фибромиомы матки, послеопе-
рационных рубцов на матке. Эффективность ее у 
женщин с неатипическими формами гиперпла-
зии эндометрия составляет 96,0%.

Выводы. Больным с неатипическими фор-
мами гиперплазии эндометрия постменопау-
зального возраста как альтернатива гормональ-
ного лечения или гистерэктомии может быть 
рекомендована монополярная гистероскопиче-
ская или радиоволновая аблация эндометрия.

Ключевые слова: гиперпластические про-
цессы эндометрия, женщины постменопаузаль-
ного возраста, аблация эндометрия.

SUMMARY

RATIONAL TACTICS OF OPERATIVE TREATMENT 
AMONG POSTMENOPAUSAL AGED WOMENS WITH 
THE ENDOMETRIUM HYPERPLASTIC PROCESSES 

BENYUK V.O., GONCHARENKO V.M., MELNI-

CHUK O.P.,GYCHKA N.M.

Hyperplastic endometrium processes (HEP) 
are the leading ones in the gynecological case rate 
structure. One of the innovative treatments for 
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women with HEP is endometrial ablation to achieve 
uterine form of amenorrhea.

Material and methods. 45 postmenopausal 
aged women with the Atypical Endometrial Hyperplasia 
underwent surgery. Among them, 25 women were 
the subjects for the hysteroscopic monopolar endo-
metrial ablation, and 20 – for radio-wave endome-
trial ablation. The results were obtained and ana-
lyzed, and the comparative analysis of each of the 
methods’ effectiveness was conducted. 

Results. Endometrial ablation methods ef-
fectiveness gave all the grounds to state that the 
radio-wave ablation is indicated for postmenopaus-
al aged women with nonatypical endometrial hy-
perplasia forms, in case the uterine scars, myoma 
with submucosal location and uterine cavity defor-
mations are absent. It is defined that the effective-
ness of the radio-wave endometrial ablation in case 
of the nonatypical endometrial hyperplasia among 

women of reproductive and premenopausal age 
stands for 85,0%.

Also, the results of the research conducted 
gave the grounds to state that the hysteroscopic 
monopolar endometrial ablation is indicated to 
women in case the uterine scars, myoma with sub-
mucosal location and uterine cavity deformations 
are detected. The effectiveness of the method 
stands for 96,0%. 

Conclusions. Both the hysteroscopic mono-
polar endometrial ablation and the radio-wave en-
dometrial ablation may be recommended as the al-
ternative to the hormone treatment for women of 
postmenopausal age with nonatypical endometrial 
hyperplasia.

Key words: hyperplastic endometrium pro-
cesses, postmenopausal aged women, endometrial 
ablation.

 УДК: 612.459: 618.2: 618.36

БЕРБЕЦЬ А.М., ЮЗЬКО О.М.

Буковинський державний медичний університет, 
кафедра акушерства та гінекології, м. Чернівці

РОЛЬ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ 
ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

В огляді наведено сучасні погляди на роль і місце шишкоподібної залози та мелатоніну в фі-
зіології та патології вагітності та пологів. На основі новітніх публікацій подано інформацію про 
вплив мелатоніну на формування трофобласту та плаценти, а також на плід, розглянуто кон-
цепцію «плацентарного мелатоніну», висвітлено його значення в розвитку ускладнень вагітності 
та пологового акту, а також порушень стану плода.

Ключові слова: шишкоподібна залоза, мелатонін, вагітність, пологи, плацента.

На даному етапі розвитку акушерства 
та гінекології загальновизнаним вважається 
факт, що сприятливий перебіг вагітності та 
її результат безпосередньо залежить від ста-
ну здоров’я матері, зокрема, її ендокринної 
системи. Однією з важливих складових цієї 
системи є шишкоподібна залоза, або епіфіз 
(pineal gland). Ще Рене Декарт вважав його 
«центром душі людини». Тривалий час в на-
уковому світі панувала думка про «фізіоло-
гічну інертність» епіфіза у дорослих. Тільки 
з 60-х років ХХ століття епіфіз визнали ак-
тивною залозою внутрішньої секреції. Слід, 
одначе, підкреслити, що вивчення ролі епі-
фіза в фізіології та патології проводилось (і 
дотепер проводиться) переважно в умовах 
експерименту. Порівняно невелика кіль-
кість робіт присвячена вивченню ролі епіфі-
за в клініці [1].

Ендокринна функція епіфізу полягає у 
виділенні мелатоніну та серотоніну. Мелато-
нін (5-метокси-N-ацетилтриптамін) є специ-
фічною для епіфіза сполукою, що належить 
до класу індолів. Вперше біологічна дія ме-
латоніну описана 1917 року McCorel et Allen, 
які відзначили зміну пігментації пуголовків 
при годуванні їх екстрактом епіфізу великої 
рогатої худоби [1]. 1959 року Lerner зі спі-
вавторами визначили його хімічну структу-
ру. Біологічним попередником мелатоніну є 
незамінна амінокислота триптофан. Мела-
тонін, на відміну від серотоніну, легко про-
никає крізь гемато-енцефалічний бар’єр [1, 
5, 7]. Існує припущення, що цей гормон се-
кретується переважно у спинномозкову рі-
дину [6].

Серотонін (5-гідрокситриптамін) є не-
обхідною ланкою в біохімічному синтезі ме-
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латоніну, однак він має і власне фізіологіч-
не значення: зокрема, він стимулює тонус 
гладкої мускулатури судин та матки, регу-
лює проникність судинної стінки та нирко-
вий кровотік, є медіатором в роботі нервової 
системи. Крім епіфізу, серотонін виділяєть-
ся в клітинах Кульчицького (в первинних 
гангліях), в кишківнику, в неактивному 
стані накопичується в тромбоцитах [1, 4, 8]. 
Серотонін стимулює рилізинг-синтезуючі 
структури гіпоталамуса, тоді як мелатонін 
справляє лише незначний пригнічуючий 
вплив на серцево-судинну систему, гладку 
мускулатуру судин, кишечника, бронхів, 
матки, на діурез, і не має гіпоглікемічної дії 
[1]. Мелатонін має кардіопротекторну дію 
[3] та деяку протипухлинну активність; він 
є потужним антиоксидантом, який захищає 
ядерну та мітохондріальну ДНК від дії віль-
них радикалів, інгібує агрегацію тромбо-
цитів та вивільнення тромбоксану, а також 
підсилює продукцію антиоксидантних ензи-
мів, таких як глутатіон-пероксидази та глу-
татіон-редуктази [12, 22, 28, 29, 30]; в той 
же час, молекула мелатоніну не окислюєть-
ся до вільного радикалу [17].

Рецептори до мелатоніну поділяються 
на мембранні і ядерні. Вони можуть бути ви-
явлені в різних типах клітин і тканин, що 
зумовлює різноманітність біологічних ефек-
тів гормону. У людини описано дві функці-
ональні ізоформи мембранних рецепторів 
до мелатоніну: М1 та М2. Ці рецептори ло-
калізуються в ЦНС (в гіпокампусі, гіпота-
ламусі, корі головного мозку), сітківці ока, 
клітинах гранульози яєчника, жовтому тілі, 
коронарних артеріях, матці [16, 31]. В матці 
людини присутні обидва види мелатоніно-
вих рецепторів [30]. В тканині епіфіза в не-
значній кількості синтезуються також адре-
налін та адреногломерулотропін [1].

Вважається, що у людини епіфіз вико-
нує роль нейро-ендокринного «перетворюва-
ча», що відповідає продукцією гормонів на 
нервові імпульси [1, 5, 7]. Активність залози 
залежить від періодичного освітлення: світ-
ло пригнічує біохімічні процеси в епіфізі, а 
в темряві вони навпаки, посилюються. Фо-
лікулярна рідина містить значну кількість 
мелатоніну [10]. Мелатонін важливий для 
дозрівання ооцита і для початкових стадій 
ембріонального розвитку, оскільки він зни-
жує оксидантний стрес у фолікулах і захи-
щає яйцеклітину від ушкодження вільними 
радикалами; крім того, мелатонін підвищує 

активність глутатіон-пероксидази в хоріоні 
людини [27, 29].

Вплив епіфізу на перебіг вагітності і 
пологів. Дослідження І половини ХХ ст., 
які проводились з використанням порівня-
но грубих методів (пінеалектомія, введення 
екстракту епіфізу), прямо не вказували на 
будь-яку роль епіфізу в гестаційному про-
цесі. Пізніше В.І. Грищенко (1976, 1979) 
встановив, що при фізіологічному перебігу 
вагітності відбувається підвищення екскре-
ції мелатоніну з сечею, але перед пологами 
його кількість різко знижується. Припус-
калося, що це зниження сприяє активізації 
паравентрикулярних ядер гіпоталамуса, і 
продукції ними окситоцину [1]. Крім того, 
під час вагітності автором було відмічено не-
характерну для невагітного стану паралель-
не підвищення рівня мелатоніну і статевих 
стероїдів, зокрема, в ІІ триместрі вагітності. 

Поясненням цього явища є концеп-
ція «плацентарного мелатоніну». Встанов-
лено, що мелатонін активно продукується 
хоріоном та плацентою, захищаючи струк-
тури трофобласту та синцитіотрофобласту 
від руйнування у випадку оксидативного 
стресу, зумовленого гіпоксією та подаль-
шою ре-оксигенацією [21], а також забез-
печуючи мітохондріальний гомеостаз [9]. 
A. Soliman et al. (2015) [35] визначали кон-
центрації мелатонін-продукуючих ензимів, 
а саме арилалкіламін-N-ацетилтрансферази 
та гідроксиіндол-О-метилтрансферази, а та-
кож рецепторів до мелатоніну 1 і 2 типу під 
час вагітності, і встановили, що мелатонін-
синтезуюча система активізується в ткани-
нах плаценти, починаючи з 7-го тижня, а 
експресія вказаних ензимів сягає максиму-
му в ІІІ триместрі вагітності. Експресія ме-
латонінових рецепторів 1 типу є найвищою 
в І триместрі вагітності, тоді як експресія 
мелатонінових рецепторів 2 типу суттєво 
між триместрами не відрізняється. Цими ж 
авторами встановлено стимулюючу роль ме-
латоніну в формуванні синцитіотрофобласту 
та в продукції плацентою бета-хоріонічного 
гонадотропіну [35].

Мелатонін добре проникає крізь пла-
центарний бар’єр і, як вважається деякими 
авторами, може спричинити негативну дію 
на розвиток плода, структуру і функцію 
його епіфіза. Пренатальне введення мела-
тоніну і його метаболітів вагітним самкам 
щурів викликає зростання аномалій роз-
витку плода, зменшення маси і кількості 
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живих плодів, дозозалежне пригнічення 
синтезу ДНК в гіпофізарних клітинах [7]. 
За іншими даними, мелатонін не спричи-
нює будь-якого шкідливого впливу на роз-
виток ембріонів мишей і щурів, навіть при 
введенні екстремально високих доз 200мг/
кг/день [11, 25]. В дослідженні Sadowsky et 
al. [32] мелатонін у великій дозі не впливав 
на стан плода чи на активність міометрію 
в пізніх термінах вагітності у овець [32]. 
Відомо однак, що мелатонін пригнічує ак-
тивність простагландинсинтетази, тоді як 
простагландини відіграють важливу роль 
в роботі ендокринної системи плода та його 
мікроциркуляції [22].

Є припущення, що материнський ме-
латонін інформує плід про пору року і час 
доби  [39], а також впливає на циркадіанний 
ритм новонародженого [15]. В експерименті 
(Takayama, 2003) [36] було встановлено, що 
здорові щури вірогідно частіше народжують 
в світлий час доби, тоді як у щурів, що  пере-
несли пінеалектомію (в т.ч. пінеалектомію 
з наступним постійним введенням високих 
доз мелатоніну), освітлення переставало 
впливати на пологовий акт. Водночас, не 
було відмічено різниці між групами щурів 
щодо концентрації стероїдних гормонів в 
крові під час вагітності чи щодо маси тіла 
плода [36].

Також відомо, що після пологів мела-
тонін передається дитині від матері через 
молоко [18].

Епіфіз і патологія вагітності. Вивчен-
ня екскреції мелатоніну з сечею у жінок із 
загрозою передчасного переривання вагіт-
ності показало її вірогідне зниження навіть 
порівняно зі здоровими вагітними [1]. Ви-
ходячи з цього, В.І. Грищенко і співавтори 
[1] припускали, що явища дисфункції епі-
фізу сприяють активнішому продукуванню 
окситоцину гіпоталамусом. Слід зазначи-
ти, що зміни в екскреції мелатоніну не від-
мічались у пацієнток, загроза переривання 
вагітності у яких була зумовлена іншими, 
крім ендокринних, факторами, такими як 
істміко-цервікальна недостатність та імун-
ний конфлікт. При слабкості пологової ді-
яльності рівень мелатоніну високий, при 
стимуляції пологової діяльності він знижу-
ється [1]. Як вважається, активація епіфізу 
під час вагітності пов’язана з гальмуванням 
гіпоталамо-гіпофізарної системи у відповідь 
на продукцію статевих гормонів хоріоном/
плацентою [1].

R.Sandyk і співавт. [33]  припускали, 
що дефіцит вироблення мелатоніну епіфі-
зом в ранніх термінах вагітності може бути 
пов’язаний зі спонтанним абортом, зокре-
ма, у тих випадках, коли виключено хро-
мосомну патологію або структурні аномалії 
матки. Ця гіпотеза базується на наступних 
даних: а) рівні мелатоніну в плазмі в нормі 
зростають на 200-300 % в перші 20 тижнів 
вагітності, б) у щурів мелатонін знижує ско-
ротливу активність матки, в) мелатонін сти-
мулює секрецію прогестерону, який, в свою 
чергу, знижує скоротливу активність мат-
ки та попереджує імунологічне відторгнен-
ня трофобласту, г) мелатонін інгібує синтез 
простагландинів, які є сильними індуктора-
ми скорочень матки та пологів, д) пінеалек-
томія збільшує кількість спонтанних абор-
тів у вагітних щурів. Крім того, оскільки 
мелатонін є гормоном з імуносупресивними 
властивостями, автори припускають, що 
збільшення продукції мелатоніну в ранніх 
термінах вагітності відіграє значну роль в 
розвитку «трансплантаційного імунітету» 
до батьківських антигенів гістосумісності, 
які попереджують імунологічне відторгнен-
ня трофобласту. На думку авторів, рівні ме-
латоніну в плазмі крові в ранніх термінах 
вагітності можуть бути використані в якості 
індикатора підвищеного ризику спонтанно-
го викидня [33]; водночас, згідно теперіш-
ніх уявлень, варто говорити про зниження 
продукції мелатоніну не стільки епіфізом, 
скільки плацентою на тлі плацентарної не-
достатності [21, 35].

При переношеній вагітності вміст ме-
латоніну різко підвищений, порівняно з 
нормальними значеннями [1]. Після поло-
гів рівень мелатоніну зростає. Відмічається 
зв’язок між гіпогалактією і зниженням рів-
ня продукції мелатоніну, що, як вважаєть-
ся, зумовлено тим, що мелатонін не гальмує 
вироблення гіпоталамусом пролактин-інгі-
буючого гормону [1].

В експерименті на вагітних щурах на 
тлі зменшення їх харчування, H.G. Richter 
встановив, що призначення мелатоніну до-
зволяє компенсувати оксидантний стрес 
шляхом підвищення активності в ткани-
ні плаценти марганцевої супероксиддис-
мутази та глутатіонпероксидази, завдяки 
чому збільшується маса тіла плода [30]. 
Також в експерименті на вівцях A. Thakor 
та E. Herrera визначили, що мелатонін в 
поєднанні з вітаміном С збільшує крово-
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тік в пуповині за рахунок активізації NO-
залежних механізмів [38]. Відомо, що ме-
латонін справляє нейропротекторну дію на 
плід [40].

А. Teixeira і співавтори показали, що 
мелатонін має значення і для успішної імп-
лантації плідного яйця, оскільки в експе-
рименті у щурів, які були піддані епіфізек-
томії або постійному освітленню, відсоток 
успішних імплантацій був вірогідно ниж-
чим, порівняно з контролем [37].

Плацента відіграє критичну роль у 
фетальному програмінгу. Програмінг ви-
значається як індукція, виключення чи 
обмеження розвитку соматичних структур 
або фізіологічних систем, результатом чого 
є довготермінові ефекти [18]. Такі усклад-
нення вагітності, пов’язані з дисфункцією 
плаценти, як гестаційний діабет, затримка 
внутрішньоутробного розвитку плода, пре-
еклампсія, а також порушення харчування 
вагітної та стрес, асоціюються з підвище-
ним ризиком дисфункцій головного моз-
ку, кардіоваскулярною патологією, мета-
болічним синдромом у дітей, народжених 
в результаті таких вагітностей, що стає 
можливим завдяки реалізації механізмів 
фетального програмування [13, 23]. Ві-
домо, що мелатонін відіграє значну роль 
в епігенетичній модифікації фетального 
програмінгу [20]: зокрема, доведений його 
зв’язок з експресією генів, що відповіда-
ють за ритм: Per1, що кодує білок з назвою 
«Period circadian protein homolog 1» та 
Npas2 (білок, кодований цим геном, як вва-
жається, є «молекулярним годинником» 
для клітин головного мозку ссавців) [24]. 
Деякі дослідники вважають, що реалізація 
«програмного зв’язку» між дефіцитом ме-
латоніну, згаданими вище ускладненнями 
вагітності та віддаленими наслідками для 
плода відбувається саме завдяки розладам 
експресії вказаних генів, а також завдяки 
«оксидативному стресу» плаценти і плода  
[14]. Відмічено зниження рівня мелатоніну 
у слині жінок, вагітність яких ускладни-
лась прееклампсією та гестаційним цукро-
вим діабетом [34].

Таким чином, в роботах багатьох ав-
торів показано, що шишкоподібній залозі 
та мелатоніну належить значна роль в роз-
витку ускладнень вагітності та пологового 
акту, а також порушень стану плода.
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФИЗИОЛОГИИ 
И ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

В обзоре приведены современные взгляды 
на роль и место шишковидной железы и мелато-
нина в физиологии и патологии беременности и 
родов. На основании новейших публикаций дана 
информация, касающаяся влияния мелатони-
на на формирование трофобласта и плаценты, а 
также на плод, рассмотрена концепция «плацен-
тарного мелатонина», раскрыто его значение в 
развитии осложнений беременности и родового 
акта, а также нарушений состояния плода.

Ключевые слова: шишковидная железа, 
мелатонин, беременность, роды, плацента.

SUMMARY

THE ROLE OF PINEAL GLAND IN PHYSIOLOGY 
AND PATHOLOGY OF PREGNANCY AND LABOR

(REVIEW)

The article presents contemporary views on 
the role and place of the pineal gland and melatonin 
in physiology and pathology of pregnancy and la-
bor. Basing on the latest publications, the informa-
tion about the influence of melatonin on the form-
ing of trophoblast/placenta and on fetus has been 
given; the conception of “placental melatonin” has 
been discussed; the significance of melatonin in de-
velopment of the complications of pregnancy and 
labor and of the disturbances of the condition of fe-
tus has been unveiled in the review.

Key words: pineal gland, melatonin, preg-
nancy, labor, placenta.
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Позаматкова вагітність – серйозна і 
небезпечна патологія, яка загрожує усклад-
неннями і рецидивами (повторним виник-
ненням), що тягне за собою втрату дітород-
ної функції і навіть загрозу життю жінки 
[1,2].

Локалізуючись поза межами маткової 
порожнини, яка єдино фізіологічно присто-
сована для повноцінного розвитку плоду, 
запліднена яйцеклітини може привести до 
розриву органу, в якому вона розвивається 
[3,7].

В структурі гінекологічних захворю-
вань питома вага ектопічної вагітності ста-
новить 1,6-2,5% [8,10]. Протягом останніх 
років спостерігається тенденція до зрос-
тання репродуктивних втрат, пов’язаних 
з порушенням нідації яйцеклітини. Спів-
відношення між позаматковою і матковою 
вагітностями становить приблизно 1:100. 
[4,5,9].

Для пояснення причин та механізмів 
виникнення позаматкової вагітності запро-
поновано багато теорій, загальним для яких 
є положення щодо розвитку цієї патології з 
причин, які затримують нормальний тран-
спорт плідного яйця по трубі. Причина по-
рушення нівації яйцеклітини обумовлена 
станом маткових труб або аномалією проце-
су запліднення (зміна часу і якості овуляції, 
порушення міграції яйцеклітини). Деякі ав-
тори вказують на можливість обєднання цих 
двох факторів. Однією з найбільш частих 
причин виникнення позаматкової вагітнос-
ті є структурно-функціональні порушення 
маткових труб, які пов’язані з перенесени-
ми раніше запальними процесами органів 
малого тазу. Основною причиною порушен-
ня функції маткової труби є різні анатомічні 
зміни в її стінці або в оточуючих тканинах 
і органах, які найчастіше є наслідком різ-

них запальних процесів. Перше місце серед 
причин займають запальні процеси жіночих 
статевих органів, які призводять до пошко-
дження тканин труби і порушують її прохід-
ність [6,8].

Мета дослідження – порівняти різні 
підходи до лікування позаматкової вагітнос-
ті та уточнити показання,  протипоказання, 
характерні помилки та оцінити ефектив-
ність консервативних та оперативних мето-
дів терапії цієї патології.

Матеріал та методи дослідження
Джерелом інформації для клініко-

анамнестичного аналізу слугували «Медич-
ні карти стаціонарного хворого» (ф. 003/о) 
досліджуваних пацієнтів з ПВ, що знаходи-
лись на лікуванні у Тернопільській кому-
нальній міській лікарні №2 протягом 2005-
2015 років. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
В структурі гінекологічних захворю-

вань хворих, що лікувались у гінекологіч-
ному відділенні чинне місце посідає по-
заматкова вагітність. Кількість хворих з 
діагнозом позаматкова вагітність неупинно 
зростала з 2005 по 2015роки.  На рис 1 пока-
зано абсолютні величини приросту кількості 
позаматкової вагітності, а рис.6 відображає 
частку від всіх хворих в гінекологічному 
стаціонарі. Так в 2005році  кількість жінок 
з даною патологією складало 38, що скла-
ло 4,2% від всіх госпіталізованих в гінеко-
логічний стаціонар.  У 2006 році ця цифра 
збільшилася до 42 жінок і 4,8% від усіх 
госпіталізацій. 2007 рік характеризувався 
зменшенням абсолютних величин на 2 жін-
ки, що склало 40 госпіталізацій, проте част-
ка госпіталізованих в гінекологічним стаці-

Матеріал та методи дослідження. Джерелом інформації для клініко-анамнестичного ана-
лізу слугували «Медичні карти стаціонарного хворого» (ф. 003/о)

Результати дослідження та їх обговорення. Кількість хворих з діагнозом позаматкова 
вагітність неупинно зростала з 2005 по 2015роки. В 2005 та в 2006 році частка лапаротомних 
операцій складала 86,88% та 83,33%, а консервативне ведення лише 13,16% і 16,67%. У 2015 році 
кількість хворих лікованих метотрексатом становила більше половини, а саме 51,35%, що в по-
рівнянні з 2010 і 2005 роком збільшилося на 16,97% та 38,19% відповідно, а лапаротомних операцій 
зменшилося від 86,88% в 2005 році до 18,92% в 2015 році.

Висновки. Статистичний аналіз структури позаматкової вагітності показав, що в 
2005 році переважали перервані позаматкові вагітності, що пояснюється пізньою діагностикою і 
зверненням в стаціонар, що зумовило переважання  ургентних  лапаротомних операцій над консер-
вативним їх веденням. 

Ключові слова: позаматкова вагітність, тубектомія, консервативне видалення плідного 
яйця, метотрексат.
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онар склала 4,9%, в порівнянні з попереднім 
роком збільшилося на 0,1%. У 2008році в 
стаціонар поступило 46 пацієнток з даним 
діагнозом, що на 6 пацієнток більше,  ніж 
попереднього року і склало 5,7% від всієї за-
хворюваності, а отже збільшилося на 0,8%. 
2009 рік характеризувався збільшенням 
кількості жінок з позаматковою вагітністю 
на 8, що склало 52 пацієнтки. У структурі 
гінекологічного відділення також відміча-
ється приріст до 6,1%. У 2010 році пацієнтів 
в діагнозом позаматкова вагітність було вже 
58паціенток, що в порівнянні з минулим ро-
ком збільшилося на 8 жінок, а порівнюючи з 
2005 роком зросло на 20 осіб. У відносних ве-
личинах в структурі гінекологічного стаціо-
нару це склало 5,8%, що в порівнянні з 2009 
року зменшилося на 0,2%, проте порівню-
ючи з 2005р. зросло на 1,7%. 59 жінок по-
ступило з вказаним діагнозом в 2011роком, 
що означає зростання лише на 1 жінку, тоді 
як в структурі стаціонару це склало 6,2%, а 
отже збільшення на 0,3% порівняно з 2010 
роком. 2012 рік характеризувався збіль-
шенням кількості жінок з ПВ з 59 до 63, що 
склало 0,2% в порівнянні з попереднім ро-

ком і склало 6,4% всіх госпіталізованих в 
гінекологічний стаціонар. У 2013році кіль-
кість хворих зросла до 68, що на 5 пацієн-
тів більше ніж у 2012році і на 1,1% більше 
у структурі захворюваності і складає 7,5%. 
2014 рік характеризуються збільшенням 
числа пацієнтів до 75 (на 7 пацієнток біль-
ше). У гінекологічному відділенні це склало 
8,4%, а отже збільшилося на 0,9% в порів-
нянні з попереднім роком. У 2015 році кіль-
кість даної патології зменшилося до 74 (на 1 
пацієнку менше) і склало 8,3% в структурі 
захворюваності в гінекологічному стаціо-
нарі (збільшилося на 0,1%) в порівнянні з 
минулим роком. Якщо порівняти кількість 
хворих в 2015 році з 2010 та 2005 роками, 
то можна побачити збільшення на 16 та 36 
пацієнтів відповідно. Динаміка зміни струк-
тури гінекологічного стаціонару в 2015 році 
впорівнянні з 2010 та 2005 відповідає збіль-
шенню відсотка хворих з цією патологією 
на 2,4% та 4,1% відповідно. А це складає 
збільшення частки позаматкової вагітнос-
ті на 28,9% в порівнянні з 2005 роком та на 
49,4% з 2005р.
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Рис.1 Кількість жінок з позаматковою вагітністю госпіталізованих в гінекологічне відділення 
Тернопільської комунальної міської лікарні №2
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Рис.2  Частка хворих (%) з ПВ в гінекологічному відділені Тернопільської комунальної міської 
лікарні №2 протягом 10 років
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На рис.3 показано співвідношення кіль-
кості жінок з позаматковою вагітністю до за-

гальної кількості пологів проведених в Терно-
пільській міській комунальній лікарні №2. 
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Рис.3 Співвідношення позаматкової вагітності до кількості пологів в Тернопільській комунальній 
міській лікарні №2.

Згідно таблиці у 2005 та 2006 році 
кількість позаматкових вагітностей скла-
ла 1,60% від кількості вагітних, що наро-
дили. Наступного року цей показник змен-
шився на 11,87% та склав 1,41%. У 2008 
році частка ПВ склала 1,67%, що на 18,4% 
більше ніж у попередньому році. 2009 рік 
характеризувався настанні позаматкової 
вагітності на 5,4% більше ніж в 2008 році і 
склав 1,76% відповідно. На 2,3% відбувся 
приріст даної патології в 2010 році по від-
ношенню до 2009 і на 12,5% в порівнянні з 
2005 роком і склав 1,80%. У 2011 році цей 
показник становив 1,85%, що відповідає 

збільшенню частоти на 2,8%. 2012 рік від-
значився зростанням відсотку позаматкової 
вагітності до всіх пологів на 1,6% і стано-
вило 1,88%. У наступному році (2013 році) 
частота ПВ склала 1,95%. В порівнянні з 
2012 роком показник зріс на 3,7%. Згідно 
даних 2014 року частота настання ПВ до 
загальної кількості пологів склала 1,95%, 
що відповідає не великому (на 0,5%) збіль-
шеню показника у порівнянні з 2013 роком. 
У 2015 році цей показник становив 2,05%, 
що відповідає його збільшеню на 4,39% у 
порівнянні з попереднім роком і на 12,2% і 
21,95% відповідно з 2010 і 2005 роками.
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Рис. 4. Динаміка змін прогресуючоїі перерваної позаматкової вагітності.

На рис. 4 показано кількість перерва-
них і прогресуючих позаматкових вагіт-
ностей в гінекологічному стаціонарі Терно-
пільської комунальної міської лікарні №2. 
Спостерігалася стабільна динаміка зрос-
тання кількості прогресуючих позаматко-
вих вагітностей від 2005 до 2015 року і ста-

новила 26,32% в 2005 році і 58,11% в 2015 
році. Так у 2005 році кількість прогресую-
чих позаматкових вагітностей становила 
10, що становить 26,32% від всієї кількості 
хворих з ПВ, а перерваних – 28, що відпо-
відає 73,68%. У 2006 році кількість жінок з 
ПРПВ становила 12, що становило 28,57%, 
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а отже збільшилося на 2,25% в порівнян-
ні з минулим роком, а ППВ становила 30 
пацієнтів (71,43%). У 2007 році динаміка 
зростання прогресуючої позаматкової вагіт-
ності збільшилася і становила 14 пацієнток 
(35%) до 26 (65%) жінок з перерваною поза-
матковою вагітністю. Впорівнянні з мину-
лим роком прогресуючих ПВ збільшилося 
на 6,43%.  В 2008, 2009 та 2010 році відсо-
ток прогресуючої позаматкової вагітності 
стабільно збільшувався і становив 39,13%, 
40,38% та 43,1% відповідно. Порівнюючи 
кількість перерваних позаматкових вагіт-
ностей в 2005 році з 2010 роком, то віднос-
на частка зменшилася з 73,68% до 53,45% . 

Характеризуючи 2011 та 2012 роки звертає 
на себе увагу відносна стабільність показ-
ників співвідношення перерваної та прогре-
суючої вагітності, що становить 50,85% та 
48,76% в 2011році та 49,21% та 50,79% від-
повідно. Починаючи з 2013 року частка про-
гресуючих позаматкових вагітностей пере-
важає над перерваними і становить 52,94%, 
54,67% та 58,11% в 2013, 2014, 2015 роках.  
Порівнюючи кількість перерваних поза-
маткових вагітностей в 2015 році (31 паці-
єнтка), що складає 41,89% з  2005 роком, 
можна побачити зменшення їх частоти на 
16,22% .
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Рис. 5 Характеристика методу ведення позаматкової вагітності.

В структурі гінекологічної допомоги 
при позаматкових вагітностях відбулися 
значні зміни з 2005 до 2015 року, які по-
казані на рис.5. Так в 2005 та в 2006 році 
частка лапаротомних операцій склада-
ла 86,88% та 83,33%, а консервативне 
ведення лише 13,16% і 16,67%. У 2008 
році вперше було проведено 8 операцій 
лапароскопічним доступом, що станови-
ло 17,39%, частка ведення хворих на ме-
тотрексаті склала 28,26%, проте частота 
лапаротомних операцій залишилася висо-
кою (54,35%). 2009 та 2010 рік показали 
стабільний приріст ведення хворих кон-
сервативно до 32,69% та 34,38% і лапа-
роскопічним доступом 26,92% та 34,38% 
і менше половини лапаротомним досту-
пом (40,38% і 31,03%). Порівнюючи 2010 
рік з 2005 роком кількість ведення хворих 
консервативним способом збільшилася на 
21,22%, а лапаротомні операції зменшили-
ся від 86,88% до 31,03%. У 2011 році кіль-

кість операцій лапароскопічним доступом 
було більше (40,68%) ніж консервативне 
ведення (37,29%) та кількість операцій ла-
паротомними операціями 22,03%. Наступ-
ні роки 2012, 2013 та 2014 роки характе-
ризувалися збільшенням частоти ведення 
хворих консервативним методом до 38,1%, 
39,71% та 44% відповідно, тоді як кіль-
кість оперативних втручань зменшувалася 
38,1%, 30,88% та 32% лапароскопічним 
доступом і 23,81%, 29,41% та 24% лапа-
ротомним доступом. У 2015 році кількість 
хворих лікованих метотрексатом станови-
ла більше половини, а саме 51,35%, що в 
порівнянні з 2010 і 2005 роком збільшило-
ся на 16,97% та 38,19% відповідно, а лапа-
ротомних операцій зменшилося від 86,88% 
в 2005 році до 18,92% в 2015 році. Лапа-
роскопічна техніка вийшла в лідируючі по-
зиції порівняно з лапоратомними операці-
ями, а саме 29,73% до 18,92% в 2015 році.
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Рис.6. Порівняльна характеристика об’єму операції проведених лапароскопічним доступом.

В 2008 році вперше в Тернопільській 
міській комунальній лікарні №2 проводи-
лися лікування позаматкової вагітності 
лапароскопічним методом. Звертає на себе 
увагу, що у цьому році кількість тубекто-
мій перевищувало кількість операцій з кон-
сервативним видаленням плідного яйця в 4 
рази рис. 6. У 2009 та 2010 роках кількість 
лапароскопічних операцій з тубектомією і 
консервативним видаленням плідного яйця 
була однаковою. А з 2011 року відмічається 
збільшення частоти консервативних вида-
лень плідного яйця і складає в 2011 році - 
82,35%, в 2012 та 2013 році – 83,33%, 2014 
році – 77,78%,  в 2015 році – 82,35%.

Висновки
1. Статистичний аналіз структури поза-

маткової вагітності показав, що в 2005 
році переважали перервані позаматкові 
вагітності, що пояснюється пізньою діа-
гностикою і зверненням в стаціонар, що 
зумовило переважання  ургентних  лапа-
ротомних операцій над консервативним їх 
веденням. 

2. З розвитком УЗ-діагностики та швидшому 
зверненні пацієнтів в стаціонар протягом 
останніх 5-ти років кількість прогресую-
чих позаматкових вагітностей вийшла на 
перше місце, що дозволяє проводити кон-
сервативне лікування позаматкової вагіт-
ності метотрексатом. 

3. З 2008 року в Тернопільській міській ко-
мунальній лікарні почали проводити опе-
ративне лікування за допомогою лапарос-
копічної техніки. Дані операції зайняли 
провідне місце при даній патології.

4. Обстеження жінок з підозрою на екто-
пічну вагітність доцільно розпочинати 
з комплексного використання методів 
трансвагінального ультразвукового ска-

нування у поєднанні з динамічним визна-
ченням рівня хоріонічного гонадотропіну 
у периферичній крові, що дозволяє з мак-
симальною точністю своєчасно визначити 
позаматкову вагітність.
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РЕЗЮМЕ

ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННЫХ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЗА 10 ЛЕТ В ТЕРНОПОЛЬСЬКОЙ КОМУНАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №2

БОЙЧУК А.В., ЯКИМЧУК Ю.Б.

В статье представлено статистический ана-
лиз медицинских картстационарних больных 
пациентов с внематочной беременностью, на-
ходящихся на лечении в Тернопольской комму-
нальной городской больницы №2 в течение 2005-
2015 годов. 

Материал и методы исследования. Источ-
ником информации для клинико-анамнестиче-
ского анализа служили «Медицинские карты 
стационарного больного» (ф. 003 / у)

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Количество больных с диагнозом внематоч-
ная беременность неустанно росла с 2005 по 2015 
годы. В 2005 и в 2006 году доля лапаротомных 
операций составляла 86,88% и 83,33%, а кон-
сервативное ведение только 13,16% и 16,67%. В 
2015 году количество больных леченных мето-
трексатом составляла более половины, а именно 
51,35%, что по сравнению с 2010 и 2005 годом 
увеличилось на 16,97% и 38,19% соответствен-
но, а лапаротомных операций уменьшилось от 
86,88% в 2005 году до 18,92% в 2015 году.

Выводы. Статистический анализ струк-
туры внематочной беременности показал, что в 

2005 году преобладали прерваны внематочные 
беременности объясняется поздней диагности-
кой и обращением в стационар, что обусловило 
преобладание ургентных лапаротомных опера-
ций над консервативным их ведением.

Ключевые слова: внематочная беремен-
ность, тубэктомия, консервативное удаление 
плодного яйца, метотрексат.

RESUME

DYNAMICS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
CHANGES IN ECTOPIC PREGNANCY IN THE STRUC-
TURE OF GYNECOLOGICAL DISEASES FOR OVER 10 

YEARS IN TERNOPIL MUNICIPAL HOSPITAL №2

BOYCHUK ALLA, YAKYMCHUK YULIIA

The article presents a statistical analysis of 
medical history of patients with ectopic pregnan-
cy, who were treated in Ternopil municipal hospi-
tal №2 for 2005-2015.

Material and methods.  The source of infor-
mation for clinical and anamnestic analysis were 
used «medical card-patient» (f. 003 / o)

Results. The number of patients with a di-
agnosis of ectopic pregnancy increased from 2005 
to 2015. In 2005 and 2006, the laparotomy opera-
tions was 86.88% and 83.33%, and conservative 
management only 13,16% and 16,67%. In 2015, 
the number of patients treated with methotrexate 
was more than half (51.35%) compared with 2010 
and 2005 increased to 16.97% and 38.19% respec-
tively, and laparotomy operations decreased from 
86.88% in 2005 year to 18.92% in 2015.

Conclusions. Statistical analysis of the struc-
ture of ectopic pregnancy showed that in 2005, 
dominated interrupted ectopic pregnancy, due to 
late diagnostic and hospitalisation, which led to 
urgent laparotomy operations, not conservative 
treatment.

Key words: ectopic pregnancy, removal of 
the fallopian tube, methotrexate.
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ОВАРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЇДНИМИ КІСТАМИ

У статті представлено оцінка оваріального резерву жінок з ендометріоїдними кістами, ехо-
графічної картини стану оперованих яєчників, рівня антимюллерового гормону та ФСГ до та піс-
ля лікування через 3 та 6 місяців і його вплив на дітородну функцію жінки. 

Одною з найбільш розповсюджених форм генітального ендометріозу є ендометріоїдне уражен-
ня яєчників. Існують три основних напрямки в лікуванні: хірургічне, гормональне, комбіноване. Хі-
рургічний підхід обов язково повинен забезпечувати зниження ризику розвитку рецидивів та збере-
ження дітородної функції жінки.

Мета дослідження - оцінити стан окремих параметрів оваріального резерву у пацієнток з 
ендометріоїдними кістами яєчників після лапароскопічної цистектомії.

Матеріал та методи дослідження. Під нашим спостереженням знаходилось 186 пацієнток, 
які лікувались з приводу зовнішнього генітального  ендометріозу. Проводився аналіз анамнестич-
них даних, клініко-лабораторне обстеження, гінекологічне дослідження, УЗД, визначали рівень СА 
125, АМГ, ФСГ Усім обстеженим хворим на першому етапі  було проведено оперативне втручання. 
Нами використано метод вилущування ендометріоїдної кісти в межах здорової тканини з міні-
мальною коагуляцією по ходу рани. Гормональні дослідження виконувалися на 2-3-й день менстру-
ального циклу, через 3 та 6 місяців.

Результати дослідження та їх обговорення. Рецидивуючий перебіг кіст яєчників діагнос-
товано у 19 (33,3%) пацієнток, з них у 14 - оперативне лікування в анамнезі: в 35,7% випадків 
виконана резекція яєчника, у 64,3% - цистектомія.У всіх пацієнток з оперативними втручаннями 
на яєчниках в анамнезі рівень АМГ перебував на нижній межі норми або був достовірно нижче нор-
мальних показників, складаючи в середньому 2,5±0,5 нг/мл. Повторне дослідження гормонального 
статусу виконано у 49 (86%) пацієнток. Були виявлені зміни антимюллерова гормону - на 12% (у 
34 пацієнток) порівняно з їх показниками до оперативного втручання.Всім пацієнткам операції 
виконувалися в обсязі цистектомії. Крім цистектомії виконувався адгезіолізис (42,8%), ендокоагу-
ляція вогнищ ендометріозу (21,4%), міомектомія (10,7%). 

Висновки. Стан оваріального резерву при ендометріоїдних кістах яєчників в значній мірі 
залежить від кількості і обсягу оперативного втручання Одержані результати гормонального 
дослідження дозволяють зробити висновок, що найбільш чутливим до інтраопераційного пошко-
дження і показовим маркером оваріального резерву є АМГ. Виконання оперативного втручання в 
щадному обсязі з максимальним збереженням здорової тканини дозволяє зберегти резерв яєчни-
ків і репродуктивне здоров’я жінки.

Ключові слова: безпліддя, ендометріоз, лапароскопія, оваріальний резерв, антимюлерів 
гормон.

На сучасному етапі немає єдиної думки 
щодо ведення жінок з ендометріозом яєчни-
ків. Ендометріоз продовжує залишатися за-
гадкою століття, вирішити яку намагаються 
провідні вчені всього світу. Останнім часом 
відслідковується чітка тенденція до омоло-
дження даного захворювання. Міжнарод-
ною асоціацією ендометріозу був виявлений 
досить ранній середній вік первинної мані-
фестації ендометріозу - 15,9 року [11].

Одною з найбільш розповсюджених 
форм генітального ендометріозу є ендометрі-
оїдне ураження яєчників [10]. Багатьма до-
слідниками відзначається збільшення час-

тоти локалізації ендометріоїдних уражень 
саме в яєчниках, показано вплив  на частоту 
виникнення безпліддя при ендометріоїдних 
кістах [4].

Ендометріоз діагностується пізно, 
оскільки в середньому від моменту появи 
перших симптомів захворювання до поста-
новки діагнозу проходить 7-8 років [4]. Се-
ред фертильних жінок ендометріоз діагнос-
тується у 6-7%, у пацієнток з безпліддям 
частота може досягати від 20 до 48% [3].

В даний час існує безліч класифіка-
цій, які включають параметри активності 
хвороби, однак переглянута класифікація 
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Американського товариства фертильності є 
міжнародним стандартом оцінки спонтан-
ної еволюції і порівняння терапевтичних 
результатів згідно протоколу МОЗ України 
№ 319. Вона заснована на підрахунку кіль-
кості гетеротопій, виражених у балах: ста-
дія I (мінімальні зміни) – 1-5; стадія II (не-
значні зміни) – 6-15; стадія III (виражені 
зміни) – 6-40; стадія IV (дуже виражені змі-
ни) – більше 40 балів

Наявність 1-5 вогнищ відносять до лег-
кої форми; 6-5 – до помірної; 16-30 – до важ-
кої; понад 30 вогнищ ендометріозу свідчать 
про поширений ендометріоз. Дана класи-
фікація дозволяє на основі суми балів про-
гнозувати відновлення фертильності після 
лікування. 

Рання діагностика ендометріозу яєч-
ників, особливо поверхневих форм, над-
звичайно складна. Це пов’язано з варіа-
бельністю, відсутністю специфічних ознак, 
багатогранним характером порушень і від-
сутністю стандартизованої методики оцінки 
одержуваних даних інструментальних мето-
дів обстеження, в тому числі це стосується і 
ехографічних методів обстеження.

Ультразвукові методи дослідження 
вважаються найбільш оптимальними, за-
гальнодоступними, інформативними в ал-
горитмі обстеження хворих з різними фор-
мами яєчникових утворень, хоча ці методи 
не дозволяють виявити поверхневі імплан-
тати. У доступних публікаціях недостатньо 
інформації по ранній діагностиці ендометрі-
озу яєчників ультразвуковими методами. 
Найбільш типовими ехографічними ознака-
ми ендометріоїдних кіст яєчників є наступ-
ні: розташування кісти щільно по ребру мат-
ки або в задньому склепінні,  підвищення 
ехогенності, дрібнодисперсного вмісту, по-
двійного контуру [4]. Деякі автори наводять 
ультразвуковий опис поверхневого уражен-
ня ендометріозом яєчників, при якому ен-
дометріоїдні гетеротопії  локалізуються по 
зовнішній поверхні яєчника у вигляді ехо-
позитивного включення округлої, овальної 
форми з чіткими, рівними контурами або з 
короткими поодинокими тяжами, структу-
ра однорідна, ехощільність висока або дуже 
висока. В області ендометріоїдних гетерото-
пій контур яєчника деформується за раху-
нок часткового занурення її в овариальну 
тканину, але гетеротопія завжди чітко від-
межована від яєчника дещо потовщеною і 
щільною капсулою на рівні ураження. При 

відсутності фіброзних змін тканини ендо-
метріоїдних гетеротопій або навколо неї ві-
зуалізація вогнища ураження неможлива. В 
процесі фіброзування вогнища ендометріозу 
навколо нього утворюються дрібні спайки, 
які можуть утворювати великий спайко-
вий процес у малому тазу та створює спри-
ятливі умови для виникнення хронічного 
сальпінгіту. Ендометріоз супроводжується 
асептичним запаленням очеревини, що про-
являється збільшенням обсягу перитонеаль-
ної рідині, що дуже добре видно при УЗД. 
Наслідком запалення є розвиток спайкового 
процесу, що найчастіше локалізується на-
вколо яєчників [1,3,8].

В останні роки з метою діагностики 
ендометріозу проводиться визначення он-
комаркерів в біологічних рідинах. Все біль-
шого значення онкомаркери набувають в 
диференціальній діагностиці ендометріозу 
зі злоякісними пухлинами (СА19-9, СЕА, 
СА-125). Визначення цих маркерів особливо 
ефективно в динаміці з метою моніторингу 
перебігу ендометріозу. Чутливість методу 
визначення СА-125 для ендометріозу ста-
новить від 20 до 50%, що в цілому обмежує 
його клінічне використання для діагности-
ки ендометріозу. Чутливість цього методу 
може бути підвищена до 66% у тому випад-
ку, якщо рівень цього маркера буде визна-
чатися двічі: під час фолікулярної фази і 
під час менструації. Відношення показників 
рівня СА-125 під час менструації до показ-
ника під час фолікулярної фази циклу,що 
перевищує 1,5, буде вказувати на можливу 
наявність ендометріозу [8].

На сучасному етапі немає єдиної думки 
щодо ведення жінок з ендометріозом яєчни-
ків. Існують три основних напрямки в ліку-
ванні: хірургічне, гормональне, комбінова-
не. Лапароскопія є «золотим стандартом» 
лікування пацієнток з ендометріозом яєчни-
ків [5]. Хірургічний підхід при ендометріо-
їдних кістах яєчника в цілому відповідає та-
кому при будь-яких доброякісних пухлинах 
яєчника. Обсяг операції обов язково пови-
нен забезпечувати зниження ризику розви-
тку рецидивів.

У більшості клінічних рекомендацій 
зазначено, якщо розмір ендометріоїдної  
кісти яєчника (ЕКЯ) більше 3 см, то її ви-
даляють у зв язку з тим, що ендометріоми 
спонтанно регресують і у зв язку з ризиком 
малігнізації (рак яєчників — восьмий за по-
ширеністю тип раку, який діагностується у 
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1-1,5 % жінок [5,6]) з метою поліпшення ре-
зультатів допоміжних репродуктивних тех-
нологій [7].

Тим не менше після хірургічного ліку-
вання частота рецидивування висока: в 15% 
випадків - через рік після операції, у 25% - 
через 4 роки, у 36% - через 5 років і у 50% 
випадків - через 7 років [10].

Будь-яке хірургічне втручання супро-
воджується некрозом тканин у вогнищі за-
палення, патологічним білковим катаболіз-
мом, масовою загибеллю клітин і розвитком 
токсичних станів [5], що призводить до 
зниження оваріального резерву [11]. Крім 
некротичних змін оперативна травма при-
зводить до глибоких нейросудинних змін у 
яєчниках і загибелі частини генеративних 
змін [5]. Існують три основних напрямки в 
лікуванні: хірургічне, гормональне, комбі-
новане. При хірургічному лікуванні паці-
єнток репродуктивного віку найважливі-
шим є збереження фертильності. При цьому 
необхідно дотримуватися всіх принципів 
мікрохірургічної операції з використанням 
сприятливих впливів сучасних хірургічних 
енергій на тканину яєчника (енуклеація 
тільки уражених ділянок) для максималь-
ного збереження оваріального резерву. Ме-
дикаментозне (гормональне) лікування при 
невеликих розмірах ендометріодних кіст до-
зволяє зберегти оваріальний резерв, але не 
приводить до зростання фертильністі жінок 
з великими формами ендометріозу. Тому 
рання діагностика ендометріозу відіграє ве-
лику роль у його лікуванні. 

Аналізуючи дані літератури останніх 
років, ми не зустріли робіт, в яких була б до-
ведена ефективність ранньої діагностики та 
лікування ендометріоїдних кіст яєчників ді-
аметром до 3 см і частота настання вагітнос-
ті в залежності від методів лікування ендо-
метріоїдних кіст. Таким чином, враховуючи 
важливість поліпшення соціально-демогра-
фічної ситуації  та збереження репродуктив-
ного здоров я молоді, необхідно подальше 
вдосконалення методів діагностики та ліку-
вання ендометріозу. 

Мета дослідження - оцінити стан окре-
мих параметрів оваріального резерву у паці-
єнток з ендометріоїдними кістами яєчників 
після лапароскопічної цистектомії.

Матеріал та методи дослідження
Під нашим спостереженням знаходи-

лось 186 пацієнток, які лікувались з приво-

ду зовнішнього генітального  ендометріозу, 
що знаходились на обстеженні та лікуванні 
в гінекологічному відділенні міської лікар-
ні №2 м. Тернополя з 2005 по 2015 роки. 
Контрольну групу склало 30 здорових нева-
гітних жінок. Тривалість захворювання ста-
новила (8,6 ± 0,7) років.  Вік хворих коли-
вався від 22 до 42 років. Первинне непліддя 
було у 70,8%, вторинне-у 29,2 %. 

Пацієнтам,які увійшли у дослідження 
проводилося анкетування, що включало в 
себе ретельний збір анамнезу (вік менархе, 
характеристику менструального циклу, по-
передні вагітності та їх результати, вико-
ристання гормональної терапії, хірургічний 
анамнез, сімейний анамнез, що стосується 
ЕМ або гінекологічних раків), гінеколо-
гічний огляд (бімануальний або ректовагі-
нальний) і методи візуалізації дослідження: 
трансвагінальне УЗД, при необхідності 
МРТ, цистоскопія при наявності відповід-
них скарг.

Основні симптоми ендометріозу: больо-
вий синдром, диспареунія, порушення функ-
ції суміжних органів (дизурія), психоневро-
логічні розлади, порушення репродуктивної  
функції ( непліддя та невиношування). 

Проводився аналіз анамнестичних да-
них, клініко-лабораторне обстеження, гі-
некологічне дослідження, УЗД, визначали 
рівень СА 125. УЗД проводили до оператив-
ного втручання, в післяопераційному пері-
оді та для динамічного спостереження при 
призначенні гормональної терапії.

Усім обстеженим хворим на першому 
етапі  було проведено оперативне втручан-
ня. Лапароскопію виконували з викорис-
танням ендоскопічної апаратури з комплек-
том інструментарію за загальноприйнятою 
методикою. При оглядовій лапароскопії 
виявляли величини ендометріоїдних гете-
ротопій, їх кількість, зрілість (за кольором 
і формою), наявність ендометріоїдних кіст 
та злукового процесу. Оцінка стадії захво-
рювання проводилася в балах. За ступенем 
розповсюдження процесу хворих поділили 
таким чином: І стадія (1-5 балів) спостері-
галась у 46 жінок, II (6-15 балів)  – 80, ІІІ 
(16-40 балів)   – 56, IV (більше 40 балів) -4 
(за системою r-AFS). При підході до вибору 
обсягу втручання дотримувалися принципів 
щадної хірургії, що є важливим для пацієн-
ток репродуктивного віку, зацікавлених у 
збереженні або відновленні дітородної функ-
ції. Нами використано метод вилущуван-
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ня ендометріоїної кісти в межах здорової 
тканин з мінімальною коагуляцією по ходу 
рани. Хірургічне лікування ендометріозу 
було направлене на максимальне видалення 
ендометріоїдних гетеротопій - кіст яєчни-
ків, імплантатів на очеревині, крижово-мат-
кових зв язках та в інших локалізаціях та 
відновлення нормальних анатомічних вза-
ємовідносин в порожнині таза. 

Проводили динамічне спостереження 
за ефективністю призначеної терапії (УЗД (1 
раз в 3 міс) та визначення динаміки рівня он-
комаркерів СА 125 в сироватці крові з метою 
ранньої діагностики рецидивів ендометріозу).

Статистичну обробку проводили на 
персональному комп’ютері за допомогою 
пакета статистичних програм, а саме з допо-
могою критерію Стьюдента(t) . Різницю між 
порівняльними середніми величинами вва-
жали вірогідною при р<0,05.

Всім пацієнткам виконувалася лапа-
роскопічна цистектомия. Контрольну групу 
(п=30) склали умовно здорові жінки анало-
гічного віку, що не мають в анамнезі опе-
ративних втручань на яєчниках,клініко-
лабораторне обстеження, УЗД.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Рецидивуючий перебіг кіст яєчників 

діагностовано у 19 (33,3%) пацієнток, з них 
у 14 - оперативне лікування в анамнезі: в 
35,7% випадків виконана резекція яєчника, 
у 64,3% - цистектомія.

Аналіз клініко-анамнестичних даних 
показав, що основними скаргами у хворих 
з ендометріозом  були: хронічний тазовий 
біль, який загострювався перед менструа-
цією – у 65,1%  при ГЕ і у 12,0% у контр-
ольній групі, диспареунія – у 61,6 % і 8,0%. 
Дані симптоми захворювання частіше всьо-
го поєднувались в різній комбінації і зу-
стрічались з однаковою частотою у жінок із 
ЗГЕ при різних ступенях ушкодження. Зна-
чний біль діагностований у всіх жінок з ІІІ 
ступенем прояву ендометріозу, а незначний 
і помірний – з І і ІІ ступенем. Первинне не-
пліддя спостерігалося у 71,8%  обстежених, 
вторинне  непліддя 28,2% Малі форми ен-
дометріозу при лапароскопії виявлялися у 
вигляді «зіниць», які піднімалися над по-
верхнею очеревини і мали червоний, корич-
невий, чорний або зелений колір. У 14% 
хворих відмічались множинні гетеротопії в 
області сечового міхура.

При лапароскопії враховувалися як 
розміри гетеротопій ендометріозу, так і сту-
пінь спайкового процесу. З усіх випадків ен-
дометріозу, виявленого нами при лапароско-
пії, у 79,1% пацієнток підтверджено раніше 
поставлений діагноз, а у 20,9%, діагноз було 
встановлено вперше. Частіше зустрічався 
ендометріоз яєчників (43,9%) , ендометріоз 
маткових труб та малі форми ендометріозу 
(23,4%). Ретроцервікальний ендометріоз 
виявлено у 14,2% пацієнток. В решті випад-
ків мав місце ендометріоз маткових зв’язок 
та міхурово-маткової очеревини. В 65,0% 
випадків мав місце спайковий процес різно-
го ступеня вираженості.

Гормональні дослідження виконували-
ся на 2-3-й день менструального циклу або на 
2-3-й день менструальноподібної реакції після 
цистектомії. Середнє значення концентрації 
ФСГ у пацієнток з ендометріоїдними кіста-
ми яєчників достовірно не відрізнялося від 
контрольної групи, складаючи 5,2±1,7 МО/л. 
При цьому у кожної четвертої пацієнтки від-
мічено підвищення рівня ФСГ - 8-16 МО/л (се-
редня концентрація 9,6±1,8 МО/л), що є, згід-
но з літературними даними, раннім маркером 
зниження оваріального резерву і дозволяє від-
нести цих пацієнток в групу ризику передчас-
ного виключення функції яєчників.

У всіх пацієнток з оперативними втру-
чаннями на яєчниках в анамнезі рівень АМГ 
перебував на нижній межі норми або був до-
стовірно нижче нормальних показників, 
складаючи в середньому 2,5±0,5 нг/мл (нор-
мальна концентрація АМГ 3,0-5,0 нг/мл, 
р=0,025).

Всім пацієнткам операції виконували-
ся в обсязі цистектомії. Крім цистектомії 
виконувався адгезіолізис (42,8%), ендо-
коагуляція вогнищ ендометріозу (21,4%), 
міомектомія (10,7%). Вільна прохідність 
маткових труб була збережена, за даними 
хромогідротубації, у 75% пацієнток. облі-
терація однієї або обох маткових труб була 
діагностована у 3 пацієнток в істмічному 
або інтерстиціальному відділах. Порушення 
прохідності однієї або обох маткових труб 
виявлено у 14,3% пацієнток.

Післяопераційне лікування всі паці-
єнтки переносили задовільно.

Віддалені результати оцінювали через 
3, 6 і 12 міс. за комплексом клініко-лабора-
торних даних, ультразвукового досліджен-
ня органів малого тазу та показників гормо-
нального статусу.
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При ультразвуковому дослідженні через 
4-6 міс. об’єм яєчників у пацієнток, що мають 
в анамнезі одну операцію на яєчниках (цис-
тектомія), склав 6,8±2,1 см3, достовірно не 
відрізнявся від показника пацієнток контр-
ольної групи. У пацієнток з двома органозбері-
гаючими операціями в анамнезі (цистектомія) 
об’єм яєчників становив 5,7±1,2 см3 і був до-
стовірно нижчим, ніж у пацієнток контроль-
ної групи (р<0,001). У пацієнток, що мають 
в анамнезі резекцію яєчника, його середній 
обсяг був достовірно нижче, ніж у пацієн-
ток, які перенесли цистектомію, і пацієнток 
контрольної групи, складаючи в середньому 
4,6±1,6 см3 (р<0,016). Нормальний об’єм яєч-
ників у пацієнток, оперованих двічі, вияв-
лявся в 3 рази рідше, ніж у пацієнток контр-
ольної групи. Достовірне зниження кількості 
антральних фолікулів діаметром 2-10 мм ви-
явлено у пацієнток, які перенесли резекцію 
яєчника. Кількість антральних фолікулів у 
пацієнток цієї групи склало 4,7±3,4, у пацієн-
ток контрольної групи - 7,2±2,5, р<0,01.

Повторне дослідження гормонально-
го статусу виконано у 49 (86%) пацієнток. 
Були виявлені зміни антимюллерова гормо-
ну - на 12% (у 34 пацієнток) порівняно з їх 
показниками до оперативного втручання.

При огляді через 12 міс. рецидив за-
хворювання діагностовано у 14% пацієнток. 
Частота настання вагітності у пацієнток, 
що мають в анамнезі 1 цистектомію, склала 
27,9%; у пацієнток з двома органозберігаю-
чими операціями в анамнезі (цистектомія) 
- 11,1%. У пацієнток, що мають в анамнезі 
резекцію яєчника і цистектомію, протягом 
1 року спостереження вагітність не настала.

Висновки
Стан оваріального резерву при ендоме-

тріоїдних кістах яєчників в значній мірі за-
лежить від кількості і обсягу оперативного 
втручання. Навіть в щадному обсязі (цис-
тектомія) воно супроводжується ризиком 
глибокого пошкодження тканини яєчників 
і зменшенням примордіальних і антраль-
них фолікулів. Одержані результати гормо-
нального дослідження дозволяють зробити 
висновок, що найбільш чутливим до інтра-
операційного пошкодження і показовим 
маркером оваріального резерву є АМГ. Ви-
конання оперативного втручання в щадному 
обсязі з максимальним збереженням здоро-
вої тканини дозволяє зберегти резерв яєчни-
ків і репродуктивне здоров’я жінки.
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РЕЗЮМЕ

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ЖЕНЩИН С 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ

БОЙЧУК А.В., КУРИЛО О.Ю.

В статье представлена оценка овариально-
го резерва женщин с эндометриоидными киста-
ми, эхографической картины состояния опери-
рованных яичников, уровня антимюллерового 
гормона и ФСГ до и после лечения через 3 и 6 
месяцев и его влияние на детородную функцию 
женщины. 

Одной из наиболее распространенных 
форм генитального эндометриоза является эндо-
метриоидное поражение яичников. Существуют 
три основных направления в лечении: хирурги-
ческое, гормональное, комбинированное. Хи-
рургический подход обязательно должен обеспе-
чивать снижение риска развития рецидивов и 
сохранение детородной функции женщины.

Материал и методы исследования. Под на-
шим наблюдением находилось 186 пациенток, 
лечившихся по поводу наружного генитального 
эндометриоза. Проводился анализ анамнести-
ческих данных, клинико-лабораторное обсле-
дование, гинекологическое исследование, УЗИ, 
определяли уровень СА 125, АМГ, ФСГ. Всем 
обследованным больным на первом этапе было 
проведено оперативное вмешательство. Нами ис-
пользован метод вылущивания эндометриоидной 
кисты в пределах здоровой ткани с минимальной 
коагуляцией по ходу раны. Гормональные иссле-
дования выполнялись на 2-3-й день менструаль-
ного цикла, через 3 и 6 месяцев.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Рецидивирующее течение кист яичников 
диагностировано у 19 (33,3%) пациенток, из них 
у 14 - оперативное лечение в анамнезе: в 35,7% 
случаев выполнена резекция яичника, в 64,3% 
- цистэктомия.У всех пациенток с оперативны-
ми вмешательствами на яичниках в анамнезе 
уровень АМГ находился на нижней границе нор-
мы или был достоверно ниже нормальных по-
казателей, составляя в среднем 2,5±0,5 нг/мл. 
Повторное исследование гормонального статуса 
выполнено у 49 (86%) пациенток. Были обнару-
жены изменения антимюллерова гормона - на 
12% (у 34 пациенток) по сравнению с их пока-
зателями до оперативного вмешательства.Всем 
пациенткам операции выполнялись в объеме 
цистэктомии. Кроме цистэктомии выполнялся 
адгезиолизис (42,8%), эндокоагуляция очагов 
эндометриоза (21,4%), миомэктомия (10,7%). 

Выводы. Состояние овариального резерва 
при эндометриоидных кистах яичников в зна-
чительной степени зависит от количества и объ-
ема оперативного вмешательства Полученные 
результаты гормонального исследования позво-
ляют сделать вывод, что наиболее чувствитель-

ным к интраоперационному повреждению и по-
казательным маркером овариального резерва 
является АМГ. Выполнение оперативного вме-
шательства в щадящем объеме с максимальным 
сохранением здоровой ткани позволяет сохра-
нить резерв яичников и репродуктивное здоро-
вье женщины.

Ключевые слова: бесплодие, эндометриоз, 
лапароскопия, овариальный резерв, антимюлле-
ров гормон.

SUMMARY

OVARIAN RESERVE WOMEN WITH CYSTS ENDO-
METRIOMA

BOYCHUK A., KURYLO O.

The article presents the assessment of the 
ovarian reserve in women with endometrioid cysts, 
the sonographic picture of the condition of the op-
erated ovaries, the level of anti-Muller hormone 
and FSH before and after treatment after 3 and 6 
months and its impact on a woman’s fertility. 

One of the most common forms of genital 
endometriosis is an endometriotic lesion of the 
ovaries. There are three main areas of treatment: 
surgical, hormonal, combined. Surgical approach 
must reduce the risk of recurrence and preserva-
tion of the reproductive functions of women.

Material and methods. Under our observa-
tion there were 186 patients treated for reason of 
external genital endometriosis. Analysis of anam-
nestic data, clinical examination, gynecological 
examination, ultrasound examination, determined 
the level of CA 125, AMG, FSH. All examined pa-
tients in the first stage was performed surgery. We 
use the method of valesiana endometriotic cysts 
within the healthy tissue with minimal coagulation 
in the course of the wound. Hormonal studies were 
performed on 2-3 day of the menstrual cycle, after 
3 and 6 months.

Results. Relapsing course of ovarian cysts 
diagnosed in 19 (33,3%) patients, of which 14 - 
surgical treatment in the anamnesis: in 35.7% of 
cases, resection of the ovary, at 64.3% - cystec-
tomy.All patients with operative interventions 
on the ovaries in the anamnesis, the level of AMH 
was on the low end of normal, or were significant-
ly below normal levels, averaging 2.5±0.5 ng/ml. 
follow-up study of hormonal status was performed 
in 49 (86%) patients. Were detected changes an-
timullerian hormone by 12% (34 patients) com-
pared with their performance before surgery. All 
patients surgery was performed in a volume of cys-
tectomy. In addition to cystectomy was performed 
lysis of adhesions (42,8%), endocoagulation of en-
dometriosis (21.4 percent), myomectomy (10.7 per 
cent). 

Conclusions. The status of the ovarian re-
serve in ovarian endometriotic cysts largely de-
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pends on the number and volume of surgical in-
tervention, the Obtained results of hormonal 
studies allow to conclude that the most susceptible 
to intraoperative damage and significant marker 
of ovarian reserve is the AMH. The performed sur-

gery at a gentle volume with maximum preserva-
tion of healthy tissue allows to preserve the ovar-
ian reserve and reproductive health of women.

Key words: infertility, endometriosis, lapa-
roscopy, ovarian reserve, antimullerian hormone.

УДК: [618.1-022.7+618.146:578.827.1]-085+615.454.2:577.245:604

БОРИС Е.Н., ГЕРВАЗЮК О.А.

Украинский государственный институт репродуктологии
Национальной медицинской академии последипломного образования

имени П.Л. Шупика, г. Киев

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАФЕРОМАКСА В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ПАТОЛОГИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

В статье представлены результаты мультицентрового обсервационного исследования, про-
веденного в Украине в 2015-2016 гг., целью которого было изучение эффективности и безопасности 
применения препарата Лаферомакс у женщин различного возраста с папилломавирусной инфекци-
ей, сочетанной с урогенитальной микстинфекцией и патологией эпителия шейки матки.

Материал и методы исследования. В 128 лечебных учреждениях акушерско-гинекологиче-
ского профиля практически всех регионов Украины было проведено мультицентровое обсерваци-
онное исследование, в котором приняли участие 1400 пациенток с различными заболеваниями 
органов малого таза. На данный момент проанализировано 517 анкет. Возраст исследуемых ва-
рьировал от 17 до 95 лет. Всем включенным в исследование было проведено комплексное обследова-
ние, после которого все пациентки получали Лаферомакс по 3 млн. ед. в сутки в течение 10 дней в 
составе комбинированной или монотерапии.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования подтверждают вы-
сокую эффективность Лаферомакса при лечении инфекций урогенитального тракта: у пациенток 
с диагнозом CIN 1 и CIN 2 при контрольном обследовании вероятность CIN 0 составила около 90%; 
у пациенток с кондиломами в 87% отмечалось полное их исчезновение; у пациенток с диагнозом 
ВПЧ в 88% отмечалось негативный результат ПЦР после окончания лечения. Зарегистрировано 
всего 18 случаев побочных эффектов из 517, что составило 3,4%, что обеспечило Лаферомаксу высо-
кую комплаентность пациенток.

Выводы. Получена позитивная динамика субъективного и объективного состояния обследо-
ванных женщин, отмечена высокая эффективность, хорошая переносимость и безопасность пре-
парата Лаферомакс.

Ключевые слова: папилломавирус человека, патология шейки матки, урогенитальная мик-
стинфекция, Лаферомакс.

Несмотря на постоянное внедрение 
в медицину инновационных технологий 
диагностики и терапии, рак шейки матки 
(РШМ) занимает ведущее место в структуре 
заболеваемости и смертности во всем мире. 
Так, в структуре общей онкологической за-
болеваемости женщин в Украине РШМ со-
ставляет 6%. Среди злокачественных опухо-
лей органов репродуктивной системы РШМ 
занимает третье место после рака молочной 
железы и рака эндометрия. Ежегодно реги-
стрируется свыше 5 тысяч первичных боль-
ных РШМ [5-7].

По данным Национального канцер-
реестра Украины РШМ в нашей стране со-
ставляет среди всех злокачественных жен-
ских заболеваний 10,9% (III место) среди 
женщин в возрасте 18-29 лет и увеличивает-
ся до 13,4% (II место) к возрасту 30-54 лет. 
По литературным данным, трансформация 
предраковых заболеваний эпителия шейки 
матки в РШМ может длиться от 2 до 10 лет. 
В большинстве случаев возникновение рака 
шейки матки можно предотвратить. Счита-
ется, что канцерогенез в эпителии шейки 
матки является этапным процессом и соот-
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ветствующее лечебное воздействие на ран-
них стадиях развития цервикальных интра-
эпителиальных неоплазий (ЦИН) позволяет 
избежать возникновения инвазивных форм 
рака. ЦИН являются последовательны-
ми стадиями преинвазивных повреждений 
шейки матки [3,5,16,18,21].

Следует отметить тот очень важный 
факт, что на любом этапе этот процесс может 
прерваться благодаря активации иммуните-
та, апоптоза или спонтанной регрессии. Не-
смотря на существование многочисленных 
гипотез, биологические свойства ЦИН, не-
посредственно определяющие возможность 
неопластических трансформаций на фоне 
диспластических процессов, остаются неиз-
вестными.

К предраковым состояниям относят 
дисплазию эпителия шейки матки, при ко-
торой происходит гиперплазия, пролифера-
ция, нарушение дифференцировки, созре-
вания и отторжения эпителиальных клеток 
[1,10,11,17,27].

На данный момент не составляет со-
мнений главенствующая роль вируса папил-
ломы человека (ВПЧ) в развитии предрако-
вых и раковых заболеваний эпителия шейки 
матки. ВПЧ относится к роду А семейства 
Papovaviridae. Вирионы ВПЧ содержат 
двухспиральную, кольцевидно скрученную 
ДНК, и лишены оболочки [1,4,16-18,21].

При активации вирус выделяет белки, 
синтез которых контролируют «ранние» и 
«поздние» гены. «Ранние» гены (Е6 и Е7) от-
вечают за процессы репликации, транскрип-
ции и трансформации путем инактивации 
белков – регуляторов клеточного деления 
p53 и Rb105 [26].

ВПЧ вызывает папилломавирусную 
инфекцию (ПВИ), которая имеет следую-
щие формы: латентная (характеризуется от-
сутствием клинических и морфологических 
проявлений, ДНК ВПЧ - положительный), 
субклиническая (в наличии плоские конди-
ломы, поражения многослойного плоского 
эпителия) и клиническая (проявляется в 
виде экзофитных кондилом, дисплазий эпи-
телия шейки матки и РШМ) [14].

В настоящее время известно около 200 
типов ВПЧ. Принято делить типы ВПЧ в за-
висимости от степени онкогенности. Так, 
ВПЧ низкого риска (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 
61, 70, 72, 81) оказывают продуктивное дей-
ствие на клетки плоского эпителия, приводя 
к развитию ПВИ (остроконечные кондило-

мы гениталий и дисплазии эпителия шейки 
матки легкой степен). ВПЧ высокого риска 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) 
являются основным фактором риска про-
грессирования дисплазии эпителия шейки 
матки и канцерогенеза [11,14,23-25].

Иммунная система имеет важное зна-
чение в определении исхода ВПЧ-инфекции. 
Иммунная реакция на ВПЧ проявляется в 
виде системной защиты путем образования 
антител и местного иммунитета, индуцируя 
естественные киллеры [25].

Наличие благоприятных для вируса 
патогенных условий приводит к формирова-
нию различного происхождения вторичных 
системных, или, чаще, местных дисфункци-
ональных нарушений иммунной системы, 
индуцирующих изменения цитокинового 
спектра, клеточного состава и функциональ-
ной активности фагоцитов слизистой влага-
лища.

Факторами риска развития ПВИ явля-
ются:

 – раннее начало половой жизни, промиску-
итет;

 – сочетание ВПЧ с другими урогенитальны-
ми инфекциями: хламидиоз, уреаплаз-
моз, микоплазмоз, гонорея, трихомониаз, 
бактериальный вагиноз, герпетическая 
инфекция, ВИЧ и пр.;

 – дисбиоз микрофлоры влагалища;

 – курение, алкоголь;

 – временные иммунодефицитные состоя-
ния: авитаминоз, беременность, лечение 
цитостатиками [3,11,16].

Особое внимание необходимо акцен-
тировать на не менее важных инфекциях, 
передающихся половым путем (ИППП), как 
самостоятельных заболеваний, так и в виде 
микстинфекции, которые приводят к раз-
витию дисплазий эпителия шейки матки, 
ВЗОМТ и бесплодия. Наиболее значимые 
из них – хламидийная, микоплазменная 
инфекции и уреаплазмоз. Для этих уроге-
нитальных инфекций характерно бессим-
птомное течение, этот факт, соответственно, 
приводит к хронизации процесса, запозда-
лой диагностике и лечению.

Ежегодно в мире до 90 млн. человек 
заболевают урогенитальным хламидиозом 
(ВОЗ). Возбудители хламидиоза относятся к 
семейству Chlamidiaceae, роду Chlamydia. С. 
trachomatis – возбудитель урогенитальных 
инфекций [2,9,18,19,29].
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В условиях адекватного иммунного от-
вета включается первая линия защиты и про-
исходит активация макрофагов, локальное 
образование IgA, выработка антител классов 
IgM и IgG против хламидийного липополи-
сахарида, который является родоспецифи-
ческим антигеном, и против основного белка 
наружной мембраны, являющегося видоспе-
цифическим антигеном, что в итоге приводит 
к эрадикации возбудителя и выздоровлению. 

Первый и самый важный иммунный от-
вет на хламидийную инфекцию –локальная 
реакция, в результате чего привлекаются к 
месту инфекции, а затем выделяют провос-
палительные цитокины и хемокины, такие 
как гамма-интерферон [2,9].

В литературе достаточно широко пред-
ставлены сведения о нарушениях различ-
ных звеньев иммунитета у больных уроге-
нитальным хламидиозом, в частности, об 
изменении иммунорегуляторного индекса 
CD4/CD8, об угнетении фагоцитарного зве-
на, снижении активности систем компле-
мента и лизоцима [2,19]

Таксономия относит микоплазмы к 
классу Mollicutes (молликуты) – прокариот 
без клеточной стенки, которую они не спо-
собны создавать из–за отсутствия фермен-
тов, которые участвуют в ее синтезе.

Чаще всего выделяют 16 видов мико- 
уреаплазм, 7 из которых обладают тропно-
стью к клеткам урогенитальной системы 
человека: Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum, Ureaplasma parvum, M. 
primatum, M. genitalium, M. spermatophilum 
и M. penetrans [29].

Эти микроорганизмы живут и размно-
жаются на мембранах и внутри клеток хо-
зяина, что препятствует фагоцитозу, они 
обладают цитотоксическим действием, по-
давляющим пролиферацию лимфоцитов и 
активацию Т-киллеров [2,9,18,19,29].

Ведущими методами для первичной 
диагностики патологии эпителия шейки 
матки являются лабораторные исследова-
ния (цитологическое, бактериоскопическое 
и бактериологическое, вирусологическое, 
ПЦР) и проведение простой и расширенной 
кольпоскопии [1,4,5,7,12,13].

Cостояние иммунного ответа имеет 
важное значение в прогнозе исхода уроге-
нитальных инфекций. В настоящее время, 
с развитием техногенной цивилизации, не-
сомненно, у многих присутствует относи-
тельный или истинный иммунодефицит 

(первичный или вторичный), что приводит к 
прогрессированию и хронизации инфекци-
онных заболеваний.

При лечении ИППП необходимо пом-
нить про принцип комбинированной те-
рапии, куда входят препараты, действие 
которых направленно на поддержку и по-
вышение защитных сил организма – имму-
нокорригирующие лекарственные средства 
[6,8,15,20,22,28].

Одним из наиболее эффективных пре-
паратов этой группы является препарат 
Лаферомакс (производства ООО «ФЗ «Био-
фарма», Украина). Лаферомакс обладает 
выраженными противовирусным, иммуно-
модулирующим и антипролиферативным 
свойствами, поскольку содержит в качестве 
активного компонента рекомбинантный ин-
терферон альфа-2b. Лаферомакс содержит 
токоферола ацетат и аскорбиновую кислоту, 
что выгодно выделяет его из группы препа-
ратов интерферона. Благодаря содержанию 
в препарате токоферола ацетата и аскорбино-
вой кислоты экспериментально установлено 
потенцирование противовирусных свойств 
рекомбинантного интерферона альфа-2b в 
10–14 раз, а также иммуномодулирующее 
влияние на Т- и В-лимфоциты, кроме того, 
отмечена нормализация IgE.

В ходе клинических испытаний установ-
лено, что даже на протяжении длительного 
приема Лаферомакса (около 2-х лет) отсут-
ствует выработка антител, которые способны 
инактивировать противовирусные свойства 
активного компонента препарата. Кроме того, 
на фоне применения Лаферомакса наблюдает-
ся улучшение функций эндогенных факторов 
иммунной системы. Следует помнить, что суп-
позитории Лаферомакс предназначены к при-
менению исключительно взрослыми пациен-
тами при наличии следующих патологий:

 – ВПЧ-ассоциированные заболевания (па-
тология шейки матки, кондиломы, боро-
давки);

 – ИППШ, микстинфекции урогенитально-
го тракта.

Взрослым рекомендуются следующие 
дозы:

 – патология, вызванная папилломавирусом 
– 1 500 000 МЕ 2 раза в сутки с интервалом 
в 12 часов; продолжительность терапии со-
ставляет 10 дней, но может меняться в за-
висимости от назначения лечащего врача. 
В период терапии необходимо контролиро-



69

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

вать состояние пациента с помощью цито-
логического и бактериологического мето-
дов исследования, а также наблюдать за 
клиническими признаками заболевания;

 – урогенитальные смешанные инфекцион-
ные болезни, передающиеся половым пу-
тем, а также бактериальные и вирусные 
патологии – 1 000 000–1 500 000 МЕ 2 
раза в сутки с интервалом в 12 часов, тера-
пия длится 10 дней, обязательно прово-
дить терапию обоих сексуальных партне-
ров. Контроль интенсивности ответа на 
проводимую терапию осуществляют со-
гласно вышеперечисленным критериям.

Как правило, возникающие на фоне 
приема Лаферомакса побочные эффекты но-
сят временный и умеренный характер.

Суппозитории Лаферомакс не рекомен-
дуется назначать при наличии следующих 
состояний:

 – индивидуальная невосприимчивость ком-
понентов препарата,

 – дисфункции щитовидной железы,
 – тяжелые висцеральные нарушения у па-

циентов с саркомой Капоши,
 – острые и хронические заболевания сер-

дечно-сосудистой системы,
 – псориаз,
 – гепато- и нефропатология,
 – болезни ЦНС (в том числе проявления 

эпилепсии),
 – хронический гепатит, возникший при 

циррозе печени,
 – хронический гепатит, возникновение ко-

торого может быть связано с иммуноде-
прессивной терапией (кроме кортикосте-
роидов),

 – аутоиммунные болезни,
 – нарушения миелоидного ростка кроветво-

рения.

Цель исследования – изучение эффек-
тивности и безопасности применения пре-
парата Лаферомакс у женщин различного 
возраста с папиломавирусной инфекцией, 
сочетанной с урогенитальной микстинфек-
цией и патологией эпителия шейки матки.

Материал и методы исследования
В 128 лечебных учреждениях акушер-

ско-гинекологического профиля практиче-
ски всех регионов Украины было проведено 
мультицентровое обсервационное исследо-
вание, в котором приняли участие 1400 па-
циенток с различными заболеваниями орга-
нов малого таза. 

На данный момент проанализировано 
517 анкет. Возраст исследуемых варьировал 
от 17 до 95 лет.

Всем включенным в исследование 
было проведено комплексное обследование, 
которое предусматривало: оценку их кли-
нического состояния, сбор анамнеза, жа-
лоб, внешний осмотр и осмотр в зеркалах, 
кольпоскопию (простую и расширенную), 
ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов малого таза и молочных желез, а также 
цитологическое, бактериоскопическое, бак-
териологическое, вирусологическое (метод 
полимеразной цепной реакции - ПЦР) и ги-
стологическое исследования.

Кольпоскопическая картина класси-
фицировалась нами по Коханевич Е.В., Га-
ниной К.П.:

1. Доброкачественные (фоновые) патологи-
ческие процессы: эктопия цилиндриче-
ского эпителия, доброкачественная зона 
трансформации, законченная доброкаче-
ственная зона трансформации, цервицит, 
истинная эрозия, субэпителиальный эн-
дометриоз, доброкачественные полипы.

2. Предраковые процессы (дисплазии ме-
таплазированного и многослойного пло-
ского эпителия): лейкоплакия простая, 
поля дисплазии, папиллярная зона дис-
плазии, предраковая зона трансформа-
ции, предраковые полипы, кондиломы и 
папилломы.

3. Подозрение на рак и преклинические 
формы рака: лейкоплакия пролифири-
рующая, поля атипичного эпителия, па-
пиллярная зона атипического эпителия, 
атипическая зона трансформации, атипи-
ческая васкуляризация.

4. Клинически выраженный рак: экзофит-
ная форма, эндофитная форма, смешан-
ная форма рака.

Для описания степени патологического 
поражения шейки матки мы использовали 
классификацию ВОЗ и классификацию Бе-
тесда:

1. CIN 1 (слабая степень, 1 степень) представ-
ляет собой незначительные нарушения 
дифференцировки эпителия с умеренной 
пролиферацией клеток базального слоя, 
с умеренным койлоцитозом и дискерато-
зом. Изменения захватывают не более 1/3 
толщи эпителиального пласта, начиная от 
базальной мембраны. 
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2. CIN 2 (умеренная степень, 2 степень) ха-
рактеризуется более выраженными изме-
нениями. Поражение при этом занимает 
1/2 толщи эпителиального пласта, начи-
ная от базальной мембраны. Как правило, 
имеется койлоцитоз и дискератоз, однако 
2 степень дисплазии может быть и без них.

3. CIN 3 (тяжелая степень дисплазии, 3 сте-
пень). При такой форме поражено более 
2/3 эпителиального пласта. Морфологи-
чески имеются значительные изменения 
клеток в виде нарушений взаимоотноше-
ний клеточного расположения, гигант-
ские гиперхромные ядра, появление пато-
логических митозов.

Классификация Бетесда: ASC-US - маз-
ки, не имеющие определенного значения, 
и предраки низкой (LSIL) и высокой (HSIL) 
степени.

Субъективная оценка пациентами эф-
фективности результатов лечения проводи-
ли при помощи опросника в баллах.

Все пациентки получали Лаферомакс 
производства ООО «ФЗ «Биофарма» (Укра-
ина) по 3 млн. ед. в сутки в течение 10 дней 
в составе комбинированной терапии или мо-
нотерапии.

Для оценки эффективности результа-
тов лечения использовалось анкетирование 
пациентов: первый раз до начала лечения и 
второй – после окончания курса лечения.

Учитывались гинекологические сим-
птомы: наличие кровянистых выделений, 
выделений с неприятным запахом, зуд, ною-
щая боль внизу живота, дискомфорт и болез-
ненность во время полового акта.

Все вышеперечисленные критерии оце-
нивались по степени выраженности от 0 до 
3 баллов. Где 0 баллов – полное отсутствие 
симптомов, 1 балл – минимальная выражен-
ность, 2 балла – умеренная выраженность, 3 
балла – значительная выраженность. Сум-
ма баллов до начала лечения сравнивалась с 
суммой баллов после окончания лечения.

Каждый врач после оценки результа-
тов лечения на повторном визите с учетом 
динамики изменений объективного статуса, 
результатов лабораторных и инструменталь-
ных методов обследования, выставлял ито-
говую оценку эффективности проведенного 
лечения.

Оценка выставлялась в баллах от 0 до 
3, где 0 баллов – отсутствие эффективности, 
1 балл – низкая эффективность, 2 балла – 
умеренная эффективность, 3 балла – высо-
кая эффективность.

Результаты исследования и их об-
суждение
Женщины, которые принимали уча-

стие в исследовании, были различного воз-
раста (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение разных возрастных категорий (в %)

Возраст Количество Процент

До 20 включительно 27 5,2%
21-30 264 50,7%
31-40 159 30,9%
41-50 47 9,1%
51-60 13 2,5%

61 и более 7 1,3%

Таким образом, наибольшее количе-
ство исследуемых соответствовало возраст-
ному периоду от 21 до 30 лет (264 – 50,7%), 
который является пиком репродуктивной 
функции женщин.

Согласно анамнезу, у исследуемых па-
циенток встречались экстрагенитальная 
патология: заболевания щитовидной желе-
зы – 11 (2,1%), вегетососудистая дистония 
– 9 (1.7%), хронический пиелонефрит – 7 

(1,4%), цистит – 7 (1,4%), гастрит и гастро-
дуоленит – 6 (1,1%), заболевания желчного 
пузыря – 4 (3%).

С помощью оценки клинического со-
стояния, сбора анамнеза, жалоб, внешнего 
осмотра, осмотра в зеркалах, бактериоско-
пического, бактериологического исследова-
ний и УЗИ были выявлены следующие гине-
кологические патологии (рис. 1):
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 – Острый двусторонний сальпингоофорит - 3
 – Хронический сальпингоофорит – 62
 – Нарушение менструального цикла (НМЦ) 

– 5
 – Кисты яичников – 12
 – Леомиома матки – 11
 – Гидросальпинкс – 4
 – Спайки органов малого таза - 3
 – Бесплодие – 14

 – Кондиломы – 10
 – Папилломатоз - 5
 – Мастопатия - 3
 – Эндометрит – 1
 – Уретрит - 1
 – ХНЗП – 1
 – Киста бартолиниевой железы – 1
 – Генитальный герпес (подтвержденный 

ПЦР) – 23.
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Рис. 1. Структура гинекологической патологии у исследуемых пациенток.

Путем проведения кольпоскопического 
исследования обнаружены дисплазии эпите-
лия шейки матки у 106 женщин: лейкопла-
кия – в 3 случаях (2,7%), предраковая зона 
трансформации – 37 (33,7%), поля диспла-
зии – 31 (30%), папиллярная зона диспла-
зии – 35 (33,6%); эктопии шейки матки у 8 
пациентов, цервицит – 32 случая, эндоцер-
вицит у 21 жещины, эктропион, простые по-

липы цервикального канала и эктопия при-
зматического эпителия (ЭПЭ) по 6 случаев, 
соответственно. Также были выявлены не-
законченная доброкачественная зона трас-
формации (НДЗТ) у 3 женщин, псевдоэрозия 
шейки матки в 2 случаях и у 1 пациентки 
синдром коагулированной шейки матки по-
сле криодеструкции (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты кольпоскопии у исследуемых пациенток.
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Проведенные бактериоскопические, 
бактериологические и вирусологические ис-
следования, а также ПЦР до и после лече-
ния дали нам следующие результаты: ВПЧ 
был выявлен у 104 женщин (у 76 были вы-
явлены высокоонкогенные типы ВПЧ и у 
28 – низкоонкогенные типы) до лечения 
и 12 пациентов после лечения (в 8 случаях 
высокоонкогенные типы и в 4 – низкоонко-
генные типы), уреаплазмоз – в 63 случаях, 
после лечения - 37, хламидиоз – 48, после 
лечения – в 22 случаях, микоплазмоз у 10 
исследуемых до лечения и в 4 после лече-
ния, микст-инфекция (микоплазмоз и бак-

териальный вагиноз) была обнаружена в 2 
случаях до лечения и не выявилась после ле-
чения, бактериальный вагиноз у 43 женщин 
и у 17 после лечения, кольпит у 78 пациен-
ток (из них 36-кандидозный кольпит) и у 35 
после лечения (12 – кандидозный кольпит), 
цервицит – 32 до лечения и у 13 пациенток 
после лечения, генитальный герпес – 23 до 
лечения и у 11 после лечения, трихомониаз 
в 21 случае до лечения и у 12 пациенток по-
сле лечения, вагинит – 7 до лечения, после 
лечения выявлено не было, вульвовагинит у 
6 женщин, после лечения данная патология 
не была диагностирована (табл.2).

Таблица 2.

Инфекционные заболевания у исследуемых пациенток

Нозоология
До лечения После лечения

Абс. (n-517) % Абс. (n-517) %

ПВИ 104 20 12 2

Уреаплазмоз 63 12,1 37 7,1

Хламидиоз 48 9,2 22 4,2

Микоплазмоз 10 1,9 4 0,7

Микст-инфекция 2 0,3 -

Бак. вагиноз 43 8,3 17 3,2

Кольпит 78 15 35 6,7

Цервицит 32 6,1 13 2,5

Генитальный герпес 23 4,4 11 2,1

Трихомониаз 21 4 12 2,3

Вагинит 7 1,3 -

Вульвовагинит 6 1,1 -

У пациенток с диагнозом ВПЧ, под-
твержденного методом ПЦР, в 88% отмеча-
лось негативный результат ПЦР после окон-
чания лечения .

Были получены значимые результаты 
цитологического и гистологического иссле-
дований после лечения относительно CIN. 

У пациенток с диагнозом CIN 1 и CIN 2 при 
контрольном обследовании вероятность CIN 
0 составила около 90%.Так, до лечения все-
го было выявлено 109 CIN, из них 79 CIN I 
(LSIL) и 30 случаев CIN II (HSIL). После лече-
ния CIN I (LSIL) были обнаружены у 11 жен-
щин, а CIN II (HSIL) в 14 случаях (табл.3).

Таблица 3

Динамика дисплазии до и после лечения у исследуемых пациенток

CIN (LSIL/HSIL) До лечения После лечения

Абс. (n-109) % Абс. (n-109) %

CIN I (LSIL) 79 72,4 11 10

CIN II (HSIL) 30 27,6 14 12,8
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Кондиломы и папилломатоз были вы-
явлены в 15 случаях до лечения. Обращает 
на себя внимание, что после лечения эта па-
тология была выявлена у 2 (14,4%) женщин. 
Таким образом, у пациенток с диагнозом 
кондиломы наружных половых органов и/
или кондиломы шейки матки в 87% отмеча-
лось полное исчезновение или значительное 
уменьшение участков, пораженных конди-
ломами.

В процессе исследования, наблюдались 
следующие побочные явления, которые не 
требовали отмены препарата и проходили 
самостоятельно (табл.4):

1. Повышение температуры тела до 
37,5 в течение первых 3-5 дней 
терапии.

2. Незначительная тошнота.

3. Дискомфорт во влагалище в течение 
первого 1-2 дней лечения.

Таблица 4

Частота и виды побочных явлений

Категории Количество Процент

Отсутствие побочных явлений 500 96,7%
Побочные явления, которые не приводи-
ли к отмене препарата

15 2,9%

Побочные явления, которые потребова-
ли отмены препарата 3 0,5%
Итого 517 100%

Результаты опроса исследуемых жен-
щин об эффективности результатов лечения:
1. Сумма баллов колебалась от 17 до 0 перед 

началом курса лечения и в среднем соста-
вила 6,16 баллов.

2. Сумма баллов после окончания лечения 
колебалась от 9 до 0 баллов и в среднем со-
ставила 0,48.

Зарегистрировано всего 18 случаев по-
бочных эффектов из 517, что составило 3,4%

Врачи акушеры-гинекологи, которые 
работали в этом исследовании предоставили 
свою оценку эффективности лаферомакса:

  3 балла – 80,86%

  2 балла – 17,21%

  1 балл – 0,77%

  0 баллов – 1,16%

Средний балл составил 2,75.

Выводы
Результаты мультицентрового обсер-

вационного исследования доказали, что 
комплексный подход к лечению ИППП, с 
обязательным назначением иммунотера-
пии, является необходимым условием для 
предупреждения развития РШМ. Учитывая 
значимость состояния иммунитета для про-
филактики прогрессирования и хронизации 
ИППП, в состав комплексной терапии раци-

онально включение противовирусного им-
мунокорригирующего средства.

Исследования подтвердили высокую 
эффективность Лаферомакса при лече-
нии инфекций урогенитального тракта: у 
пациенток с диагнозом CIN 1 и CIN 2 при 
контрольном обследовании вероятность 
CIN 0 составила около 90%; у пациенток 
с кондиломами в 87% отмечалось полное 
их исчезновение; у пациенток с диагнозом 
ВПЧ в 88% отмечалось негативный резуль-
тат ПЦР после окончания лечения. Заре-
гистрировано всего 18 случаев побочных 
эффектов из 517, что составило 3,4%, что 
обеспечило Лаферомаксу высокую компла-
ентность пациенток.

Таким образом, полученные нами ре-
зультаты исследования после комплексно-
го лечения с использованием Лаферомакса 
подтвердили высокую эффективность дан-
ного препарата при лечении инфекций уро-
генитального тракта, а минимальные побоч-
ные эффекты не требовали отмены лечения 
и полностью исчезли после окончания курса 
лечения, что обеспечило Лаферомаксу высо-
кую комплаентность пациенток. Эффектив-
ность, удобство и простота применения Ла-
феромакса позволяет рекомендовать его для 
широкого использования в лечебной прак-
тике.
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РЕЗЮМЕ

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЛАФЕРОМАКСА 
В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ УРОГЕНІТАЛЬНИХ 

ІНФЕКЦІЙ І ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ 
У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ

БОРИС О.М., ГЕРВАЗЮК О.О.

У статті представлені результати мульти-
центрового обсерваційного дослідження, прове-
деного в Україні в 2015-2016 рр., метою якого 
було вивчення ефективності та безпеки засто-
сування препарату Лаферомакс у жінок різного 
віку з папіломавірусною інфекцією, поєднаною з 
урогенітальними мікстінфекціями і патологією 
епітелію шийки матки.

Матеріал та методи дослідження.У 128 лі-
кувальних установах акушерсько-гінекологіч-
ного профілю практично всіх регіонів України 
було проведено мультицентрове обсерваційне до-
слідження, в якому взяли участь 1400 пацієнток 
з різними захворюваннями органів малого тазу. 
На даний момент проаналізовано 517 анкет. Вік 
досліджуваних варіював від 17 до 95 років. Всім 
включеним у дослідження було проведено комп-
лексне обстеження, після якого всі пацієнтки 
отримували Лаферомакс по 3 млн. од. на добу 
протягом 10 днів у складі комбінованої або моно-
терапії.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати дослідження підтверджують високу 
ефективність Лаферомакса при лікуванні інфек-
цій урогенітального тракту: у пацієнток з діагно-
зом CIN 1 і CIN 2 при контрольному обстеженні 
ймовірність CIN 0 склала близько 90%; у пацієн-
ток з кондиломами у 87% відзначалося повне їх 
зникнення; у пацієнток з діагнозом ВПЛ у 88% 
відзначався негативний результат ПЛР після за-
кінчення лікування. Зареєстровано всього 18 ви-
падків побічних ефектів з 517, що склало 3,4% 
та забезпечило Лаферомаксу високу комплаент-
ність пацієнток.

Висновки. Отримано позитивну динаміку 
суб єктивного та об’єктивного стану обстежених 
жінок, відзначено високу ефективність, добру 
переносимість та безпечність препарату Лаферо-
макс.

Ключові слова: вірус папіломи людини, 
патологія шийки матки, урогенитальна мікстін-
фекція, Лаферомакс.

SUMMARY

EXPERIENCE OF APPLICATION OF LAFEROMAKS 
IN COMBINED THERAPY OF UROGENITAL 
INFECTIONS AND CERVICAL PATHOLOGY 

IN WOMEN OF DIFFERENT AGE

BORIS EN, GERVAZYUK OA

The article presents the results of a 
multicentre observational study conducted in 
Ukraine in 2015-2016. The purpose of which was to 
investigate the efficacy and safety of Laferomaks 
drug in women of different ages with HPV 
infection, combined with urogenital disorders 
mixed infection and cervical epithelium pathology.

Material and methods. In 128 hospitals ob-
stetrical and gynecological almost all regions of 
Ukraine was carried out a multicentre observa-
tional study, which was attended by 1 400 patients 
with various diseases of the pelvic organs. At the 
moment, we analyzed 517 questionnaires. Studied 
Age ranged from 17 to 95 years. All included in the 
study was conducted a comprehensive survey, af-
ter which all patients received Laferomaks 3 mil-
lion units. per day for 10 days in a combination or 
alone.

Results. Results of the study confirm the 
high efficiency of Laferomaks in the treatment of 
the urogenital tract infections: in patients with a 
diagnosis of CIN 1 and CIN 2 at follow-up examina-
tion CIN 0 probability was about 90%; in patients 
with warts was noted in 87% of their complete dis-
appearance; in patients with a diagnosis of HPV in 
88% indicated a negative result of PCR after treat-
ment. It registered only 18 cases of side effects 
from the 517, which made up 3.4%, which ensured 
to Laferomaks high compliance of patients.

Conclusions. Received positive dynamics of 
subjective and objective state of the women sur-
veyed, marked by high efficiency, good tolerability 
and safety of the drug Laferomaks.

Keywords: human papillomavirus, cervical 
pathology, urogenital mixed infection, Lafero-
maks.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ 

ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ И БЕРЕМЕННОСТИ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Данный литературный обзор освещает современный взгляд на проблему анемий у беремен-
ных, представлена классификация анемий, подробно освещены факторы риска развития железо-
дефицитной анемии (ЖДА), вопросы эпидемиологии, этиологии и патогенеза ЖДА, описаны меха-
низмы регуляции обмена железа. На основании данных зарубежной и отечественной литературы 
приведены современные критерии клинико-лабораторной диагностики, методы профилактики и 
лечения ЖДА. Представлен полный перечень железосодержащих препаратов, в том числе новое 
средство профилактики и лечения ЖДА - оригинальная пищевая добавка Спатон, приведены дан-
ные зарубежных клинических исследований Спатона.

Ключевые слова: анемия; обмен железа; лечение железодефицитной анемии, Спатон.

Согласно данным международных и 
отечественных исследований, более 20% на-
селения в мире страдает анемией различной 
этиологии, при этом частота анемии у бере-
менных достигает по данным ВОЗ 75-80 % 
[2,22].

По международным эпидемиологиче-
ским данным (Гаспар Файт Monee, Марк 
Сурке, ЮНИСЕФ, 2002) анемии встречают-
ся с частотой от 15% до 90% от числа всех 
беременных; в развивающихся странах - до 
56%. В среднем в мире - до 1/3 всех бере-
менных страдают анемиями. Наряду с по-
казателями младенческой смертности, ма-
теринской смертности, анемии беременных 
являются индикатором здоровья матери и 
ребенка [2,22].

История изучения проблемы анемии ухо-
дит корнями в IXX век: так, в 1836 г. Н. Nasse 
начал впервые изучать проблему и в 1876 г. обоб-
щил опыт работы; в 1855 г. F. Scanzoni назвал 
анемию «хлорозом беременности» и связал ее с 
высоким риском «родильной горячки»; в 1870 
г. A. Gusserow уточнил роль гидремии и увели-
чения нагрузки на кроветворение в развитии 
анемии у беременных. В 1917 г. P. Esch впервые 
описал пернициозо-подобную анемию у беремен-
ных и выявил ее отличия от обычной пернициоз-
ной анемии; в 1936 г. М.А. Даниахий определила 
тяжелую анемию у беременных как проявление 
токсикоза. В 1977 г. Д.Я. Димитров выделил 
анемию как симптом при беременности (физио-
логическое состояние) и как патологическое со-

стояние; в 1997 г. М.М. Шехтман и Г.М. Бурду-
ли определили гематологические и акушерские 
аспекты анемии беременных. Проф. Г.И. Бур-
чинский – корифей Киевской терапевтической 
школы – внес большой вклад в изучение болез-
ней крови в целом и анемии в частности, указав 
на различие в этиопатогенезе анемии в зависи-
мости от срока беременности и формирования 
системы кроветворения у плода, что позволило 
избежать гипердиагностики и полипрагмазии 
[8,10].

Одна из первых классификаций опре-
деляет следующие клинические формы ане-
мии беременных: физиологическая анемия 
- с 28-30 недельного срока; железодефицит-
ная анемия; фолиеводефицитная анемия; 
В12-дефицитная анемия; полидефицитная 
анемия; редкие формы анемий (гемолитиче-
ские, апластические, лейкозы, серповидно-
клеточные, инфекционные) [2,8,11].

Различия трактовок анемий во время 
беременности детерминировано следующи-
ми факторами: гематологические трактовки 
связывают происхождение анемии с уров-
нем нарушения гемопоэза, а акушерские 
трактовки связывают с факторами физиоло-
гической и патологической беременности.

В целом анемия – это патологическое 
состояние, симптомокомплекс, сопровожда-
ющийся снижением концентрации гемогло-
бина и гематокрита в периферической кро-
ви. В дифференциальной диагностике вида 
анемии большое значение имеют морфоло-
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гия эритроцитов и способность костного моз-
га к регенерации [2,4-6,8,11].

По определению проф. Бурчинского 
Г.И.: «Анемия в дословном переводе с гре-
ческого означает бескровие (an - без; haim 
- кровь), что, однако, не соответствует его 
смысловому значению. Этим термином име-
нуется патологическое состояние, харак-
теризующееся уменьшением содержания 
гемоглобина или количества эритроцитов в 
единице объема крови и в связи с этим ве-
дущее к развитию кислородного голодания 
тканей. Анемия должна расцениваться как 
общепатологический процесс, протекающий 
с нарушением деятельности различных ор-
ганов и систем».

Поэтому общепринятой является клас-
сификация по этиологии и патогенезу, со-
гласно которой все анемии подразделяют на:
1. Постгеморрагические, развивающиеся 

вследствие кровопотери: острая и хрони-
ческая.

2. Анемии, развивающиеся вследствие на-
рушения кроветворения: железодефи-
цитные, фолиево- и В12-дефицитные, 
рефрактерные, миелотоксические, апла-
стические.

3. Гемолитические анемии, развивающиеся 
вследствие усиленного кроверазрушения: 
наследственные, вызванные внутриэри-
троцитарными факторами, приобретен-
ные иммунные и вызванные внешними 
экстрацеллюлярными факторами.

Приведенная классификация, как и 
любая, в известной мере условна, так как 
за основу ее принимается лишь какой-ли-
бо один патогенетический фактор: потеря 
крови, гемолиз, дефицит цианокобаламина 
или железа и, наконец, органическое по-
ражение костного мозга. Фактически же 
патогенез большинства видов анемии более 
сложен. Например, при беременности, зло-
качественных новообразованиях, хрониче-
ском энтероколите и т.д. в возникновении 
анемии участвуют одновременно несколько 
патогенетических факторов. Наряду с этим 
в клинической практике, несомненно, на-
блюдаются формы анемии неизвестного 
пока происхождения. Однако, несмотря на 
некоторую условность, патогенетическая 
классификация анемии (с учетом различ-
ных этиологических факторов) прочно во-
шла в клинический обиход. Приведенные в 
ней анемические синдромы четко дифферен-

цируются по их клинико-морфологическим 
проявлениям и характеру лечебно-профи-
лактических мероприятий [2,6,8,11].

В соответствии с Международной клас-
сификацией болезней 10–го пересмотра 
(МКБ–10) учитывают следующие формы 
анемий, связанных с абсолютным и относи-
тельным дефицитом железа:

 – D50. Железодефицитная анемия (асиде-
ротическая, сидеропеническая, гипох-
ромная).

 – D50.0. Железодефицитная анемия, свя-
занная с хронической кровопотерей (хро-
ническая постгеморрагическая анемия).

 – D50.1. Сидеропеническая дисфагия 
(синдромы Келли–Паттерсона (Kelly–
Paterson) или Пламмера–Винсона 
(Plummer–Vinson)).

 – D50.8. Другие железодефицитные анемии.

 – D50.9. Железодефицитная анемия неу-
точненная.

Имеются также клиническая класси-
фикация ЖДА и классификация по стадиям 
и тяжести протекания железодефицитной 
анемии.

Клиническая классификация ЖДА:
1. ЖДА постгеморрагические: метроррагии, 

эпистаксис, гематурия и т.д.

2. ЖДА беременных: дисбаланс питания 
беременных и связанное с этим ухудшение 
утилизации железа, передача организмом 
матери значительного его количества раз-
вивающемуся плоду, потери железа в пе-
риод лактации и др.

3. ЖДА, связанные с патологией ЖКТ: ане-
мии, возникающие после гастрэктомии, 
обширных резекций тонкой кишки, при 
различных энтеропатиях (это ЖДА, 
обусловленные грубым, тяжелым нару-
шением функции всасывания железа в 
проксимальном отделе двенадцатипер-
стной кишки).

4. Вторичные ЖДА: возникающие при 
инфекционных, воспалительных или 
опухолевых болезнях вследствие больших 
потерь железа при гибели клеток опухо-
лей, распаде тканей, микро- и даже ма-
крогеморрагиях, повышении потребности 
в железе в очагах воспаления.

5. Эссенциальная (идиопатическая) ЖДА.

6. Ювенильная ЖДА. 

7. ЖДА сложного генеза.
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ЖДА также классифицируют по стади-
ям и тяжести протекания.

По стадиям:
I стадия – потеря железа превышает 

его поступление, постепенное истощение за-
пасов, всасывание в кишечнике компенса-
торно увеличивается;

II стадия – истощение запасов желе-
за (уровень сывороточного железа – ниже 
50 мкг/л, насыщение трансферрина – ниже 
16%) препятствует нормальному эритропоэ-
зу, эритропоэз начинает падать;

III стадия – развитие анемии легкой 
степени (100–120 г/л гемоглобина, компен-
сированной), с незначительным снижением 
цветового показателя и других индексов на-
сыщения эритроцитов гемоглобином;

IV стадия – выраженная (менее 100 г/л 
гемоглобина, субкомпенсированная) анемия 
с явным снижением насыщения эритроци-
тов гемоглобином;

V стадия – тяжелая анемия (60–80 г/л 
гемоглобина) с циркуляторными нарушени-
ями и тканевой гипоксией.

Железодефицитная анемия обычно не 
встречает диагностических затруднений. 
Однако следует помнить, что в период бере-
менности, особенно во второй ее половине, 
увеличивается количество плазмы крови, 
что ведет к разжижению и относительному 
уменьшению количества эритроцитов (до 
3500000 в 1 мкл) и гемоглобина (до 110 г/л). 
Такая псевдоанемия наблюдается при бере-
менности в 30-50% случаев и, в отличие от 

истинной анемии, протекает без морфоло-
гических изменений эритроцитов, при нор-
мальном цветовом показателе и лишь изме-
ненном показателе гематокрита (до 30/70 
вместо 45/55 в норме). Клинически псевдоа-
немия протекает бессимптомно и лечения не 
требует [7,9].

Важной клинической формой, по опре-
делению проф. Г.И. Бурчинского, является 
гиперхромная пернициозо-подобная ане-
мия, которая возникает обычно на 4-м ме-
сяце беременности, достигая своего полного 
развития на 5-6-м месяце. Это объясняется 
тем, что в этот период эмбриональное кро-
ветворение в печени плода исчезает и заме-
няется нормобластическим, что требует уча-
стия антианемического фактора и приводит 
к истощению антианемических резервов в 
организме матери (цианокобаламин, фолие-
вая кислота).

Эпидемиологические данные свиде-
тельствуют о том, что наиболее распростра-
ненной формой анемии является железоде-
фицитная анемия (ЖДА), составляющая 
70-80%, при этом частота ЖДА выше у жен-
щин за счет высокого латентного дефицита 
железа. По данным ВОЗ, ЖДА выявляется 
почти у 1,9 млрд. обитателей нашей плане-
ты. ЖДА характеризуется снижением содер-
жания железа в гемоглобине и в эритроците 
с последующим угнетением эритропоэза. Ос-
новной причиной ЖДА является дисбаланс 
поступления и метаболизма железа в орга-
низме (рис.1).

Рис. 1. Схема обмена железа.

Существуют две формы железодефи-
цитных состояний: латентный дефицит 
железа и ЖДА. Латентный дефицит желе-
за характеризуется уменьшением количе-

ства железа в его депо и снижением уровня 
транспортного железа крови при нормаль-
ных показателях гемоглобина и эритроци-
тов [2,6].
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Железодефицитная анемия (ЖДА) 
– гипохромная микроцитарная анемия, 
развивающаяся вследствие абсолютного 
уменьшения запасов железа в организме. 
Железодефицитная анемия возникает, как 
правило, при хронической потере крови или 
недостаточном поступлении железа в орга-
низм, достаточно часто в послеродовом пе-
риоде.

К основным группам риска развития 
ЖДА относятся:

  беременные и кормящие женщины;

  дети, рожденные от матерей с нали-
чием ЖДА в период беременности;

  больные с хроническими кровопоте-
рями различной локализации (в том 
числе доноры) [2,6-8,11].

Основные группы риска ЖДА пред-
ставлены пациентами, находящимися под 
наблюдением акушера-гинеколога. Именно 
в акушерско-гинекологической практике 
представляется возможным проследить «же-
лезодефицитный континуум» в виде пороч-
ного круга формирования железодефицит-
ного состояния у различных групп риска.

ЖДА характеризуется снижением со-
держания железа в гемоглобине и в эритро-
ците с последующим угнетением эритро-
поэза. Основной причиной ЖДА является 
дисбаланс поступления и метаболизма желе-
за в организме [1,19].

В организме человека содержится 4 
г железа. Основная часть железа (65%) на-
ходится в гемоглобине, меньше – в миогло-
бине (3,5%), небольшое, но функционально 
важное количество – в тканевых ферментах 
(0,5%), плазме (0,1%), остальное – в депо 
(печень, селезенка и др. – 31%). У беремен-
ных с хроническим гепатитом, гепатозом, 
при тяжелых токсикозах беременных воз-
никает нарушение депонирования в печени 
железа, а также недостаточность синтеза 
белков, транспортирующих его: трансфер-
рина и ферритина [1,2,8,10].

Необходимая суточная доза в 21-22 мг 
железа для взрослых небеременных женщин 
в самых редких случаях покрывается только 
за счет питания, поэтому почти у половины 
всех женщин к началу беременности резер-
вы железа очень малы. Согласно современ-
ным данным, дефицит железа в конце ге-
стационного процесса развивается у всех без 
исключения беременных либо в скрытой, 
либо в явной форме [1,10].

В организме человека железо участву-
ет в регуляции обмена веществ, в процессах 
переноса кислорода, в тканевом дыхании и 
оказывает огромное влияние на состояние 
иммунологической резистентности.

Важно, что железо входит в состав раз-
личных белков и ферментов и представлено 
в организме человека в двух основных фор-
мах: гемовое (входящее в состав гема – со-
ставной части гемоглобина и миоглобина) и 
негемовое.

Всасывание железа осуществляется 
преимущественно в двенадцатиперстной 
кишке и верхних отделах тощей кишки, 
степень его всасывания зависит от потреб-
ности организма: при выраженном дефици-
те железа всасывание может происходить 
и в остальных отделах тонкого кишечника. 
При уменьшении потребности организма в 
железе происходит снижение скорости по-
ступления его в плазму крови и увеличи-
вается его депонирование в энтероцитах в 
виде ферритина, который элиминируется 
при физиологическом слущивании эпители-
альных клеток кишечника. В крови желе-
зо циркулирует в комплексе с плазменным 
трансферрином, который синтезируется 
преимущественно в печени. Трансферрин 
захватывает железо из энтероцитов, а так-
же из депо в печени и селезенке, и переносит 
его к рецепторам на эритрокариоцитах кост-
ного мозга. В норме трансферрин насыщен 
железом приблизительно на 30%. Комплекс 
трансферрин–железо взаимодействует со 
специфическими рецепторами на мембране 
эритрокариоцитов и ретикулоцитов кост-
ного мозга, после чего путем эндоцитоза 
проникает в клетки, и железо переносится 
в их митохондрии, где включается в прото-
порфирин и участвует в образовании гема. 
Освободившийся от железа трансферрин 
неоднократно участвует в переносе железа. 
Количество железа, которое расходуется на 
эритропоэз, составляет 25 мг/сут., что зна-
чительно превышает возможности всасыва-
ния железа в кишечнике. В связи с этим для 
гемопоэза постоянно используется железо, 
освобождающееся при распаде эритроцитов 
в селезенке [1,2,6,16,17].

Депонирование железа осуществляет-
ся в составе белков ферритина и гемосидери-
на. Наиболее распространенная форма депо-
нирования железа в организме – ферритин. 
Ферритин представляет собой водораство-
римый гликопротеиновый комплекс, в цен-
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тре которого расположено железо, покрытое 
белковой оболочкой из апоферритина. Каж-
дая молекула ферритина содержит от 1000 до 
3000 атомов железа. Ферритин присутствует 
в макрофагах печени, селезенки, костного 
мозга, эритроцитах, сыворотке крови, сли-
зистой оболочке тонкой кишки. Уровень 
ферритина в крови отражает количество де-
понированного железа. Ферритин создает 
запасы железа в организме, которые могут 

быстро мобилизоваться при повышении по-
требности тканей в железе [1,2,8,10,17].

Другая форма депонирования железа 
– гемосидерин. Это малорастворимое про-
изводное ферритина с более высокой кон-
центрацией железа, состоящее из агрегатов 
кристаллов железа, не имеющих апоферри-
тиновой оболочки. Гемосидерин накаплива-
ется в макрофагах костного мозга, селезен-
ки, купферовских клетках печени (рис.2).

Рис. 2. Этапы метаболизма железа в организме.

Поскольку биологическая значимость 
железа определяется его участием в ткане-
вом дыхании, дефицит железа у беременных 
вызывает прогрессирующую гемическую ги-
поксию с последующим развитием вторич-
ных метаболических расстройств. Посколь-
ку при беременности потребление кислорода 
увеличивается на 15-33%, это усугубляет 
развитие гипоксии. У беременных с тяжелой 
степенью ЖДА развивается не только ткане-
вая и гемическая гипоксия, но и циркуля-
торная, обусловленная развитием дистрофи-
ческих изменений в миокарде, нарушением 
его сократительной способности, развитием 
гипокинетического типа кровообращения 
[2,16,17].

В организме беременной содержится 
3,0 – 5,0 грамм железа, из них: в гемогло-
бине 60-70%, депо - 30-40% (ферритин и 
гемосидерин внутренних органов), транс-
портное железо, связанное с трансферрином 
– 0,013%, в составе ферментов – 0,5%, в ми-
оглобине – 3,5%, в плазме крови 0,1%.

ЖДА у беременных обусловлена по-
вышенной потребностью и дополнитель-

ным расходом железа на нужды плода, рост 
плаценты. Развитие ЖДА во время бере-
менности зависит от исходных запасов же-
леза у женщины, величины плода, много-
плодия, количеств беременностей и сроков 
между ними, а также от других факторов 
(алиментарная недостаточность, хрониче-
ские кровопотери и др.). Даже прекращение 
менструальных кровопотерь, в том числе и 
обильных, не в состоянии компенсировать 
повышенную потребность в железе при бере-
менности из-за вышеуказанных причин.

Этиологические факторы ЖДА:

1. Плохие социальные условия жизни до и 
во время беременности.

2. Короткие интергенетические промежутки.

3. Число родов 5 и более.

4. Гестозы 1 и 2 половины беременности.

5. Увеличение ОЦК за счет плазмы (44%) и 
в меньшей степени за счет эритроцитов 
(11%).

6. Повышенная потребность в Fe++, фо-
лиевой кислоте, витаминах В12 и С, 
микроэлементах.
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7. Алиментарный фактор (несбалансирован-
ная диета).

8. Нарушение абсорбции: ахлоргидрия, опе-
ративные вмешательства (гастрэктомия и 
др.), целиакия и пр.

9. Желудочно-кишечные кровотечения (при 
язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки, язвенном колите, дивертикулезе, 
геморрое, неоплазиях).

10. Избыточная кровопотеря (дисфункци-
ональные маточные кровотечения при 
ановуляции, фибромиоме матки, адено-
миозе, гиперпластических процессах эн-
дометрия, неоплазиях).

11. Гемоглобинурия.

12. Гипохромная анемия «неясного генеза».

13. Идиопатическая анемия.

Во время беременности потребление 
железа увеличивается в 3,5 раза. Значитель-
ное количество железа расходуется и при 
лактации. К тому же, исходный запас желе-
за не может обеспечить его потребности при 
беременности (особенно, если в анамнезе 
были беременности в предыдущие 2 года), а 
железо, содержащееся в пище, также не спо-
собно восполнить его дефицит [2,6-8,11].

За время беременности всего на нужды 
кроветворения расходуется 500 мг железа, в 
том числе: плодом - 280-290 мг; плацентой 
- 25-100 мг; общий расход железа в обмене 
веществ составляет 1020-1060 мг. Для вос-
становления депо железа, потраченного за 
время беременности, родов, послеродового 
периода, лактации, требуется не менее 2-3 
лет [1,14].

Дефицит железа может явиться триг-
гером для развития клинических и биохи-
мических проявлений дефицита фолатов. 
Дефицит железа в крови кормящей матери, 
независимо от ее фолатного статуса, способ-
ствует значительному снижению концентра-
ции фолатов в грудном молоке. Вследствие 
этого возникает задержка роста новорож-
денного, не поддающаяся коррекции повы-
шением количества молока.

По определению ВОЗ, анемией у бе-
ременных следует считать состояние, при 
котором уровень гемоглобина снижается: 
– менее 110 г/л в I и III триместрах; – ме-
нее 105 г/л во II триместре. При анемии у 
родильниц уровень гемоглобина составляет 
менее 100 г/л.

Степени проявления дефицита железа 
у беременной:

  умеренная - Hb 109 - 70 г/л - Ht 24-37%;

  тяжелая - Hb  40 - 69 г/л - Ht 13-23%;

  очень тяжелая - Hb ниже 40 г/л - Ht 
мен.13%.

По данным исследований потребность в 
железе у беременной значительно возрастает 
потриместрово:

  I триместр - 0,6-0,8 мг/сутки;

  II триместр - 2-4 мг/сутки;

  III триместр - до 10-12 мг/сутки [2,6-
8,22].

Следует также помнить о гормональ-
ных факторах, которые способствуют увели-
чению объема циркулирющей плазмы (ОЦП) 
и возникновению физиологической анемии:

  изменение соотношения эстрогены/про-
гестерон;

  увеличение хорионического гонадотро-
пина до максимума к 40-50 дню геста-
ции;

  стимуляция синтеза гормонов коры над-
почечников, в том числе альдостерона.

При трактовке результатов анализа 
крови следует обязательно обращать вни-
мание не только на цветовой показатель, но 
также и на морфологическую характеристи-
ку эритроцитов (гипохромия эритроцитов и 
ее выраженность, микроцитоз) [4,5,11,15,].

Согласно рекомендациям WHO (ВОЗ) 
норма для беременной:

  гемоглобин – не менее 110 г/л;

  эритроциты – не менее 3,9*1012/л;

  содержание гемоглобина в эритроците - 
24-35 нано г;

  концентрация гемоглобина в эритроци-
те - 30-48%;

  средний диаметр эритроцита - 7,55 мкм;

  цветовой показатель - 0,85-1,0;

  количество ретикулоцитов - 0,5 - 1,0%;

  гематокрит - 36 - 42%.

Клинико-лабораторными критериями 
ЖДА являются:

  гипохромия, микроцитоз, анизо- и пой-
килоцитоз,

  снижение содержания гемоглобина в 
эритроците,

  снижение сывороточного железа, сыво-
роточного ферритина, насыщения 
транс феррина железом [4,5,11,15,].
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В мировой и отечественной литературе 
четко определены основные принципы об-
следования беременных с анемией:

  уточнение характера анемии (необходи-
мо определить уровень сывороточного 
железа, сывороточного ферритина и 
процент насыщения трансферина, ис-
ключить дефицит фолатов и витамина 
В12, исключить другие формы анемии, 
в т.ч. наследственные);

  при выявлении дефицита фолиевой 
кислоты необходимо определить уро-
вень гомоцистеина;

  исключение наличия тромбофиличе-
ского состояния [2,3,11].

Клиническими проявлениями ЖДА 
являются два важнейших синдрома – ане-
мический и сидеропенический.

Анемический синдром обусловлен сни-
жением содержания гемоглобина и умень-
шением количества эритроцитов, недоста-
точным обеспечением тканей кислородом и 
представлен неспецифическими симптома-
ми: общая слабость, повышенная утомляе-
мость, снижение работоспособности, голово-
кружение, шум в ушах, мелькание «мушек» 
перед глазами, сердцебиение, одышка при 
физической нагрузке, обморочные состоя-
ния, снижение работоспособности, ухудше-
ние памяти, сонливость. При объективном 
исследовании обнаруживается бледность 
кожи и видимых слизистых оболочек, па-
стозность в области голеней, стоп, лица. 
Развивается синдром миокардиодистрофии, 
который проявляется одышкой, тахикарди-
ей, аритмией, умеренным расширением гра-
ниц сердца влево, глухостью тонов сердца, 
негромким систолическим шумом во всех 
аускультативных точках. При тяжелой и 
длительной анемии миокардиодистрофия 
может привести к выраженной недостаточ-
ности кровообращения.

Сидеропенический синдром (синдром 
гипосидероза) обусловлен тканевым дефи-
цитом железа, приводящим к снижению 
активности ферментов (цитохромоксидаза, 
пероксидаза, сукцинат-дегидрогеназа и др.). 
Сидеропенический синдром проявляется 
многочисленными симптомами:

  извращение вкуса (pica chlorotica) – не-
преодолимое желание употреблять в 
пищу что-либо необычное и малосъедоб-
ное (мел, зубной порошок, уголь, глину, 
песок, лед, сырое тесто, фарш, крупу);

  пристрастие к острой, соленой, кислой, 
пряной пище;

  извращение обоняния – пристрастие к 
запахам, которые большинством окру-
жающих воспринимаются как неприят-
ные (запахи бензина, ацетона, лаков, 
красок, гуталина и др.);

  выраженная мышечная слабость и 
утомляемость, атрофия мышц и сниже-
ние мышечной силы в связи с дефици-
том миоглобина и ферментов тканевого 
дыхания;

  дистрофические изменения кожи и ее 
придатков (сухость, шелушение, склон-
ность к быстрому образованию на коже 
трещин; тусклость, ломкость, 
выпадение, раннее поседение волос; ис-
тончение, ломкость, поперечная исчер-
ченность, тусклость ногтей; симптом 
койлонихии – ложкообразная вогну-
тость ногтей);

  ангулярный стоматит – трещины, 
«заеды» в углах рта (встречаются у 10–
15% больных);

  глоссит (у 10% больных) – характери-
зуется ощущением боли и распирания в 
области языка, покраснением его кон-
чика, а в дальнейшем – атрофией сосо-
чков («лакированный» язык); часто на-
блюдается склонность к пародонтозу и 
кариесу;

  атрофические изменения слизистой 
оболочки ЖКТ – это проявляется сухо-
стью слизистой оболочки пищевода и 
затруднениями, а иногда болями при 
глотании пищи, особенно сухой (сиде-
ропеническая дисфагия); развитием 
атрофического гастрита и энтерита;

  симптом «синих склер» – характеризу-
ется синеватой окраской или выражен-
ной голубизной склер (при дефиците 
железа нарушается синтез коллагена в 
склере, она истончается и через нее про-
свечивает сосудистая оболочка глаза);

  императивные позывы на мочеиспуска-
ние, невозможность удержать мочу при 
смехе, кашле, чихании, возможно даже 
ночное недержание мочи, что обуслов-
лено слабостью сфинктеров мочевого 
пузыря;

  сидеропенический субфебрилитет;

  выраженная предрасположенность к 
ОРВИ и др. инфекционно-воспалитель-
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ным процессам, хронизации инфекций 
(нарушение фагоцитарной функции 
лейкоцитов и ослабление системы им-
мунитета);

  снижение репаративных процессов в 
коже, слизистых оболочках [2, 6, 8, 11, 
15, 19, 21].

Железодефицитная анемия сопрово-
ждается многочисленными осложнениями в 
течение беременности и родов для матери и 
плода.

Осложнения беременности, родов и по-
слеродового периода при анемии:

  невынашивание беременности; 

  гестоз; 

  плацентарная недостаточность;

  хроническая гипоксия плода и задерж-
ка его развития;

  преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты;

  снижение сократительной способности 
миометрия, что приводит к слабости 
родовой деятельности, кровотечению в 
последовом и раннем послеродовом пе-
риоде;

  гипогалактия;

  гнойно-септические осложнения в по-
слеродовом периоде;

  ДВС-синдром;

  тромбофлебиты.

Высок риск мертворождаемости, фи-
зиологическая потеря массы тела новорож-
денным составляет более 10%, неонатологи 
отмечают запоздалое отпадение пуповинно-
го остатка, повышение риска неонатальных 
инфекций в 2,2 раза, длительное течение 
физиологической желтухи, снижение резер-
вов железа и развитие анемии к 6-ти меся-
цам у 10% детей, а к году - 45-68% [2,8,11].

С целью профилактики ЖДА послед-
ние 100 дней (весь ІІІ триместр) беременным 
рекомендован стандартный комплекс со-
стоящий из железа (60 мг) и фолиевой кис-
лоты 400 мкг. Пища беременной должна 
содержать железо (мясная), аскорбиновую 
кислоту, способствующую усвоению железа. 
Необходимо обогащать железом, фолатами 
и аскорбиновой кислотой некоторые про-
дукты питания для беременных. Пищу не 
рекомендуют запивать чаем, который свя-
зывает железо и замедляет его всасывание 
[2,3,8,9,11,14,22].

Рекомендации ВОЗ по профилактике 
ЖДА, 1996 год:

  основной принцип - препараты железа в 
сочетании с диетой;

  из пищи беременная получает 2,5 мг Fe, 
из лекарств - в 15-20 раз больше;

  мясные продукты дают 6% железа, рас-
тительная и соки - 0,2% (мясо - 120-200 
грамм, рыба - 150-250 грамм в день);

  ежедневно 1 яйцо и до 1 кг молочных 
продуктов - сыр, творог, кефир и др. 
кисломолочные продукты;

  свежие овощи и фрукты - 800 граммов в 
сутки.

  Этапы лечения ЖДА:

  І - купирующая терапия, нацеленная на 
повышение уровня гемоглобина и воспол-
нение периферических запасов железа;

  ІІ - терапия, восстанавливающая ткане-
вые запасы железа;

  ІІІ - противорецидивное лечение.

При железодефицитной анемии гемо-
трансфузия проводится только при гемо-
глобине 40-50 г/л, преимущественно перед 
родами или после родов. Следует минимизи-
ровать кровопотерю в третьем периоде родов 
- кровопотеря в 500 мл и более после рожде-
ния ребенка считается послеродовым кро-
вотечением, и женщина, его перенесшая, 
должна получать железо [2,3,8,9,11,14,22].

Основные принципы лечения анемии у 
беременных и родильниц:

  правильный выбор препарата железа и 
его дозы (при выявлении сопутствую-
щего тромбофилического состояния, а 
также всем беременным с тяжелыми ос-
ложнениями беременности и тромбоза-
ми в анамнезе показано назначение пре-
паратов железа);

  обязательное назначение фолиевой кис-
лоты (и при железодефицитной и, тем 
более, при фолиеводефицитной анемии; 
при гипергомоцистеинемии показаны 
высокие дозы (не менее 4 г в сут.);

  обязательное назначение витаминов 
группы В;

  назначение низкомолекулярных гепари-
нов (всем беременным и родильницам (че-
рез 8-12 ч после родов) при выявлении 
тромбофилического состояния, а также 
при наличии тяжелых осложнений бере-
менности и тромбозов в анамнезе).
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Начальная доза элементарного железа в 
сутки и длительность лечения ЖДА зависят 
от исходной степени тяжести анемии. Реко-
мендуемая терапевтическая доза составляет 
100–200 мг элементарного железа в сутки. 
Более высокие дозы не увеличивают эффек-
тивность, однако могут учащать появление 
побочных эффектов [2,3,8,9,11,14,22].

Идеальный железосодержащий препа-
рат должен:

  обладать минимальным количеством 
побочных эффектов;

  иметь простую схему применения;

  содержание железа должно быть опти-
мальным;

  желательно наличие факторов, усили-
вающих всасывание и стимулирующих 
гемопоэз.

Согласно Анатомо-терапевтическо-
химической классификации (АТХ) - это 
международная система классификации ле-
карственных средств, латинское название 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) - пре-
параты, содержащие железо, подразделяют-
ся на пять групп (табл. 1).

Таблица 1

Список препаратов, содержащих железо по АТХ

B03AA
Препараты 

двухвалентного 
железа для 

перорального 
применения

B03AB
Препараты 

трехвалентного 
железа для 

перорального 
применения

B03AC
Препараты железа 

для парентерального 
применения

B03AD
Препараты железа 
в комбинации с 

фолиевой кислотой

B03AE
Препараты железа 

в комбинации 
с различными 
веществами

Гемофер
Мегаферин
Тардиферон

Ферроградумет
Ферронал
Хеферол
СПАТОН

Геможет
Глобиген

Железа Сахарата-
Железное Вино
Мальтофер
Профер

Фенюльс Беби
Феррум Лек
Ферумбо

Венофер
Декстрафер
Мальтофер
Монофер
Орофер
Суфер

Феринжект
Фермед

Ферролек-Здоровье
Феррум Лек
Ферсинол

Биофер
Гино-Тардиферон
Мальтофер Фол

Орофер
Ферретаб Комп

Актиферрин
Гемоферон

Гемсинерал-Тд
Глобиген

Глобирон-Н
Р Б Тон

Ранферон-12
Сорбифер Дурулес

Тотема
Фенотек
Фенюльс

Ферон Форте
Феррамин-Витат
Ферроплекс
Ферроплект

Итак, лечебная программа при ЖДА 
включает:

  устранение этиологических факторов 
(лечение основного заболевания);

  лечебное питание;

  лечение железосодержащими препара-
тами;

  устранение дефицита железа и анемии;

  восполнение запасов железа (терапия 
насыщения).

  противорецидивную терапию.

Лечение беременных и родильниц с 
ЖДА всегда должно быть индивидуальным, 
с обязательным учетом клинических про-
явлений анемического и сидеропенического 
синдрома, сопутствующей патологии, а так-
же данных лабораторного исследования.

Лечение беременных и родильниц с 
атипичным клиническим вариантом ЖДА, 
развившимся на фоне заболеваний, сопро-
вождающихся воспалением (заболевания 
почек; острые и хронические инфекционно-
воспалительные заболевания; аутоиммун-
ные заболевания; злокачественные новооб-
разования и др.) рекомендуется начинать в 
первую очередь с терапии основного заболе-
вания, вызвавшего воспалительный процесс 
в организме [2,3,8,9,11,14,22].

Среди железосодержащих лекарствен-
ных средств предпочтение врачей акушеров-
гинекологов часто отдается новой диетиче-
ской добавке Спатон, которая может быть 
рекомендована в качестве дополнительного 
источника двухвалентного железа. Способ 
употребления: по 1-2 саше в сутки (1 саше: 
20 мл природной воды Спатон, содержащей 
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5 мг двухвалентного железа). Содержимое 
саше лучше добавлять к фруктовому соку - 
железо лучше усваивается с витамином C. 
Период употребления: от 3-4 нед., в дальней-
шем продолжительность употребления ре-
гламентирует лечащий врач. Диетическую 
добавку Спатон не следует использовать как 
замену полноценного рациона питания, а 
лишь как дополнение к нему. Уникальность 
Спатона заключается в природной воде, ко-
торую добывают в минеральном источнике 
Trefriw Wells Spa (Gwynedd, Walles), рас-
положенного в горах Сноудонии Восточного 
Уэльса, из которого добывают действующее 

вещество препарата – натуральное железо 
[18,20].

В нескольких авторитетных междуна-
родных исследованиях Спатон подтвердил 
высокую эффективность и безопасность у па-
циентов с пониженным гемоглобином. Так, 
рандомизированное сравнительное исследо-
вание Halksworth G., Moseley L. Carter K., 
Worwood M. продемонстрировало высокий 
уровень абсорбции железа из Спатон Айрон 
+ (природной минеральной воды). Участни-
ки получали либо саше, содержащие Спатон 
(в 120 мл содержалось 25 мг Fe), либо паке-
тики, содержащие деионизированную воду 
(120 мл c pH 2,9) (рис.3).

Рис. 5. Изменения в концентрации сывороточного железа в течение времени (реакция беременных, 
страдающих анемией женщин, одни из которых принимали Спатон, другие деионизированную воду).

В среднем уровень абсорбции составил 
28 %, что значительно выше чем у небере-
менных и не страдающих анемией женщин 
(14%). Эти исследования показывают, что 
Спатон является альтернативой стандартно-
му препарату сульфата двухвалентного же-
леза для предотвращения дефицита железа в 
период беременности. И благодаря тому, что 
требуется более низкая доза железа, нежела-
тельные побочные эффекты (гастро-интести-
нальные, вегетативные) железосодержащей 
терапии практически исключаются [18].

Рандомизированное плацебоконтроли-
руемое исследование McKenna D., Spence D., 
Haggan S.E., Mccrum E., Dornar J.C. Lappin 
T.R., 2003 г., обогащённой железом при-
родной минеральной воды Спатон Айрон + 
продемонстрировало отсутствие побочных 

реакций со стороны пищеварительной и ве-
гетососудистой систем, что в сочетании с 
удобством способа применения обеспечило 
высокую комплаентность пациенток (в ис-
следовании приняли участие 102 беремен-
ных пациентки, с 22 по 28 неделю беремен-
ности).

Главными критериями эффективности 
были лояльность пациенток к препарату, 
гастроинтестинальные побочные эффекты 
и изменения уровня ферритина в течении 
проведения исследования. Лояльность в ин-
тервенционной группе составила 57 % по 
сравнению с 67 % в контрольной группе, Р 
= 0,22. Оценки диспепсии, исходя из резуль-
татов стандартизированной анкеты, в обеих 
группах совпадали. В течение испытатель-
ного периода, средний уровень ферритина 
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снизился на 24 % в группе, принимающих 
Спатон Айрон +, в то время как в контроль-
ной группе средний уровень ферритина сни-
зился на 51 %, Р = 0,016, что продемонстри-
ровало клиническую эффективность Спатон 
Айрон + при железодефицитных состояниях 
у беременных [18,20].

Целесообразно назначение железа в 
комбинации с витамином С, благодаря ко-
торому железо значительно лучше усваива-
ется, что обеспечивает диетическая добавка 
Спатон Яблоко, также завоевавшая хорошую 
комплаентность беременных. Отсутствие по-
бочных реакций организма, простота при-
менения, приятный вкус и исключительно 
натуральный состав препарата позволяют 
рекомендовать его акушерам-гинекологам 
для широкого назначения пациенткам в ка-
честве дополнительного источника двухва-
лентного железа.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

У статті представлені результати порівняльного дослідження ефективності препарату 
«ФАКТИВ» (геміфлоксацин) в якості протимікробної терапії у жінок із запальними захворюван-
нями органів малого тазу (ЗЗОМТ).

Матеріал та методи дослідження. Було обстежено 214 жінок із запальними захворювання-
ми органів малого тазу. Пацієнтки були рандомізовані на дві групи - основну та групу порівняння. 
Середній вік обстежених складав від 19 до 49 років.

В основну групу входило 110 пацієнток, котрі отримували в якості антибактеріального пре-
парату в складі комплексної протизапальної терапіі препарат «ФАКТИВ» (геміфлоксацин) 1 раз 
на добу в дозі 320 мг перорально протягом 14 діб.

Групу порівняння нашого дослідженні склали 104 жінки із запальними захворюваннями ор-
ганів малого тазу, що приймали в складі комплексної протизапальної терапіі москифлоксацин по 
400 мг 1 раз на добу курсом лікування також протягом 14 діб.

Крім загальноклінічних обстежень, для виявлення етіологічного фактору запальних захворю-
вань органів малого тазу було проведено ПЦР-діагностику, метод DUO для виявлення M. hominis, 
U. Urealiticum, C. trachomatis, мікробіологічні дослідження.
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РЕЗЮМЕ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА 
ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У 

ЖІНОК ПІД ЧАС ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТА ВАГІТНОСТІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

БОРИС О.М., СУСЛІКОВА Л.В., ПРЯДКО Н.Г.

Даний літературний огляд висвітлює су-
часний погляд на проблему анемій у вагітних, 
подано класифікацію анемій, детально висвіт-
лені фактори ризику розвитку залізодефіцитної 
анемії (ЗДА), питання епідеміології, етіології і 
патогенезу ЗДА, описані механізми регуляції 
обміну заліза. На підставі даних зарубіжної та 
вітчизняної літератури наведені сучасні крите-
рії клініко-лабораторної діагностики, методи 
профілактики і лікування ЗДА. Представле-
ний повний перелік залізовмісних препаратів, в 
тому числі новий засіб профілактики і лікуван-

ня ЗДА - оригінальна харчова добавка Спатон, 
наведені дані зарубіжних клінічних досліджень 
Спатона.

Ключові слова: анемія; обмін заліза; ліку-
вання залізодефіцитної анемії, Спатон.

SUMMARY

BASIC PRINCIPLES OF PREVENTION AND TREAT-
MENT IRON DEFICIENCY IN WOMEN DURING PRE-

GRAVIDARY PREPARATION AND PREGNANCY
(LITERATURE REVIEW)

BORIS EN, SUSLIKOVA LV, PRYADKO NG

This literature review highlights the modern 
view on the problem of anemia in pregnant wom-
en, a classification of anemia, the risk factors dis-
cussed in detail the development of iron deficiency 
anemia (IDA), epidemiology, etiology and patho-
genesis of IDA, describes the mechanisms of regu-
lation of iron metabolism. On the basis of foreign 
and domestic literature data presented modern 
criteria for clinical laboratory diagnostics, meth-
ods of prevention and treatment of IDA. Presents 
a complete list of iron-containing drugs, including 
new means of prevention and treatment of IDA - 
the original nutritional supplement Spaton, shows 
data of foreign clinical studies Spatona.

Keywords: anemia; iron metabolism; treat-
ment of iron deficiency anemia, Spaton.
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Запальні захворювання органів мало-
го тазу (ЗЗОМТ) - загрозливе та поширене 
ускладнення наслідків інфекцій, які переда-
ються статевим шляхом (ІПСШ), що призво-
дить до високого рівня захворюваності та по-
требує економічного обґрунтування програм 
масового обстеження на наявність ІПСШ. 
Завдяки вчасним та належним терапевтич-
ним заходам можливо значно зменшити 
ризик розвитку довгострокових усклад-
нень ЗЗОМТ. В структурі гінекологічних 
нозологій ЗЗОМТ займають перше місце та 
складають 60-65 % всіх гінекологічних хво-
рих, в свою чергу, в 60 % причиною ЗЗОМТ 
є ІПСШ. За даними ВООЗ (2000 р.) 60-70% 
всіх ЗЗОМТ розвиваються за рахунок хла-
мідіозу та гонореї (C. trachomatis - 30%; 
N. gonorrheaе - 40-50%). Часто причиною 
ЗЗОМТ є також Trichomonas vaginalis (15-40 
%), міко-уреаплазмена інфекція (12-20%), 
факультативна та облігатна анаеробна фло-
ра бактеріального вагінозу, грампозитивні 
та грамнегативні аеробні мікроорганізмі, 
анаероби та атипова флора. В 20% випадків 
ЗЗОМТ збудники не виявляються взагалі. 
Поширеність ІПСШ в світі (ВООЗ, 1999 г.; 
Donovan B., Lancet, 2004 р.): трихомоніаз - 
174 млн., хламідіоз - 92 млн., гонорея - 62 
млн., сифиліс - 12 млн., U. urealyticum - та-
кож 174 млн. Серед гінекологічної захво-
рюваності хронічні запальні захворювання 
статевих органів у жінок фертильного віку 
України займають найбільшу питому вагу: 
частота за даними МОЗ України складає 60-
80 % [1, 3, 4, 9, 12, 18, 19].

Фактори ризику виникнення ЗЗОМТ:
  молодий вік,

  численні сексуальні партнери,

  наявність в анамнезі захворювань, що 
передаються статевим шляхом (ЗПСШ),

  введення внутрішньоматкового при-
строю (ВМП /ВМС) на тлі баквагінозу 
та вагініту,

  несприятливі соціально-економічні об-
ставини та нещодавній новий сексуаль-
ний партнер [1, 3-5, 9, 12, 18, 19].

Несвоєчасне або неадекватне лікуван-
ня ЗЗОМТ призводить до хронізації процесу 
і є причиною непліддя, позаматкових ва-
гітностей, тазових болей, що спричиняють 
страждання та навіть інвалідизують жінок 
в віці соціальної активності. Незважаючи на 
застосування нових медикаментозних пре-
паратів, частота ЗЗОМТ не має тенденції до 
зниження. Це направляє думку дослідників 
до шляху пошуку та впровадження нових 
лікувальних методів. Гінекологам добре ві-
домо, що прогноз ЗЗОМТ, в тому числі і у 
відношенні збереження фертильності жін-
ки, достатньо серйозний та багато в чому 
залежить від своєчасності встановлення діа-
гнозу і раннього початку адекватної терапії, 
а також від дотримання пацієнткою призна-
ченого режиму антимікробної терапії. Анти-
мікробна терапія ЗЗОМТ має на меті бороть-
бу з гострою симптоматикою та запобігання 
подальшим ускладненням. Сучасними про-
токолами та клінічними керівництвами 
ВООЗ, МОЗ України рекомендовано прово-
дити ранню діагностику і антибактеріальну 
терапію препаратами широкого спектру дії 
[2, 5, 9, 11, 12, 14].

Особливу тривогу викликає зростання 
резистентності збудників до антибактері-
альних препаратів, що спонукає дослідників 
до пошуку нових ефективних протимікроб-
них засобів. Одним з найбільш перспектив-
них класів антибактеріальних препаратів 
на сьогоднішній день є фторхінолони, які 
характеризуються широким спектром ан-
тимікробної активності і сприятливими 
фармакокінетичними властивостями. Пер-
ші препарати цієї групи (ципрофлоксацин, 
офлоксацин, пефлоксацин) дотепер широко 
застосовуються в клініці при лікуванні ін-
фекцій. Однак, до недоліків ранніх фторхі-

Результати дослідження та їх обговорення. Обидві схеми лікування забезпечували бакте-
ріологічну ефективність: 92,5% для геміфлоксацину та 87,5% для москифлоксацину, однак з пере-
вагою геміфлоксацину.

Встановлено, що геміфлоксацин та москифлоксацин мають порівнювану клінічну ефектив-
ність згідно показників ПЦР-діагностики. Показники клінічного одужання становили 97% для 
геміфлоксацину та 89,7% для моксіфлоксацину, що також свідчить про переваги терапією геміф-
локсацином

Висновки. Після проведеного дослідження отримана позитивна динаміка суб’єктивного та 
об’єктивного стану обстежуваних, зазначена добра переносимість та безпечність геміфлоксацину.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого тазу (ЗЗОМТ), «ФАКТИВ» (геміф-
локсацин), репродуктивне здоров’я, протимікробна терапія.
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нолонів слід віднести невисоку активність 
цих препаратів відносно грампозитивних та 
грамнегативних аеробних мікроорганізмів, 
анаеробів та атипової флори, що обмежує їх 
застосування [2, 5, 9, 11, 14, 17].

Тому були створені та інтенсивно ви-
вчаються в клініці препарати нового поко-
ління фторхінолонів, що характеризуються 
підвищеною активністю, до яких належать 
геміфлоксацин, левофлоксацин, моксиф-
локсацин тощо (таб.1,2).

Таблиця 1

Класифікація фторхінолонів

Ранні фторхінолони Нові фторхінолони
Ципрофлоксацин Геміфлоксацин 

Офлоксацин Левофлоксацин
Пефлоксацин Моксифлоксацин

Ломефлоксацин Гатіфлоксацин
Норфлоксацин Спарфлоксацин

Таблиця 2

Активність фторхінолонів в пробірці (МПК 90, мг/л)
відносно позалікарняних штамів патогенів

Збудники Ципро
флоксацин

Лево
флоксацин

Спар
флоксацин

Мокси
флоксацин

Гаті
флоксацин

Гемі
флоксацин

Streptococcus 
pyogenes 2-4 1 0,5 0,25 0,5 0,03

Staphylococcus 
aureus 0,5-1 0,25 0,01-1 0,06 0,1-0,13 0,06

Haemophilus 0,016-0,025 0,06 0,025 0,06 0,013-0,016 0,008-0,015

Mycoplasma 0,78-8 0,5 0,01-0,05 0,06-0,12 0,05 0,05-0,125

Chlamydia 1-2 0,25-0,5 0,06-1 0,03-1 0,06-0,125 0,06-0,25

Нові фторхінолони діють шляхом при-
гнічення синтезу бактеріальної ДНК за до-
помогою інгібування ферментів ДНК-гірази 
і топоізомерази IV, які мають важливе зна-
чення для зростання бактерій. ДНК-гіраза, 
що кодується генами gyrA і gyrB, каталі-
зує негативну суперспіралізацію, що бере 
участь в реплікації ДНК. Топоізомераза IV, 
що кодується генами parC і parE, каталізує 
поділ зчеплених ниток ДНК під час репліка-
ції ДНК [5, 7-10, 11, 14].

Мета дослідження – вивчити ефек-
тивність та безпечність монотерапії новим 
препаратом «ФАКТИВ» (геміфлоксацин), у 
порівнянні з моксифлоксацином при ліку-
ванні жінок із запальними захворюваннями 
органів малого тазу (ЗЗОМТ).

Матеріал та методи дослідження
Для досягнення мети на базі кафедри 

акушерства, гінекології та репродуктоло-
гії Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика було 
обстежено 214 жінок із запальними захво-

рюваннями органів малого тазу. Пацієнтки 
були рандомізовані на дві групи - основну та 
групу порівняння. Середній вік обстежених 
складав від 19 до 49 років.

Це дослідження мало на меті порівняти 
ефективність монотерапії «ФАКТИВ» (ге-
міфлоксацин), нового фторхінолону, з ефек-
тивним фторхінолоном моксифлоксацином.

Крім загальноклінічних обстежень, 
для виявлення етіологічного фактору за-
пальних захворювань органів малого тазу 
було проведено ПЦР-діагностику, ме-
тод DUO для виявлення M. hominis, U. 
Urealiticum, C. trachomatis, мікробіологічні 
дослідження, які дозволили встановити по-
казники біоценозу різних біотопів організ-
му. Для бактеріологічного дослідження по 
загальноприйнятій методиці проводився за-
бір виділень із цервікального каналу шийки 
матки та піхви. Кількість мікроорганізмів 
вимірювали у логарифмах колоній-утворю-
ючих одиниць на 1 мл середовища (lg КУО/
мл). Оцінку ефективності лікування викона-
но шляхом порівняльного аналізу загальної 
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кількості патогенної та умовно патогенної 
флори відповідно до та після лікування в 
групах досліджуваних пацієнток.

В основну групу входило 110 пацієн-
ток, котрі отримували монотерапію препа-
ратом «ФАКТИВ» (геміфлоксацин) 1 раз на 
добу в дозі 320 мг перорально протягом 14 
діб.

Групу порівняння нашого дослідженні 
склали 104 жінки із запальними захворю-
ваннями органів малого тазу, що приймали 
моксифлоксацин перорально по 400 мг 1 раз 
на добу в також протягом 14 діб.

«ФАКТИВ» (геміфлоксацин) є потуж-
ним інгібітором ДНК-гірази і топоізомерази 
IV - ферментів, необхідних для росту бакте-
рій, і може пригнічувати обидві ці фермент-
ні системи при терапевтично відповідних 
рівнях лікарського засобу in vivo.

Yague et al провели лабораторне дослі-
дження щодо широкого спектра хінолоно-
вих компараторів. Автори виявили, що при 
порівнянні «ФАКТИВ» з моксифлоксаци-
ном, гатіфлоксацином і левофлоксацином in 
vitro «ФАКТИВ» був найсильнішим інгібі-
тором як ДНК-гірази, так і топоізомерази IV 
на основі даних про порівняльну інгібуючу 
концентрацію (IC50). IC50 - це концентра-
ція, при якій інгібується 50% активності 
ферменту-мішені. Здатність кожного лі-
карського засобу до зв’язування була на-
ступною (в порядку убування): «ФАКТИВ» 
(геміфлоксацин) > моксіфлоксацин > гатіф-
локсацин > левофлоксацин.

Перехресна резистентність «ФАК-
ТИВ» і макролідів, бета-лактамів, аміно-
глікозидів, тетрациклінів не встановлена. 

Геміфлоксацин характеризується широким 
спектром антибактеріальної активності і 
бактерицидної дії, ефективний проти грам-
позитивних та грамнегативних аеробних мі-
кроорганізмів, анаеробів та атипової флори.

Геміфлоксацин активніше, ніж існую-
чі фторхінолони, діє на хламідії, уреаплаз-
ми, мікоплазми і має ширшу зону покриття 
стосовно анаеробних бактерій, що робить 
його унікальним серед препаратів цієї гру-
пи. Препарат також ефективний стосовно 
бактерій, резистентних до бета-лактамних і 
макролідних антибиотиків. Фармакокінети-
ка геміфлоксацину дозволяє приймати пре-
парат 1 раз на добу в дозі 320 мг, при перо-
ральному прийомі спостерігається швидке 
всмоктування і висока біодоступність - 71-
95% (ДІ 60-84%) [8, 10, 13-16].

Препарат еффективно проникає прак-
тично у всі органи та тканини организму, 
накопичується в слині, секретах слизових 
оболонок, в жировій клітковині, м’язах. Ге-
міфлоксацин обмежено метаболізується в 
печінці: ферменти цитохрому P450 не віді-
грають важливу роль у метаболізмі «ФАК-
ТИВ» [6-11, 14].

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Характеристики клінічної картини 

хворих в обох групах були однорідними. 
Частота різноманітних ознак і симптомів 
ЗЗОМТ (наприклад, тазовий біль, патологіч-
ні вагінальні виділення, гіперемія, набряк 
слизової піхви, диспареунія) була подібною 
в усіх жінок (табл. 3).

Таблиця 3

Ступінь вираженості симптомів ЗЗОМТ

Симптоми

Вираженість симптомів

Відсутня Слабка Помірна Виражена

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Тазовий біль 20 9,3 64 29,9 116 54,2 14 6,5

Диспареунія 12 5,6 82 38,3 76 35,5 44 20,6

Болі PV 26 12,1 118 55,1 54 25,2 16 7,5

Патологічні виділення - - 56 26,2 92 42,9 66 30,8

Дизурія 32 15 124 57,9 38 17,8 20 9,3

Гіперемія, набряк 
слизової піхви 18 8,4 46 21,5 128 59,8 22 10,3
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Проведені нами дослідження показали, 
що в мікробному спектрі мікробіоценозу уро-
генітальних органів хворих із ЗЗОМТ при-
сутня різноманітна мікрофлора, серед якої є 
представники патогенних та умовно-патоген-
них мікроорганізмів, а також інфекціі, що 
передаються статевим шляхом (табл. 4).

Слід звернути увагу, що в 86 % випад-
ків при визначенні біотопів організму жінок 
з цією патологією мікроорганізми зустрі-
чались в ассоціаціях. Найбільш частими 
серед них були стафілокок епідермальний, 
стафілокок золотистий, гриби рода Кандіда 
(в 46 % випадків); кишкова паличка (в 23 
% випадків); пептострептококи, клебсієли, 
стрептокок фекальний (в 7 % випадків).

Визначення Lg КУО в основній гру-
пі показало, що до лікування у жінок із 
ЗЗОМТ найбільш високими були показни-
ки стафілокока епідермального (34,5±5,2 в 
піхві та 34,5±5,2 в цервікальному зразку), 

кишкової палички (34,5±5,2 та 30±4,1 від-
повідно), стафілокока золотистого (30±4,1 в 
обох точках), грибів рода Кандіда (27,2±4,8 
та 18,1±4,0 відповідно), стрептокока фе-
кального (27,2±4,8 в обох зразках). В групі 
порівняння - відповідно показники стафі-
локока епідермального (34,6±5,3 в піхві та 
28,8±4,9 в цервікальному зразку), кишко-
вої палички (25±4,6 в обох точках), стафі-
локока золотистого (28,8±4,92 в обох точ-
ках), грибів рода Кандіда (32,6±5,2 в обох 
зразках), стрептокока фекального (23±4,5 
та 19,2±4,1 відповідно). Отримані дані по-
казують, що видовий склад мікроорганізмів 
повністю попадає в спектр дії препаратів, 
які використовувались в ході дослідження 
для лікування жінок із запальними захво-
рюваннями органів малого тазу. Переваги 
ефективності геміфлоксацину відносно мок-
сифлоксацину повною мірою відображені в 
таблицях 4, 5.

Таблиця 4

Кількісні показники біоценозу у жінок основної групи фертильного віку 
із ЗЗОМТ до та після лікування геміфлоксацином (Lg КУО/мл)

Види мікроорганізмів

Значення показників по біотипам до 
лікування, 

n = 110

Значення показників по біотипам 
після лікування,

 n = 110

Піхва Цервікальний
канал Піхва Цервікальний

канал

Стафілокок епідермальний 19±2,5 19±2,5 3±0,4* -

Стафілокок золотистий 17±2,3 17±2,3 - -

Стрептокок фекальний 15±2,0 15±2,0 - -

Кишкова паличка 19±2,5 17±2,3 1±0,1* -

Клебсиєла 6±0,8 6±0,8 - -

Ентеробактер 10±1,8 8±1,07 - -

Протей 8±1,07 6±0,8 - -

Псевдомонади 5±0,67 5±0,67 - -

Пептострептококи 12±1,6 12±1,6 - -

Гриби рода Кандіда 15±2,0 10±1,8 3±0,4* -

Лактобацили 13±1,7 13±1,7 2±0,2* 1±0,1*

Chlamidia Trachomatis 17±2,3 17±2,3 2,3±1,2* 3,6±1,8*

Gardnerella vaginalis 19±2,5 19±2,5 - -

Mycoplazma hominis 15±2,0 15±2,0 1,4±1,1* 1,8±1,3*

Ureaplazma Urealiticum 19±2,5 19±2,5 4,4±2,1* 5,7±2,3*

Примітка: р<0,05.
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Таблиця 5

Кількісні показники біоценозу у жінок групи порівняння фертильного віку із 
ЗЗОМТ до та після лікування моксифлоксацином (Lg КУО/мл)

Види мікроорганізмів

Значення показників по біотипам до 
лікування

n = 104

Значення показників по біотипам 
після лікування

n = 104

Піхва Цервікальний
канал Піхва Цервікальний

канал

Стафілокок епідермальний 18±0,52 15±1,5 5±0,6* -

Стафілокок золотистий 15±1,5 15±1,5 - -

Стрептокок фекальний 12±1,6 10±1,3 1±0,1* -

Кишкова паличка 13±1,8 13±1,8 1±0,1* 4±0,55*

Клебсиєла 5±0,6 4±0,55 - -

Ентеробактер 6±0,33 5±0,6 - -

Протей 4±0,55 3±0,4 - -

Псевдомонади 3±0,4 3±0,4 - -

Пептострептококи 5±0,6 5±0,6 - -

Гриби рода Кандіда 17±2,3 17±2,3 4±0,55* 3±0,4*

Лактобацили 15±1,5 15±1,5 3±0,4* 3±0,4*

Chlamidia Trachomatis 18±0,52 18±0,52 2±0,1* 3±0,4*

Gardnerella vaginalis 15±1,5 15±1,5 1±0,1* 1±0,1*

Mycoplazma hominis 13±1,8 13±1,8 1±0,7* 3±0,4*

Ureaplazma Urealiticum 17±2,3 17±2,3 2±0,3* 3±0,4*

Примітка: р<0,05.

Обидві схеми лікування забезпечували 
бактеріологічну ефективність: 92,5% для 
геміфлоксацину та 87,5% для моксифлок-
сацину, однак з очевидною перевагою геміф-
локсацину.

Встановлено, що геміфлоксацин та 
моксифлоксацин мають порівнювану клі-
нічну ефективність згідно показників ПЦР-
діагностики. Показники клінічного оду-
жання становили 97% для геміфлоксацину 
та 89,7% для моксифлоксацину, що також 
свідчить про переваги терапією геміфлокса-
цином.

Під час заключного візиту жінками 
була оцінена комплаєнтність (задоволен-
ність) проведеною терапією в основній групі 
та групі контролю з точки зору лікаря та па-
цієнта. Критеріями оцінки по п’ятибальній 
шкалі (вищий бал: оцінка «відмінно» - 
100%) були визначені ефективність ліку-
вання та зручність вживання препаратів. 
Найбільш високо (97%) була оцінена зруч-

ність вживання препарату «ФАКТИВ» (ге-
міфлоксацин) в якості протимікробної моно-
терапії у жінок із ЗЗОМТ (рис. 1).

8484

8686

8888

9090

9292

9494

9696

9898

ефективністьефективність зручність вживаннязручність вживання

Результати оцінки проведеної терапіїРезультати оцінки проведеної терапії

основна групаосновна група
група контролюгрупа контролю

Рис. 1. Результати оцінки пероральної 
антимікробної терапії курсом лікування 14 діб 
основної групи (геміфлоксацин по 320 мг 1 раз 

на добу) та групи контролю (моксифлоксацин по 
400 мг 1 раз на добу).
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Результати даних досліджень доводять 
про достовірність в застосуванні препарату 
«ФАКТИВ» (геміфлоксацин) в якості проти-
мікробної терапії у жінок із ЗЗОМТ, оскіль-
ки р < 0,05, при n = 214 (табл. 4-6).

Висновки
Отримані результати показали най-

більш високу ефективність застосування 
препарату «ФАКТИВ» (геміфлоксацин) в по-
рівнянні з лікуванням моксифлоксацином, 
менше лікарське навантаження та мінімаль-
ну частоту небажаних побічних реакцій на 
«ФАКТИВ» (геміфлоксацин). Зручність ви-
користання геміфлоксацину, безпечність та 
добра переносимість препарату забезпечу-
ють високу комплаєнтність хворими реко-
мендованим режимом терапії. Результати 
даних клінічних досліджень дозволяють ре-
комендувати «ФАКТИВ» в якості препарату 
вибору в лікуванні ЗЗОМТ у жінок.
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РЕЗЮМЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

БОРИС Е.Н., СУСЛИКОВА Л.В., ПРЯДКО Н.Г.

В статье представлены результаты срав-
нительного исследования эффективности пре-
парата «ФАКТИВ» (гемифлоксацин) в качестве 
противомикробной терапии у женщин с воспа-
лительными заболеваниями органов малого таза 
(ВЗОМТ).

Материал и методы исследования. Было 
обследовано 214 женщин с воспалительными за-
болеваниями органов малого таза. Пациентки 
были рандомизированы на две группы - основ-
ную и группу сравнения. Средний возраст обсле-
дованных составлял от 19 до 49 лет.

В основную группу входило 110 пациенток, 
которые получали в качестве антибактеріального 
препарата в составе комплексной противооспа-
литеотной терапии препарат «ФАКТИВ» (гемиф-
локсацин) 1 раз в сутки в дозе 320 мг перорально 
в течение 14 дней.

Группу сравнения нашего исследовании 
составили 104 женщины с воспалительными за-
болеваниями органов малого таза, принимавших 
в составе комплексной противовоспалительной 
терапии москифлоксацин по 400 мг 1 раз также 
перорально в течение 14 дней.

Кроме общеклинических обследований, 
для выявления этиологического фактора вос-
палительных заболеваний органов малого таза 
была проведена ПЦР-диагностика, метод DUO 
для выявления Mycoplazma hominis, Ureaplazma 
Urealiticum, C. trachomatis, микробиологиче-
ские исследования.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Обе схемы лечения обеспечивали бакте-
риологическую эффективность: 92,5% для ге-
мифлоксацина и 87,5% для моксифлоксацина, 
однако с очевидным преимуществом гемифлок-
сацина.

Установлено, что гемифлоксацин и мок-
сифлоксацин имеют сопоставимую клиниче-
скую эффективность согласно показателей 
ПЦР-диагностики. Показатели клинического 
выздоровления составляли 97% для гемифлок-
сацина и 89,7% для моксифлоксацина, что так-
же свидетельствует о преимуществах терапией 
гемифлоксацином.

Выводы. После проведенного исследова-
ния получена положительная динамика субъек-

тивного и объективного состояния обследуемых, 
отмечена хорошая переносимость и безопасность 
гемифлоксацина.

Ключевые слова: воспалительные заболе-
вания органов малого таза (ВЗОМТ), «ФАКТИВ» 
(гемифлоксацин), репродуктивное здоровье, ан-
тимикробная терапия.

SUMMARY

OPTIMISATION TREATMENT OF PELVIC 
INFLAMMATORY DISEASES

BORIS E.N., SUSLIKOVA L.V., PRYADKO N.G.

The article represents the results of Study-
ing the Effects of «FACTIVE» (gemifloxacinum) as 
antibacterial preparation for women with inflam-
matory gynecological diseases.

Material and methods. It surveyed 214 wom-
en with inflammatory diseases of the pelvic organs. 
Patients were randomized into two groups - basic 
and comparison group. The average age of the pa-
tients ranged from 19 to 49 years.

In the study group included 110 patients who 
received single-agent drug «FAKTYV» (gemiflox-
acinum), 1 per day at a dose of 320 mg orally for 
14 days.

Compare our study group was 104 women 
with inflammatory diseases of the pelvic organs 
taking oral moxifloxacinum 1 per day at a dose of 
400 mg orally for 14 days.

In general clinical examination, to identify 
the etiologic factor of inflammatory diseases of the 
pelvic organs was conducted PCR diagnostic meth-
od for detection DUO M. hominis, U. Urealiticum, 
C. trachomatis, microbiological research.

Results. Both treatment regimens provide 
bacteriological efficiency: 92.5% for gemifloxaci-
num and 87.5% for moxifloxacinum, but with the 
obvious advantage of gemifloxacinum.

Found that gemifloxacinum and moxifloxa-
cinum have comparable clinical efficacy param-
eters according to PCR diagnostics. Indicators of 
clinical recovery were 97% for gemifloxacinum 
and 89.7% for moxifloxacinum, which also shows 
the benefits of gemifloxacinum therapy

Conclusions. We get positive dynamics of 
women’s subjective and objective status, good re-
actions and safety of gemifloxacinum.

Key words: inflammatory gynecological dis-
eases, «FACTIVE» (gemifloxacinum), reproduc-
tive health, antibacterial therapy.
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УДК 616-022:612.64

ВЕРОПОТВЕЛЯН П.Н., ВЕРОПОТВЕЛЯН Н.П., ЦЕХМИСТРЕНКО И.С.

ОКУ «Межобластной центр медицинской генетики 
и пренатальной диагностики» г. Кривой Рог

Перинатальный центр г.Киев

ФАКТОРЫ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПЛОДА

Цель исследования. Провести систематический обзор данных, имеющихся в современной ли-
тературе, посвящённый факторам противоинфекционной защиты плода.

Материал и методы исследования. В статье показаны факторы защиты плода, которые 
условно разделены на механические факторы неспецифической резистентности и специфические 
иммунные реакции.

Результаты исследования и их обсуждение. В обзоре показано, что во время беременности 
происходит функциональное подавление специфической клеточной, иммунной защиты, а противо-
инфекционный иммунитет функционирует по гуморальному типу. В защите плода большую роль 
играет фетальная иммунная система, при этом его эффективная противоинфекционная защита 
возможна не ранее 20-й недели беременности.

Выводы. В публикациях в последний период времени возрос научный интерес ученых к белко-
вым факторам неспецифической иммунной защиты, среди которых особое место занимают поли-
функциональные белки, обладающие иммуномоделирующими свойствами.

Ключевые слова: материнские факторы противоинфекционной защиты плода, беремен-
ность, иммунная система плода, полифункциональные белки (лактоферрин, макроглобулин, 1 – 
антитрипсин).

Внутриутробные инфекции (ВУИ) оста-
ются одними из наиболее серьезных угроз 
здоровью плода и новорожденного. В связи с 
увеличением числа новорожденных с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела 
при рождении - инфекция у данного контин-
гента пациентов оста ется одной из главных 
причин заболеваемости и смертности. 

A. Pappas и соавт. [20] сообщают, что 
по данным Национального института здоро-
вья детей и Общества исследования неона-
тального развития (США) возникновение 
инфек ции в первые трое суток коррелиро-
вало с весом при рождении и гестационным 
возрастом. В результате исследования исхо-
дов 9500 родов К. Sео и соавт. [22] подтвер-
дили связь между наличием хориоамниони-
та, эндометрита, неонатальной инфек ции и 
недоношенности. Поэтому в настоящее вре-
мя все большее внимание уделяется факто-
рам материнской защиты плода, которые 
условно можно разделить на три группы: 
механические, факторы неспецифической 
резистентности и специфические иммунные 
реакции.

Исследования I. Buhimschi и соавт. 
2013г.[5] показывают, что к механическим 
факторам защиты относятся различные ба-
рьеры (слизистая оболочка шейки матки, 
сомкнутый внутренний зев матки, устья ма-

точных труб, слизистая пробка в шеечном 
канале, фетоплацентарный, гемотканевой 
барьеры и т.д.).

Во многих публикациях [16-19] боль-
шая роль отводится клеткам децидуальной 
оболочки, где происходит дифференцировка 
трофобласта, защита плода от проникнове-
ния инфекции путем локальных ограничи-
тельных реакций. Плацента является самой 
мощной преградой на пути проникновения 
инфекции от матери к плоду. В практике 
врача, особенно при затяжных родах, неред-
ко рождаются новорожденные с признаками 
ВУИ. В случае антенатальной смерти плода 
в плаценте выявляют изменения, которые 
характеризуются как хроническая субком-
пенсированная и даже компенсированная 
плацентарная дисфункция, обусловленная в 
основном высоким содержанием безсосуди-
стых ворсин, в среднем до 50%.

К факторам неспецифической защиты 
относятся повышение температуры тела, 
увеличение содержания в крови кортикосте-
роидов, изменения в системе компле мента, 
увеличение синтеза лизоцима, разрушаю-
щего многие виды бактерий. 

Одним из защитных факторов счита-
ется и система гемостаза, ограничивающая 
дальнейшее распространение инфекционно-
го агента. Важным фактором в элиминации 
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возбудителя инфекции является фагоцитар-
ная система, продуцирующая интерлейки-
ны, активирующие в свою очередь синтез 
белков острой фазы, простагландинов и дру-
гие. Чрезмерная продукция цитокинов уси-
ливает воспалительный процесс и запускает 
продукцию активных метаболитов кислоро-
да, кроме того каскад свободнорадикальных 
превращений (реакция кислородного взры-
ва).

Как известно, воздействие инфекцион-
ных патогенных факторов на макроорганизм 
не всегда приводит к развитию внутриутроб-
ной инфекции. Исследования T. Wegmann 
[26] показывают, что в случае формирования 
вторичного иммунодефицита по клеточному 
и гуморальному звеньям иммунитета или 
комбинированной недостаточности специ-
фических иммунных механизмов защиты и 
неспецифических факторов резистентности 
возникает активация патогенной и условно 
патогенной микрофлоры.

Согласно ряда публикаций [20] у бере-
менных происходит функциональное пода-
вление иммунной защиты, способствующие 
имплантации эмбриона и сохранению пло-
да. Во время беременности, как указывает 
исследователь [16] в децидуальной оболоч-
ке матки преобладают Т-супрессоры (CD8) 
над Т-хелперами (CD4) в пропорции 3:1. 
Авторы отмечают, что в этой связи противо-
инфекционный иммунитет функционирует 
преимущественно по гуморальному типу: 
продуцируются специфические антитела и 
эффекторные медиаторы, происходят ком-
плементзависимое усиление фагоцитоза 
и комплементзависимый лизис вирусов и 
бактерий. Стресс, отрицательные эмоции, 
депрессия, некалорийное – неудовлетвори-
тельное питание, напряженная трудовая 
деятельность, хронические заболевания и 
очаги инфекции сопряжены с развитием 
вторичного иммунодефицита. Основываясь 
на доказательных данных медицины, уста-
новлено, что на пике острого стресса в пери-
ферической крови кратковременно исчезают 
все иммуноглобулины [16]. Также сообщает-
ся, что при вторичном иммунодефиците сни-
жаются не только общая сопротивляемость, 
но и гуморальный и клеточный иммунитет. 
Исследователи [16] указывают, что именно 
тогда условно-патогенная флора может стать 
«агрессивным» источником внутриутробно-
го инфицирования и заболевания плода. До-
казано также, что такое грозное осложнение 

беременности, как преэклампсия обычно 
способствует распространению инфекции, 
так как повышается проницаемость плацен-
тарного барьера[16].

V. Govallo [12] указывает, что само по 
себе внутриутробное инфицирование способ-
ствует снижению эффективности гумораль-
ного иммунитета. Наряду с этим, длитель-
но персистирующая в организме инфекция 
при спосабливается к механизмам иммунной 
защиты матери. Это адаптирование т.е. при-
способление – микроорганизмы, проник-
нув в матку, плаценту, оболоч ки, способны 
ускользать от иммунного надзора материн-
ского организма за счет усиления молеку-
лярной мими крии: могут изменять строение 
своих рецепторов, при ближая их к материн-
ским. 

Как сообщает A. Stephens, и соавт.
[24], при длительной циркуляции возбуди-
телей образуется и обилие иммунных ком-
плексов, аутоантител к белкам возбудителя, 
аналогич ным человеческим. В этом аспекте 
исследователи [22] сообщают, что Chlamydia 
trachomatis, имеет на поверхности белки, 
гомологичные человеческим – аналоги HSP 
60, протеолитической субъединицы АТФ- 
зависимого Сlр-протеиназного комплекса 
(С1рР), что создает предпосылки не только 
для мимикрии, но и для развития аутоим-
мунных реакций, которые повреждают тка-
ни матери и плода.

Как информируют A. Bashenova и со-
авт. [2], в настоящий период времени мало 
изучена роль различных ауто антител в раз-
витии беременности и ее осложнений. Авто-
ры сообщают, что, по мнению других иссле-
дователей, одним из условий нормального 
развития эмбриона и плода является под-
держание в крови беременных физиологи-
ческих концентраций спектра естественных 
аутоантител (а-АТ) класса IgG, постоянно 
присутствующих в организме и участвую-
щих в регуляции эмбриогенеза. Изменения 
их содержания приводят к по вышенному 
риску неблагоприятного исхода беременно-
сти и рождения больного ребенка. О степени 
такого риска можно судить по изменениям 
уровней а-АТ к основному белку миелина 
(ОБМ), белку мозга S100, кроме того к фрак-
циям анионных белков хроматина (АСВР-С) 
и мембран ных белков (МР-С) нервной ткани. 
Но, в то же время, по мнению A. Gammazza 
и соавт. [11], выработка значительной части 
аутоантител при бактериальной инфекции 
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является послед ствием перекрестных реак-
ций и оказывает крайне нега тивное воздей-
ствие на плод. 

Автор [23] считает, что ряд белков чело-
века обладает эволюционной консервативно-
стью и имеет антигенные детерминанты, 
сходные с антигенными детерминантами 
бактерий. В частности, челове ческий белок 
теплового шока Hsp 60 гомологичен хлами-
дийному белку поверхностной мембраны, 
что приводит к перекрестным реакциям и 
синтезу аутоантител. I. Buhimschi и соавт. 
[5] проиллюстрировали, что в то же время 
инфекционные агенты способны подавлять 
продукцию интерферона и цитокинов в ор-
ганизме бере менной. J. Christian и соавт. 
[6] отмечают, что благодаря протеолитиче-
ской ак тивности Ch. Trachomatis разрушает 
субъединицы сигналь ной NFxB, модулиру-
ющей синтез цитокинов, и позволяет «об-
манывать» иммунную систему заражаемого 
организ ма, способствуя распространению 
инфекции без выра женных проявлений от-
ветной воспалительной реакции.

Анализируя данный процесс, большую 
роль в защите плода от инфекции играет и 
иммунная система плода. Закладка, рост и 
развитие клеток иммунной системы проис-
ходят на 3-8-й неделе эм бриогенеза, к 13-й 
неделе формируются реакции клеточ ного 
иммунитета, а к 20-22-й неделе развития 
происхо дят полная антигензависимая диф-
ференцировка иммунокомпетентных клеток 
плода, интеграция взаимодействия иммун-
ной и нейроэндокринной систем, которые 
объеди няют также систему гемостаза. 

Исследователи [16, 18] считают, что 
эффективная противоинфекционная заши-
та плода, именно поэтому возможна не ра-
нее 20-й недели беременности, поскольку 
неспецифи ческие факторы защиты плода 
недостаточно состоятельны: запасные пулы 
нейтрофилов легко истощимы; нейтрофиль-
ные лейкоциты новорожденных характе-
ризуются большей жесткостью, что может 
быть причиной быстрого нарушения фаго-
цитоза; снижена миграционная активность 
фагоцитов; регистрируется незавершенный 
фагоцитоз.

По мнению авторов [16, 18] именно 
при условии нарушения проницаемости ба-
рьерных механизмов плаценты возникают 
все предпо сылки для внутриутробного ин-
фицирования плода. Зрелые Т-лимфоциты 
(плодо вый период развития) в отличие от 

незрелых (эмбрио нальный возраст) к 20-й 
недели беременности имеют на своей по-
верхности белок: ли бо CD4+, либо CD8+, но 
не оба одновременно. Реакции организма 
плода зависят от соотношения CD4+ и CD8+ 

в ответ на внедрение инфекционного аген-
та и эффектив ность защиты: при смещении 
баланса в сторону продук ции Т-супрессоров 
(CD8+) снижается резистентность к оппорту-
нистической инфекции, которая может вы-
звать внутриутробное инфицирование пло-
да. Затем авторы [16,18], раскручивая этот 
сложный механизм, продемонстрировали, 
что в процесс дальнейшего развития плода 
(среднефетального) Т-лимфоциты-хелперы 
(CD4+) дифференцируются на отдельные по-
пуляции, часть из которых продуцируют 
Y-интерферон, интерлейкины, фактор не-
кроза опухоли (TNF-a), активи рующие ма-
крофаги, клетки-киллеры, что обеспечивает 
развитие клеточного иммунитета. 

За формирование гуморального звена 
иммунной системы отвечает другая популя-
ция. Данная популяция в ответ на проник-
новение ин фекции в плаценту продуцирует 
иммуноглобулины клас са М. Из-за крупных 
размеров своей молекулы IgM не переходят 
через плаценту, но могут синтезировать-
ся клет ками плаценты. Заключительный 
третий триместр беременности характе-
ризуется большей устойчивостью плода к 
инфицирова нию. Количество синтезируе-
мых материнским орга низмом и плацентой 
IgG, повышается. Эти исследователи [16, 18] 
также отмечают, что увеличивается синтез 
IgM плодового происхождения.

Исследователи [16] отмечают, что не 
совсем ясна роль в дезадаптации иммунной 
системы плода таких факторов, как прием 
во время беременности кортикосте роидов, 
синтетических гестагенов, лекарственных 
средств, преждевременно стимулирующих 
функции под желудочной, щитовидной и ви-
лочковой желез.

В ряде работ [7, 25] к таким белковым 
факторам неспецифической иммунной защи-
ты относят пентраксины, транспортные бел-
ки (трансферрин, гаптоглобин, альбумин, ли-
покалины, дефензины и другие), компоненты 
комплемента, факторы свертывания крови 
(фибриноген, протромбин и др.), протеазы (в 
том числе металлопротеиназы), и их ингиби-
торы (

1
-антитрипсин и прочие), и кроме того 

некоторые другие белки.
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Согласно литературным данным [2] 
особое место среди них занимают полифунк-
циональные белки, обладающие иммуномо-
дулирующими свойствами, так называемые 
белки-транспортеры, или скавенджеры. К 
ним относятся лактоферрин и белки семей-
ства макроглобулинов: 

2
-макроглобулин 

(МГ), ас социированный с беременностью 


2
-гликопротеин (АБГ), ассоциированный с 

беременностью белок плазмы А (РАРР-А). 
Данные металлопротеины, играющие 
существен ную роль не только в первичной 
защите организма от па тогенной инвазии, 
но и в развитии воспаления при распростра-
нении инфекции, если первичная защита 
была не эффективна. 

Затем в исследованиях представле-
но, что 

2
-МГ и его аналоги синтезируются 

преимуще ственно клетками печени и кро-
ме того в небольших количе ствах локально 
клетками различных типов. Средняя кон-
центрация 

2
-МГ в крови у взрослого челове-

ка колеблется в пределах 2-3 г/л, в меньших 
концентрациях он обнару живается в си-
новиальной и спинномозговой жидкостях, 
лимфе, семенной жидкости, слюне и моче.

Ряд исследователей E.Baker и соавт. [1, 
26] сообщают, что наибольшие концентра-
ции лактоферрина (ЛФ) обнаруживаются в 
молозиве (7 г/л) и молоке (1 г/л), мень шие 
– в слюне, слезной и семенной жидкостях, 
мукозальных и других секретах, а в крови 
здоровых женщин его концен трация не пре-
вышает 0,1- 2 мг/л. Синтезиру ется ЛФ клет-
ками эпителия и кроме того нейтрофилами 
при кле точной дифференциации, затем де-
понируется в гранулах и высвобождается 
только при активации клеток.

Информативным признаны исследова-
ния ряда ученых о способности ингибировать 
ферменты – гидролазы бактерий и является 
основным защитным фактором 

2
- МГ. 

Бактериальные гидролазы успешно 
атакуют клетки организма хозяина только в 
условиях локального дефицита их ингибито-
ров, в первую очередь серпинов и 

2
-МГ [21]. 

Транспортером антигеном бактерий 
в дендритные клетки является 

2
-МГ, а 

презента ция бактериальных антигенов лим-
фоцитам активирует адаптивный специфи-
ческий иммунный ответ по Тh-1 или Тh-2 
типу. 

Образование комплексов бактериаль-
ных антигенов с 

2
-МГ усиливает антитело-

генез более чем в 1000 раз, комплексы белка 

с бактериальными гидролазами активиру-
ют мононуклеары. Согласно исследованиям 
[19], молекулы 

2
-МГ способны связываться 

с продуктами оксидативного стресса и бел-
ками теплового шока, удаляя дефект ные мо-
лекулы из циркуляции через ЛРП. N. Zorin 
и соавт. [8] информируют, что синтез белка 
взаимосвязан с синтезом транспортируе-
мых им IL-6 и транспортирующего факто-
ра роста 1(ТGF-1), оказывающих в свою 
очередь влияние на синтез негативных и по-
зитивных ре актантов острой фазы воспале-
ния (в том числе альбумина, трансферрина, 
С-реактивного белка, ЛФ, фибриногена, оро-
зомукоида и другие) и провоспалительных 
цитокинов (IL-1, TNF-, IL-8), влияющих 
на развитие воспали тельного ответа и ней-
трализацию инфекции даже после инвазии. 
Приведенные исследования иллюстрируют, 
что вышеперечисленные факторы позволя-
ют эф фективно блокировать инвазию либо 
вовремя активиро вать специфический им-
мунный ответ и воспалительную реакцию. 
Но в то же время, ряд патогенных агентов в 
процессе эво люции выработал защитные ме-
ханизмы. Синтезируемые бактериями эндо-
токсины способны связываться с 

2
-МГ, из-

меняя его конформацию, что позволяет им 
проникать че рез ЛРП-рецепторы в клетки и 
повреждать их. 

Также установлено, что поми мо 
2
-МГ, 

мишенью бактериальных гидролаз являют-
ся такие неактивные предшественники фер-
ментов, как про тромбин, прекаликреины и 
плазминоген, причем последний, связыва-
ясь после активации с 

2
-МГ, косвенно спо-

собствует инвазии патогенного агента за счет 
быстрого выведения комплекса МГ –плаз-
миноген из циркуляции и последующего 
обеднения локального пула 

2
-МГ. Микроор-

ганизмы защищаются от 
2
-МГ чисто меха-

нически, синтезируя гиалуроновую кислоту 
(как, напри мер, Staphylococcus pyogenes), 
маскируя эпитопы (GRAB или Protein 
G-related 

2
-М, bindingprotein), распознавае-

мые 
2
-МГ. Повреждаемые (окисляемые) 

продуктами воспалительной реакции моле-
кулы 

2
-МГ изменяют свои свойства и сами 

могут становиться иммуногенными. 
Жизнедеятельность бактерий блокиру-

ет ЛФ путем связывания железа в их микроо-
кружении. В литературе имеется сообщение 
[15], что высокое сродство к ионам металлов 
и подвижность молекулы, закрыва ющей ме-
талл от внешних воздействий после связыва-
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ния, эффективно снижают инвазию, хотя и 
не блокируют ее полностью.

Кроме того, высокозаряженный уча-
сток молекулы ЛФ взаимодействует с мем-
браной грамположительных бактерий при 
помощи электростати ческих и гидрофобных 
связей и активно повреждает ее. 

Вместе с этим исследователи [26] ука-
зывают, что ЛФ вызывает осмотический 
шок у грамотрицательных бактерий, свя-
зывая ионы кальция через мембранные по-
рины бактерий, и кроме того обладает про-
теолитической активностью против ряда 
микроорганизмов и влияет на их агрега-
цию. Помимо с этим ЛФ ингибирует процесс 
проник новения микроорганизмов внутрь 
клетки и активно подавляет жизненный 
цикл целого ряда патогенных вирусов, осо-
бенно на внеклеточном этапе, он эффекти-
вен кроме того против грибковой инфекции 
и паразитарной инва зии. Также, зареги-
стрировано [22], что ЛФ способен напрямую 
взаимо действовать с ядром клетки и акти-
вировать ее транскрип цию. Массированный 
выброс протеиназ приводит к тому, что часть 
ЛФ разрушается, но тем не менее образую-
щиеся при этом пептиды (лактоферрицин и 
др.) еще более эф фективны против ряда бак-
терий (Streptococcus pneumoniae и прочие), 
чем нативный ЛФ.

ЛФ активно участвует в реализации 
такого защитного механизма, как «кисло-
родный взрыв», провоцируя выброс NО-, 
продук цию супероксидов. Также установ-
лено [26], что ЛФ, являясь компонентом 
врож денного иммунитета, может прямо или 
опосредованно воздействовать на адаптив-
ный иммунный ответ, регули руя пролифе-
рацию, дифференциацию и активацию им-
мунокомпетентных клеток. Лактоферрин 
способствует дифференциации моноцитов в 
дендритные клетки, активирующие в свою 
очередь Th1 – лимфоциты.

D.Legrand и E.Elass [15] показали, что 
снабжая Т-клетки железом, ЛФ индуци рует 
их пролиферацию. Кроме этого, белок спосо-
бен акти вировать В-клетки, способствовать 
увеличению количе ства NK-клеток, помимо 
этого усиливать фагоцитоз, хемотаксис ней-
трофилов, модулировать миелопоэз, стиму-
лировать гиперчувствительность и взаимо-
действовать с кератиноцитами. Кроме того 
авторы [26], акцентируют внимание врачей 
лаборантов, на том, что апо-форма ЛФ (без 
железа) и холо-форма этого белка могут как 

стимулировать продукцию TNF- , IL-1  и IL-
6, так и подавлять синтез цитокинов. Анало-
гичное воздействие ЛФ оказывает и на син-
тез IFN-y, IL-10, IL-4 и IL-5. Проведенная 
регуляция осуществляется на ядерном уров-
не, через взаимодействие с фактором транс-
крипции NF-xB. В этом плане учеными [24] 
освещено, что роль ЛФ в противоинфекци-
онной защите неодно значна, поскольку, вы-
работанные в процессе эволюции за щитные 
механизмы микробов против ЛФ определя-
ется в их способности синтезировать желе-
зосвязывающие сидерофоры. Поскольку, 
некоторые виды Streptococcus способны 
даже ис пользовать апоформу ЛФ для своего 
развития.

Кроме того, функция 
2
-МГ и ЛФ не 

ограничивают ся их участием в воспали-
тельной реакции и защите от патогенной 
инвазии. Так, 

2
-МГ активно задействован 

в процессах оплодотворения, имплантации 
эмбриона и развитии плода.

Ряд исследователей D.Legrand и со-
авт. [15] отмечают, что ЛФ, помимо прояв-
ления антиоксидантных свойств и кроме 
того иммуномодулирующего воздей ствия 
на синтез цитокинов, выявляется в поста-
кросомальном регионе сперматозоидов, где 
дозозависи мо ингибирует взаимодействие 
гамет, предположи тельно в целях предот-
вращения полиспермии, так как его повы-
шенные уровни ассоциированы с инфер-
тильностью.

C.Petersen соавт. [21] показали, что 
два гомолога 

2
-МГ, а именно АБГ, имею-

щий пре имущественно лейкоцитарное про-
исхождение, но кроме того синтезируемый 
клетками печени и плаценты, и РАРР-А, 
происходящий из клеток мочеполовой си-
стемы, в норме не принимают активного уча-
стия в защите плода от патогенной инвазии, 
поскольку их концентрации невелики. Но в 
то же время при беременности содержание 
АБГ возрастает с 0,01 г/л в 100 раз и более, 
а РАРР-А с 0,005 до 0,4 г/л. При этом АБГ 
по иммуносупрессивным характеристикам и 
способности стимулировать антителогенез в 
20 раз пре восходит 

2
-МГ и более чем в 100 

раз РАРР-А. 
Авторы считают, что именно иммуно-

супрессивные свойства АБГ обеспечивают 
«иммунопривелигированный» статус плода, 
пре дохраняя его от элиминации.

В последний период времени иссле-
дователи F.DeSerres и соавт., D.Bergman и 
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соавт. [7,3] к иммунорегуляторным белкам 
от носят и 

1
-антитрипсин, который описы-

вают как белок с иммуномодуляторными, 
противовоспалительными, противоинфек-
ционными и способствующими восстановле-
нию тканей свойствами. Указанный белок, 
как и 

2
-МГ, яв ляется ингибитором протеи-

наз, синтезируется преимуще ственно в пече-
ни, но также моноцитами, эпителиальны ми 
клетками, тканями трофобласта.

Исследования T.Madar и соавт., S.Brkic 
и соавт., Y.Feng [16, 4, 9] демонстрируют, 
что концентрации 

1
-антитрипсина повыша-

ются при беременности, а его дефицит ассо-
циирован с такими осложнениями гестации, 
как преждевременные роды и преэкламп-
сия.

С другой стороны N.Izuмi-Yoneda и 
соавт.[13] сообщили, что повышение экс-
прессии 

1
-антитрипсина амниотическими 

эпителиаль ными клетками после стимуля-
ции IL-6 или TNF-a, как считают, они и про-
исходит при хориоамнионите. Необходимо 
отметить что, в амниотической жидкости 
более того наблюдается большое количество 
окисленных молекул 

1
-антитрипсина со 

сни женной антипротеазной активностью. 
По мнению этих ученых и D.Jonigk и соавт. 
[14], его противовоспалительные и иммуно-
модуляторные свойства связаны не только 
со способностью ингибиро вать эластазы, но 
и с другими независимыми механизма ми. В 
то же время в литературе очень мало публи-
каций о роли 

1
-антитрипсина в развитии 

ВУИ.
В заключение целесообразно отметить, 

что, несмотря на изученные многочисленные 
публикации клинических и лабораторных 
данных, обследование новорожденных в на-
стоящее время является одним из сложных 
совместных вопросов для практических вра-
чей – акушеров и неонатологов прогнозиро-
вание перехода ВУИ в клинически манифест-
ные формы инфекционно- воспалительных 
заболеваний новорожденного. В связи с чем, 
имеющихся подходы в регистрации ВУИ не 
дают возможность своевременному прогно-
зированию ранней диагностике и профилак-
тике инфекции у новорожденного, так как 
не существуют еди ных критериев риска ре-
ализации инфицирования в ин фекцию. Так-
же до настоящего периода времени нет четко 
определенных групп риска и целенаправ-
ленной тактики наблюдения беременных с 
клини ческими факторами ВУИ плода. 

Поэтому необходим поиск современ-
ных эффективных подходов к прогнози-
рованию возможного перехода ВУИ в так 
называемые большие формы инфекционно-
воспалительных заболеваний новорожден-
ных (пневмония, язвенно-некротический 
эн тероколит, сепсис) обуславливающих ран-
нюю неонатальную заболеваемость и смерт-
ность. Решение этого вопроса предполагает 
всестороннее изучение и детальную оценку 
не только многочисленных инфекционных 
агентов, но и различных факторов защи-
ты материнского и плодового организмов в 
тесной связи с поддержанием стабильности 
микробиома.
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РЕЗЮМЕ

ФАКТОРИ ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ 
ПЛОДА

Мета дослідження. Провести систематич-
ний огляд даних, наявних в сучасній літературі, 
присвячений факторам протиінфекційного за-
хисту плода.

Матеріал та методи дослідження. У статті 
показані фактори захисту плода, які умовно роз-
ділені на механічні фактори неспецифічної ре-
зистентності і специфічні імунні реакції.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. У оглядовій статті показано, що під час ва-
гітності відбувається функціональне пригнічен-
ня специфічного клітинного імунного захисту,  
протиінфекційний імунітет функціонує по гумо-
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рального типу. У захисті плода велику роль віді-
грає фетальна імунна система, при цьому його 
ефективний протиінфекційний захист можли-
вий не раніше 20-го тижня вагітності.

Висновок. У публікаціях в останній період 
часу зріс науковий інтерес вчених до білкових 
факторів неспецифічного імунного захисту, се-
ред яких особливе місце займають поліфункціо-
нальні білки, що володіють імуномоделюючими 
властивостями.

Ключові слова: материнські фактори 
протиінфекційного захисту плода, вагіт-
ність, імунна система плоду, поліфункціо-
нальні білки (лактоферин, макроглобулин, 


1
 - антитрипсин).

SUMMARY

FACTORS OF ANTI-INFECTIOUS PROTECTION OF 
THE FETUS

P.N. VEROPOTVELYAN, N.P. VEROPOTVELYAN, 

I.S. TSEKHMISTRENKO

Purpose of the study. To conduct a system-
atic review of the data available in the current lit-
erature on the factors of anti-infectious protection 
of the fetus.

Materials and methods. The article shows 
the fetal protection factors which are conditionally 
divided into mechanical factors of nonspecific re-
sistance and specific immune responses.

Results. In this article notes that during 
pregnancy there is a functional suppression of spe-
cific cellular immune defense, which saves fetus, 
anti-infective immunity operates on humoral type. 
Defensive fetal important role played by the im-
mune system of the fetus, and the fetus effective 
immune defense possible not earlier than the20th 
week of pregnancy.

Conclusion. In the publications of the last 
period increased scientific interest to researchers 
protein factors of nonspecific immune defense, in-
cluding the special place multifunctional proteins 
that possess immunomodulating properties. 

Keywords: maternal factors of anti-infec-
tious protection of the fetus, pregnancy, the im-
mune system of the fetus, multifunctional proteins 
(lactoferrin, macroglobulin, 

1
 – antitrypsin).

Очаговаяилигенерализованнаяинфекцияматери

Гематогенная диссеминация возбудителя
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Рис. 2 Схема патогенеза нисходящей инфекции последа и плода [10] 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТІ ПРИ ЗАВМЕРЛИХ ВАГІТНОСТЯХ 
З АНЕМБРІОНІЯМИ ТА НАЯВНІСТЮ ЕМБРІОНУ В ПОРІВНЯННІ 

З ІНДУКОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ АБОРТАМИ І ТРИМЕСТРУ

В роботі представлено огляд літератури та результати власних досліджень , що висвітлю-
ють проблему співвідношення статі на ранніх етапах ембріонального розвитку.

Матеріал та методи дослідження. Каріотиповано  3177  вагітностей І триместру (5-
12тиж):  1672 завмерлі вагітності (ЗВ)  та 1505 індукованих медичних абортів (група порівнян-
ня), у жінок що мешкають в 8 областях Центрального та Південно-Східного регіонів України. 

Результати дослідження та їх обговорення. Співвідношення статі  (ч : ж) склало 0,89:1,0. 
У випадку хромосомної патології – 0,88:1,0. У випадку нормального каріотипу – 0,9:1,0. Вперше 
визначено, що серед анембріоній співвідношення статі складає 1,06:1,0, а за наявності ембріону – 
0,82:1,0, різниця достовірна(P=0,028).

Висновки. Виявлений в цьому дослідженні факт меншої  життєздатності   зигот  з каріоти-
пом 46, ХY на  доембріональній стадії розвитку (анембріонії), ймовірно, пояснюється  порушенням 
ефекту лайонізації  материнської Х- хромосоми.

Ключові слова. співідношення статі, анембріонія, хромосомна патологія.

Співвідношення статі (СС) у людини є 
предметом численних клінічних, популя-
ційно - генетичних демографічних і антро-
пологічних досліджень. Така пильна увага 
до цього питання пояснюється багатьма при-
чинами. Для медицини воно цікаве насам-
перед у плані відмінностей в ранній ембріо-
нальній летальності, пери - і постнатальної 
смертності та підтвердженні захворювання, 
що пов’язані зі статтю, включаючи і деякі 
форми акушерської патології [1].

Для генетики й антропології велике 
значення мають дані про співвідношення 
статі  серед різних народів і популяцій, а 
також зв’язок таких відомостей з оцінкою 
впливу факторів навколишнього середови-
ща на спадковість людини.У демографії та 
соціології співвідношення статі цікаво для 
прогнозування народжуваності та соціаль-
но-психологічної налаштованості суспіль-
ства. На думку Б.У. Урланіса (1974) [2], 
нормальне співвідношення між числом чо-
ловіків і жінок має особливий вплив на на-
роджуваність. Порушення співвідношення 
статі може призвести до небажаних соціаль-
них наслідків (Walter S.D., 1974) [3]. 

Згідно хромосомної теорії визначен-
ня статі, співвідношення статей у людини, 
тобто ставлення осіб чоловічої статі до чис-
ла осіб жіночої статі не повинно істотно від-
різнятися від величини 1: 1. Відхилення від 
цього співвідношення можуть свідчити про 

те, що чоловічі (ХY) і жіночі (ХХ) зиготи 
мають неоднакову життєздатність, або вони 
утворюються не в рівній кількості. Останнє 
може відбуватися завдяки вибірковості за-
пліднення і неоднакового утворення  Х і Y - 
сперміїв при гематогенезі.

У демографії та статистиці населення 
прийнято розрізняти первинне, вторинне і 
третинне співвідношення статей.

Під первинним співвідношенням ста-
тей розуміють відношення числа чоловічих 
гамет (зародків) до числа жіночих при за-
плідненні. 

Вторинне співвідношення статей - це 
співвідношення хлопчиків і дівчаток серед 
народжених живими. Воно є фундаменталь-
ною біологічною константою і дорівнює при-
близно 105-106 народжених хлопчиків на 
100 народжених дівчаток, або іншими сло-
вами, на кожну 1000 новонароджених за-
вжди приходить приблизно 512 хлопчиків і 
488 дівчаток.

Третинне співвідношення статей – це 
пропорція чоловіків та жінок у репродук-
тивному віці та інших вікових групах.

Раніше вважалося, що первинне спів-
відношення статі дорівнює приблизно 125-
130 чоловічих зародків на 100 жіночих.

Проте останнім часом з’явилися дані, 
що ставлять цей факт під сумнів. Первинне 
співвідношення статі не може бути виміря-
на безпосередньо. Деякі автори намагаються 
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вимірювати це співвідношення непрямим  
методом, на підставі даних про статеві від-
мінності у живонароджених, пізньої вну-
трішньоутробної смертності і спонтанних 
абортах. Максимальні оцінки первинного 
співвідношення статей знаходяться в райо-
ні 170, але зазвичай вони нижче. Зокрема, 
сучасні, методологічно сурові дані дають 
величину цього показника, рівну 115. Про-
те всі ці оцінки носять в основному спекуля-
тивний характер через відсутність інформа-
ції про статеві відмінності в ризику смерті 
в перші тижні після запліднення, коли цей 
ризик максимальний.

Серед механізмів зміни первинного 
співвідношення статей, історично найбіль-
шу увагу привернуло явище диференціаль-
ної життєздатності чоловічих і жіночих 
організмів. При цьому передбачалося, що 
головний механізм, відповідальний за змі-
ни у співвідношенні статі від первинного до 
вторинного і від вторинного до третинного, 
пов язаний з вибірковою загибеллю чолові-
чих осіб. Дійсно, дані про постнатальний пе-
ріоді життя отримані як при обстеженні лю-
дей, так і в дослідах на тваринах, свідчили 
про більшу загибель серед представників чо-
ловічої статі. Ембріональний період був ви-
вчений набагато гірше через те, що обстежу-
валися порівняно невеликі вибірки, що не 
дозволяли робити достовірні висновки про 
відмінності первинного і вторинного спів-
відношення статей, а також через труднощі 
у ідентифікації статі ембріона по геніталіям 
і гонадам.

Проте на початку 60-х років склалося 
уявлення про відмінності в життєздатнос-
ті ембріонів чоловічої і жіночої статі [3,4] 
згідно якого зміна в співвідношенні ста-
ті  у людини протягом усього онтогенезу 
пов’язана з переважною загибеллю чолові-
чих організмів.

Дослідження, засновані на альтерна-
тивному підході, пов’язаному з визначен-
ням відносного числа сперматозоїдів, що 
несуть відповідно Х- і Y-хромосоми, дають 
можливість стверджувати, що первинне 
співвідношення статей може дорівнювати 
100.

Фактори, що формують вторинне спів-
відношення статі, до теперішнього часу не-
ясні. СС серед індукованих абортусів на 
ранніх стадіях ембріогенезу за даними ряду 
авторів статистично не відрізняється від те-
оретично очікуваного 1: 1[5], що дозволяє 

припускати рівно імовірну загибель нор-
мально розвинутих ембріонів різної статі на 
ранніх термінах вагітності. Підвищену за-
гибель XY-плодів на більш пізніх термінах 
вагітності відзначають багато дослідників 
і пов’язують цей феномен з демаскуванням 
Х – зчеплених летальних мутацій на цих 
етапах [6,7]. Питання про переважання 
ембріонів жіночої статі серед спонтанних 
абортусів з нормальним каріотипом обго-
ворюється вже протягом трьох десятиліть 
[8,9,10,11,12,13,14,15]. Є підстави припус-
кати, що, хоча на пізніх стадіях вагітності 
гибель чоловічих плодів вище, ризик гибелі 
в перші тижні після запліднення може бути 
вище для жіночих ембріонів. Про це гово-
рять дані досліджень, проведених на коро-
вах та мишах.

У будь-якому випадку прямі вимірю-
вання первинного співвідношення статі в 
даний час неможливі. Безсумнівним зали-
шається лише той факт, що на другому мі-
сяці вагітності число чоловічих ембріонів 
перевищує число жіночих. І це може бути 
пов язано або з тим, що число чоловічих за-
пліднень вище, або з тим, що на ранніх ста-
діях вагітності має місце надзагибель жі-
ночих ембріонів. У будь-якому випадку дія 
цих факторів формує вторинне співвідно-
шення статі.

З урахуванням цих даних, а також 
цього факту, що вторинне співвідношення 
статі складається на користь чоловічої ста-
ті, більш часта загибелі жіночих зародків 
на ранніх стадіях розвитку представляєть-
ся реально існуючим явищем. Не виключе-
но, що цей феномен може бути обумовлений 
особливостями функціонування статевих 
хромосом у ранньому ембріогенезі людини.

Однак,даної точки зору дотримуєть-
ся лише частина дослідників. Їх опоненти 
відзначають, що на реєстроване СС у спон-
танних абортусів може впливати і такий 
артефакт, як контамінація  культур ембріо-
нальних тканин материнськими клітинами, 
а також що від 20 до 40% зародків мають 
каріотип, який не відповідає спочатку вста-
новленого 46, XX-каріотип, і в 17% випад-
ків ембріони з цитогенетичних встановле-
ним 46, ХХ-кариотипом насправді містять 
Y-хромосому [15].

Мета дослідження – проведення порів-
няльного аналізу результатів цитогенетич-
ного дослідження різних клініко-морфоло-
гічних груп ранніх репродуктивних втрат 



106

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

людини для оцінки внеску нормальних 46, 
ХХ і 46, ХY – каріотипів в ранню ембріо-
нальну летальність; 

Матеріал та методи дослідження.
За період з 1997 по 2015 рр (І кв.) ка-

ріотиповано  3177  вагітностей І триместру 
(5-12тиж):  1672 завмерлі вагітності (ЗВ)  та 
1505 індукованих медичних абортів (група 
порівняння), у жінок що мешкають в 8 об-
ластях Центрального та Південно-Східного 
регіонів України. 

У 1451 випадку ЗВ  (86,8%) перед ін-
струментальною ревізією порожнини матки 
нами виконано транс вагінальне ультразву-
кове дослідження (УЗ-системи: Voluson 730-
Pro “GE” /США/, Medison X-8 “Samsung 
-Medison” /Корея/, HD-11XE “Philips”/
США/, HDI-3000 “ATL/Philips” /США/, My 
LabClass C “Easote Biomedica” /Італія/)з ви-
користанням високочастотних зондів, при 
якому було встановлено наявність загибло-
го ембріону або анембріонія. Оцінку ембрі-
ональних структур та диференціацію етапів 
розвитку ворсин синцитіотрофобласту про-
водили відповідно до класифікації по Кар-
негі (преембріональний період – I-VIII ста-
дії; ембріональний період IX-XXIII стадії). 
В 221 (13,2%) випадках зразок трофобласту 
ЗВ з місця проживання було доставлено до 
нашого центру у транспортному контейне-
рі з середовищем Хенкса. Після розбору і 
морфологічного опису ворсин хоріону 20-
50 мг ворсин цитотрофобласту обробляли за 
допомогою прямого методу (Патент на ко-
рисну модель № 77426 «Спосіб визначення 
каріотипу плоду при спонтанних абортах 
та мертвонароджені»/ Веропотвелян М.П., 
Кодунов Л.О., Нестерчук Д.О.) [15,16]. Піс-
ля диференційного фарбування метафазні 
пластинки аналізували за допомогою мікро-
скопа з комп’ютерним аналізом зображення 
хромосом.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Серед 1672 ЗВ  хромосомна патоло-

гія (ХП) виявлена у 897 (53,6%) випадках 
(серед чоловічих ембріонів у 53,4%; серед 
жіночих –у 53,7%).Співвідношення статі 
(ч:ж) вцілому склало 0,86:1,0, у випадку 
ХП-0,857:1,0, а при нормальному каріотипі  
0,867:1,0.

Серед 1451 завмерлої вагітності анемб-
ріонії склали 431 (29,7%).

ХП склала 53,62%. Серед анембріоній 
ХП склала 52,2%, а за наявності ембріону 
54,22% (P=0,48). ХП серед чоловічих емб-
ріонів склала 53,44%, а серед жіночих – 
53,78%. Серед анембріоній чоловічої статі 
ХП склала 53,15%, а за наявності ембріону 
у чоловічих ембріонів ХП склала 53,58%. 
Серед анембріоній жіночої статі ХП скла-
ла 51,19%, а за наявності ембріону 54,74% 
(P=0,38).

Співвідношення статі  (ч : ж) скла-
ло 0,89:1,0. У випадку ХП – 0,88:1,0. У ви-
падку нормального каріотипу – 0,9:1,0.

Нами вперше встановлено співвід-
ношення статі серед анембріоній, що 
склало 1,06:1,0, а за наявності ембріону 
– 0,82:1,0, різниця достовірна (P=0,028).

За наявності хромосомної патології 
співвідношення статі серед анембріоній – 
1,1:1,0, а за наявності ембріону – 
0,81:1,0 (P=0,049).

У випадку нормального каріотипу 
співвідношення статі серед анембріоній 
склало 1,02:1,0, а за наявності ембріону  – 
0,85:1,0 (P=0,27).

В групі порівняння (індуковані ме-
дичні аборти) одержано 703 чоловічих і 802 
жіночих каріотипів. Ембріональне співвід-
ношення статі (кількість чоловічих осіб на 
100 жіночих) виявилось також досить низь-
ким  – 88%, тобто 0,88:1,0. ХП була виявле-
на у 7,91%.

В цілому частота і структура хро-
мосомних аномалій виявлених нами в 
досліджуваному матеріалі ЗВ була схо-
жа з наявними в літературі даними  
[9,12,18,19,20,21,22,23,24] ,що відобража-
ють результати цитогенетичного аналізу 
спонтанних абортусів за винятком більш ви-
сокої частоти триплоїдій батьківського по-
ходження в нашій вибірці.

Дослідженню механізмів формування 
СC в ході пренатального розвитку присвя-
чено велику кількість публікацій [7,21]. Ра-
зом з тим чинники, що визначають величи-
ну СС, залишаються до теперішнього часу не 
встановленими, що, в основному, обумовле-
но наступними обставинами. По-перше, тра-
диційний підхід до аналізу можливих фак-
торів, що впливають на ранню пренатальну 
загибель зародків жіночої статі (порушення 
в процесі інактивації Х-хромосоми, прояв Х 
- зчеплених леталей), заснований виключно 
на поданні про надлишок ембріонів з каріо-
типом 46, ХХ у вибірках спонтанних аборту-
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сів, тоді як частота ембріонів чоловічої статі, 
яка також впливає на величину СС залиша-
лася без належної уваги. По-друге, незва-
жаючи на те що достовірно встановлено тен-
денція до зростання величини СС на пізніх 
етапах пренатального розвитку [5,6,7,25], 
динаміка зміни СC на ранніх критичних 
стадіях ембріогенезу, яка безсумнівно може  
відображати особливості функціонування 
Х-хромосоми на цих етапах, залишається 
недослідженою.

Жіночі та чоловічі хромосомні набо-
ри відрізняються між собою тільки скла-
дом гоносом. Враховуючи той факт, що 
Y-хромосома практично містить тільки 
гени, що регулюють закладку і розвиток 
гонад за чоловічим типом, і не впливає на 
розвиток інших органів і тканин, воче-
видь, що отримані результати з аналізу СС 
можуть відображати особливості експресії 
генів Х-хромосом різного батьківського по-
ходження. Так, у чоловіків експресують-
ся  гени єдиної Х-хромосоми, отриманої від 
матері, а жіночий організм є химерним по 
експресії Х-хромосом, отриманих від обох 
батьків. Отримані дані дають підставу при-
пустити, що в ранньому ембріогенезі люди-
ни Х-хромосома материнського походжен-
ня може відігравати більш важливу роль в 
порівнянні з батьківською і що Х-зчеплені 
гени материнського походження вибірково 
експресуються у критичні періоди онтогене-
зу безпосередньо перед виділенням диферен-
ційованих клітинних ліній.

Таким чином, можливо припусти-
ти, що загибель еуплоідних зародків (ще 
на доембріональному етапі – анембріонії) 
є наслідком імпринтингу материнської  
X-хромосоми. Це в свою чергу може бути 
викликано порушенням механізму імприн-
тингу жіночих гамет, що може  бути наслід-
ком, «поломки» цього механізму (основою 
якого є метилювання ДНК) у матері. Це при-
пущення хоча і  непрямо, але підтверджене 
нашими власними дослідженнями: генотип 
TT 677 MTHFR (гомозиготи за мутантним 
алелем,  у яких на 70 % знижено біотранс-
формацію фолієвої кислоти до 5-метилен-
тетрагідрофолат – активну форму фолату)  
зустрічається в 10 разів частіше у жінок, що 
мали анембріонію з нормальним каріотипом 
проти жінок, що мали анембріонію з  анеу-
плоїдією [26].

Висновки
Виявлений в цьому дослідженні факт 

меншої життєздатності зигот з каріотипом 
46, ХY на  доембріональній стадії розвитку 
(анембріонії), ймовірно, пояснюється  по-
рушенням ефекту лайонізації  материнської 
Х- хромосоми. Заслуговує уваги й той факт, 
що така ж тенденція характерна і для ане-
уплоїдних запліднень з анембріонією. Вра-
ховуючи те, що на ембріональній  стадії  СС  
достовірно превалюють зародки жіночої ста-
ті (як в групі ЗВ , так і індукованих медич-
них абортів), то можливо припустити, що 
ранні ембріолеталі чоловічої статі значно 
частіше гинуть на доембріональній стадії в 
тому числі і у жінок в загальній популяції, 
які раніше не мали зареєстровані випадки  
невиношування вагітності. 
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РЕЗЮМЕ

ОТНОШЕНИЕ ПОЛОВ ПРИ ЗАМЕРШЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ С АНЭМБРИОНИЯ И 

НАЛИЧИЕМ ЭМБРИОНА ПО СРАВНЕНИЮ С 
ИНДУЦИРОВАННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

АБОРТАМИ І ТРИМЕСТРА.

ВЕРОПОТВЕЛЯН Н.П., 

КОДУНОВ Л.А., ПОГУЛЯЙ Ю.С.

ОКУ «Межобластной центр медицинской 

генетики и пренатальной диагностики»

В работе представлен обзор литературы и 
результаты собственных исследований, освеща-
ющих проблему соотношения полов на ранних 
этапах эмбрионального развития.

Материал и методы исследования. За пе-
риод с 1997 по 2015 рр (I кв.) кариотипирова-
ны 3177 беременностей первого триместра (5-
12тиж): 1672 замерших беременностей (ЗВ) и 
1505 индуцированных медицинских абортов 
(группа сравнения), у женщин проживающих в 8 
областях Центрального и Юго-Восточного регио-
нов Украины.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Соотношение полов (ч: ж) составило 0,89: 
1,0. В случае хромосомной патологии - 0,88: 
1,0. В случае нормального кариотипа - 0,9: 1,0. 
Впервые определено, что среди анэмбрионий со-
отношение полов составляет 1,06: 1,0, а при на-
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личии эмбриона - 0,82: 1,0, разница достоверна 
(P = 0,028).

Выводы. Обнаруженный в этом исследо-
вании факт меньшей жизнеспособности зигот с 
кариотипом 46, ХY на доэмбриональной стадии 
развития (анэмбриония), вероятно, объясняется 
нарушением эффекта лайонизации материнской 
Х хромосомы.

Ключевые слова: соотношение полов, 
анэмбриония, хромосомная патология.

SUMMARY

SEX RATIO AT THE MISSED ABORTION 
WITH ANEMBRIONIYA AND THE AVAILABILITY 

OF EMBRYOS AGAINST INDUCED ABORTIONS 
OF I TRIMESTER

VEROPOTVELYAN N.P., KODUNOV L.A., 

POGULYAY J.S.

This paper presents a review of the literature 
and the results of their research, highlighting the 

problem of gender relations in the early stages of 
embryonic development.

Materials and methods. From 1997 to 2015 
was karyotyped 3177 first trimester pregnan-
cies (5-12 weeks): 1672 missed abortions (MA) 
and 1505 induced medical abortion (comparison 
group), women living in 8 regions of Central and 
South-Eastern regions of Ukraine.

Results. The sex ratio (h: h) was 0.89: 1.0. In 
the case of  chromosome pathologies - 0.88: 1.0. In 
the case of normal karyotype - 0.9: 1.0. First deter-
mined that among anembrioniy sex ratio is 1.06: 
1.0, and if the embryo - 0.82: 1.0, the difference is 
significant (P = 0,028).

Conclusions. Discovered in fact this study 
less zygotes viability of the karyotype 46, XY stag-
es of development in doembrionalniy (anembrion-
iyi), probably due to violation effect lyonisation 
maternal X chromosome.

Keywords: sex ratio, anembriony, chromo-
somal abnormality.

УДК 618.39.-021.3-039.71

ВИГІВСЬКА Л.М., НИКОНЮК Т.Р., КОВАЛЮК Т.В., ЛАСТОВЕЦЬКА Л.Д.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
кафедра акушерства і гінекології №3, м. Київ

СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО СТАТУСУ 
У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДРТ

Використання допоміжних репродуктивних технологій на сучасному етапі відкрило нові 
перспективи в лікуванні різних форм непліддя.

Мета дослідження – вивчити стан системи гемостазу та ендотеліального статусу у ва-
гітних після застосування ДРТ.

Матеріал і методи дослідження. Проведено дослідження стану системи гемостазу та ендо-
теліального статусу у 120 вагітних після застосування ДРТ і в першому триместрі вагітності.

Результати дослідження та їх обговорення. Доведено, що в патогенезі розвитку усклад-
нень вагітності у жінок після застосування ДРТ важливу роль відіграють зміни плазмово-коагуля-
ційної ланки гемостазу та ендотеліальної системи організму вагітної.

Висновки. При оцінці показників плазмово-коагуляційної ланки гемостазу виявлене збіль-
шення фосфоліпід-залежних тестів коагуляції, рівня фібриногену і молекулярних маркерів тром-
бофілії. Аналіз результатів дослідження ендотеліального статусу виявив достовірні прояви пору-
шення ангіогенезу і ендотеліальної дисфункції у вагітних після застосування ДРТ.

Ключові слова: вагітність, гемостаз, допоміжні репродуктивні технолології, ангіогенез, ен-
дотеліальна дисфункція. 

Проблема непліддя в шлюбі, часто-
та якої становить 12-28% серед подружніх 
пар, і останнім часом має тенденцію до про-
гресивного зростання, залишається однією 
з актуальніших проблем як в Україні, так і 
в країнах всього світу. Використання допо-
міжних репродуктивних технологій (ДРТ) 
відкрило нові перспективи в лікуванні різ-

них форм непліддя. В період демографіч-
ної кризи, що спостерігається на сучасно-
му етапі в Україні, проблема непліддя є не 
тільки медичною, але і соціальною, оскіль-
ки попередження ускладнень вагітностей, 
отриманих за допомогою ДРТ, є резервом 
народжуваності. Вдале завершення процесу 
використання допоміжних репродуктивних 



110

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

технологій та ефективне ведення отриманих 
вагітностей надає можливість знизити час-
тоту непліддя в популяції.

Перебіг вагітності і пологів після лі-
кування непліддя із застосуванням ДРТ су-
проводжується великою кількістю усклад-
нень. Згідно даним ВООЗ 75% вагітностей 
після застосування ДРТ мають загрозу пе-
реривання, частота самовільних абортів ся-
гає 20-45%, передчасних пологів – 25-30%, 
плацентарної дисфункції – 50-60%, мате-
ринсько-плодової інфекції – 35-40%, дис-
тресу та затримки росту плода – 20-25% [2, 
3, 6, 7].

Провідне місце серед ускладнень ва-
гітності, отриманої після ДРТ, займає неви-
ношування. В першому триместрі перерива-
ється від 50 до 80% вагітностей після ДРТ 
[3, 5 ]. Найбільш часто самовільне перери-
вання може бути обумовлено анатомічними 
та генетичними факторами, тромбофілічни-
ми станами, імунними та гормональними 
порушеннями, антифосфоліпідним синдро-
мом, гіпергомоцистеїнемією, материнсько-
плодовою інфекцією та ін. [1, 4, 8]. Зміни в 
системі гемостазу призводять до ускладнень 
вагітності за рахунок  геморагій і, як наслі-
док,  до неадекватного фібриноутворення в 
місці імплантації заплідненої яйцеклітини 
в ендометрій, тромбозів судин плаценти, ви-
кликаючи порушення життєздатності імп-
лантованого плідного яйця. Загальновідо-
мо, що тромботичні дефекти обумовлюються 
наявністю вовчакового антикоагулянту і ан-
тикардіоліпінових антитіл, недостатністю 
XII фактору, дисфібриногенемію з тромбо-
зами, дефіцитом протеїну С,  антитромбіну 
і кофактору II гепарину, зсувами в системі 
фібринолізу, які пов’язані зі спадковими 
порушеннями, обумовленими мутацією гена 
V фактору згортання крові [1, 8, 9 ].

Взаємозв язок між ускладненнями ва-
гітності та порушеннями в системі гемоста-
зу набуває особливого значення в акушер-
сько-гінекологічній практиці. Провідну 
роль у розвитку порушень фетоплацентар-
ного кровообігу відіграють вроджені і набуті 
тромбофілії [1, 7, 8, 9]. На частку останніх у 
структурі причин втрати плода припадає від 
40 до 75%. Тромбофілія, зокрема викликана 
антифосфоліпідним синдромом, впливає на 
процес імплантації та ранні стадії ембріоге-
незу, особливо в критичні періоди (1-й і 2-й 
тиждень гестації; 3-6-й тижні - перша хви-
ля інвазії цитотрофобласта). Звичне невино-

шування вагітності в 55-62% випадків обу-
мовлено дефектами коагуляційної системи. 
Тромбування судин мікроциркуляторного 
русла в умовах тромбофілії викликає ши-
рокий спектр акушерських ускладнень - від 
затримки росту плода до його антенатальної 
загибелі. Патогенетична дія антифосфолі-
підних антитіл пов’язана з тромбозами су-
дин плаценти, утворенням інфарктів у пла-
центі і порушенням мікроциркуляції крові, 
в результаті чого розвивається плацентарна 
недостатність [1, 6, 7, 8, 9]. У зв язку з цим, 
виявлення факторів ризику переривання ва-
гітності саме в ці критичні періоди є запору-
кою адекватної та своєчасної профілактики 
синдрому втрати плода [3, 5, 8].

Мета дослідження – вивчити стан систе-
ми гемостазу та ендотеліального статусу у 
вагітних після застосування ДРТ.

Матеріал та методи дослідження
Нами обстежено 120 вагітних протягом 

першого триместру вагітності, серед яких 
основну групу склали 120 жінок, що завагіт-
ніли після лікування непліддя методом ДРТ 
ігрупу контролю - 30 вагітних жінок з фізіо-
логічним перебігом, які не мали в анамнезі 
непліддя.

За віковим складом контрольна гру-
па істотно не відрізнялась від основної. Се-
редній вік жінок основної групи – 31,8±3,1 
років, контрольної групи – 29,8±2,3 роки. 
Проведений клініко-статистичний ана-
ліз дозволив зробити висновок, що жінки, 
які отримали вагітність після застосуван-
ня ДРТ, знаходились в більш старшому 
віці, відрізнялись раннім початком стате-
вого життя (до 18 років), мали обтяжений 
акушерсько-гінекологічний і соматичний 
анамнез, перенесли запальні захворювання 
та оперативні втручання на органах малого 
тазу. Враховуючи специфіку лікування не-
пліддя за допомогою ДРТ з високою часто-
тою настання багатоплідної вагітності, нами 
було виключено з групи дослідження жінок 
з багатоплідною вагітністю, як обтяжуючо-
го фактору перебігу вагітності. 

Усім вагітним проведено комплексне 
клініко-лабораторне обстеження згідно На-
казу МОЗ України № 624 від 03.110.2008 р. 
Жінки основної групи, які отримали вагіт-
ність завдяки застосуванню ДРТ, були ре-
тельно обстежені на передімплантаційному 
етапі згідно Наказу МОЗ України № 771 від 
23.12.2008 р.
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Вагітним груп обстеження проводи-
ли гемостазіологічні дослідження (коагу-
лограми) в динаміці, починаючи з моменту 
застосування ДРТ (основна група) і факту 
встановлення вагітності (контрольна група), 
в терміні 5-6 тижнів вагітності, а потім з ін-
тервалом 2-4 тижні.

Концентрацію судино-ендотеліального 
фактору росту (VEGF) визначали за допомо-
гою набору «Вектор Бест» (Росія). Метод за-
сновано на твердофазному «сандвіч»-варіанті 
імуноферментного аналізу із застосуванням 
моно- та поліклональних антитіл к VEGF лю-
дини.

Кількісне визначення вмісту ендоте-
ліну-1 в плазмі венозної крові проводили за 
допомогою набору реактивів «Endothelin-1» 
виробництва фірми Аmersham pharmacia 
biotech (Англія) імуноферментним методом.

Визначення нітритів (NO
2
-) в сироват-

ці крові здійснюється методом диазореакції 
з реактивом Грісса з наступним колориме-

тричним визначенням азоз’єднання (роже-
во-червоне забарвлення) при =538 нм.

Статистична обробка результатів 
досліджень проводилася на персональ-
ному комп’ютері з використанням па-
раметричних та непараметричних мето-
дів варіаційної статистики за допомогою 
прикладного програмного забезпечення 
Statistica (StatSof,2006). Різницю показни-
ків у групах вважали достовірною при зна-
ченні р < 0,05 у випадках, коли ймовірність 
відмінностей була вища за 95 %.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
При проведенні комплексного обсте-

ження вагітних після застосування ДРТ 
особлива увага приділялась коагуляційній 
ланці гемостазу. Аналіз показників плазмо-
во-коагуляційної ланки гемостазу у жінок, 
які знаходились в програмі ДРТ, виявив на-
ступні зміни, які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники коагуляційного гемостазу у вагітних після застосування ДРТ 
і з фізіологічним настанням і перебігом вагітності

Показники Контрольна група(n=30) Жінки після ДРТ
(n=120)

Час згортання крові, хв. 8,5±0,2 9,8±0,5
АЧР,с 63,2±0,9 72,2±1,5*
АЧТЧ, с 37,8±0,1 39,2±0,3
АЧТЧ індекс, % 1,1±0,02 1,6±0,03*
ПТІ, % 96,5±0,2 92,2±0,5
Фактор VIII, % 138,5±0,5 119,8±0,7*
Фібриноген, г/л 3,3±0,01 3,8±0,03*
Лізис еуглобулінових фракцій, хв. 9,22±0,3 12,1±0,8
Фібринолітична активність крові, % 16,4±0,4 13,1±0,3*
Ттіт, % 1,2±0,03 1,3±0,05

Примітка: * - в порівнянні з контрольною групою (р <0,05).

При оцінці показників коагулограми 
жінок, які були залучені до програми ДРТ, 
виявлено збільшення часу згортання ве-
нозної крові (9,8±0,5), активованого часу 
рекальцифікації (АЧР) – до 72,2±1,5, ак-
тивованого часткового тромбопластиново-
го індексу (АЧТЧ) – 1,6±0,3 у порівнянні з 
контрольною групою (р<0,05).

Концентрація фібриногену перевищу-
вала показники у жінок контрольної в 1,3 
рази, (р<0,05), що свідчило про схильність 
до гіперкоагуляції у жінок із непліддям в 
анамнезі, які знаходились в програмі ДРТ.

Порівняльний аналіз результатів до-
слідження тромбоцитарної ланки гемостазу 
в жінок з безпліддям в анамнезі виявив  від-
носну тромбоцитопенію. У середньому, чис-
ло тромбоцитів у венозній крові було зни-
жено в 1,5 рази (198,0±5,4х109/л), різниця 
була достовірною в порівнянні з жінками, 
вагітність яких настала і перебігала фізіоло-
гічно (262,1±19,1х109/л).

При оцінці показників коагулограм 
в терміни вагітності 5-6 тижнів у вагітних 
основної групи були виявлені ознаки над-
мірної гіперкоагуляції, які ймовірно мо-
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жуть сприяти розвитку загрози переривання 
вагітності та інших ускладнень гестаційно-
го періоду, завдяки використанню великої 

кількості медикаментозних засобів при три-
валому лікуванні непліддя. Дані представ-
лені у табл. 2.

Таблиця 2

Показники коагулограм у вагітних жінок обстежених груп

Показники Основна група (n=120) Контрольна група(n=30)

Протромбінів час (ПТЧ),с 13,1±0,5* 15,1±0,3

Протромбінів індекс (ПТІ), % 81,2±1,9* 94,5±1,9

Тромбіновий час, с 11,1±0,3* 14,9±0,2

Фібриноген, г/л 5,5±0,2 * 3,1±0,6

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), с 34,1±1,7 * 54,3±1,3

Активований час рекальціфікації (АЧР), с 79,2±1,4 * 106,1±1,3

Д-димер, мкг/мл 0,95±0,08* 0,36±0,07

ТАТ (1х10-6г/л) 2,9±0,06* 2,10±0,08

Розчинні фібрин-мономерні комплекси, мг/100 мл 11,9±0,5* 5,9±0,3

Примітка: * – p<0,05 (у порівнянні з групою контролю)

Вивчення ретрактильної активнос-
ті тромбоцитів показало, що в жінок, які 
знаходилися в програмі ДРТ, ретракція 
кров’яного згортку була вірогідно вищою у 
порівнянні з групою контролю (62,3±0,3 і 
41,0±0,8, відповідно).

Показник суми активних форм тром-
боцитів в основній групі перевищував в 
1,6 рази порівнювальний показник в групі 
контролю. Також виявлене достовірне збіль-
шення відсотка тромбоцитів, залучених в 
агрегати, (9,8±0,1 і 6,4±0,4 відповідно по 
групах, р<0,05). 

Аналіз показників, що характеризу-
ють фібринолітичну систему, виявив подо-
вження часу лізису еуглобінових фракцій 
крові у жінок після застосування ДРТ у по-
рівнянні з контрольною групою (9,22±0,3 і 
12,1±0,8 відповідно). Відсоток фібринолі-
тичної активності крові в цих жінок був ві-
рогідно знижений (16,4±0,4 і 13,1±0,3).

Виявлено достовірне підвищення рів-
ня молекулярного маркеру тромбофілії 
(Д-димеру) у вагітних основної групи в по-
рівнянні з контрольною (0,95±0,08 мкг/мл 
та 0,36±0,07 мкг/мл, відповідно) (р<0,05).

Таким чином, у вагітних з непліддям 
в анамнезі виявлене достовірне зниження 
числа тромбоцитів у венозній крові. Проте, 
на тлі зниження числа кров’яних пластинок 
відзначалася значна активація тромбоцитар-
ної ланки гемостазу. При оцінці показників 
плазмово-коагуляційної ланки гемостазу  

виявлене збільшення фосфоліпід-залежних 
тестів коагуляції, рівня фібриногену й моле-
кулярних маркерів тромбофілії (комплексів 
тромбін-антитромбін, Д-димер) (р<0,05).

Аналізуючи перераховані вище ре-
зультати, можна зробити висновок, що для 
обстежених вагітних жінок після застосу-
вання ДРТ характерні різнонаправленні  по-
рушення в системі гемостазу. З одного боку - 
подовження АВР, збільшення індексу АЧТВ 
і достовірне зростання рівня молекулярних 
маркерів тромбофілії (комплексів тромбін-
антитромбін (ТАТ), Д-димер) (р<0,05). З 
іншого боку - значне підвищення внутріш-
ньосудинної активації тромбоцитів, їх інду-
кованої агрегаційної здатності, коагуляцій-
ного потенціалу і концентрації фібриногену, 
що можуть призводити до розвитку вну-
трішньосудинної активації гемостазу та  
хронічного ДВЗ-синдрому.

Для надання характеристики ендотелі-
ального статусу визначали вміст судинно-ен-
дотеліального фактору росту (VEGF), ендоте-
ліну-1, концентрації нітратів та нітритів.

До індукторів ангіогенеза відноситься 
VEGF, який продукується клітинами ендо-
телію, є медіатором неоангіогенезу, необхід-
ним компонентом репродуктивних проце-
сів, ембріонального розвитку, формування 
плаценти.

Результати дослідження концентрації 
VEGF  в сироватці крові у обстежених жінок 
представлено в таблиці 3.



113

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

Таблиця 3

Показники ендотеліального статусу вагітних груп обстеження

Показники Основна група(n=90) Контрольна група(n=30)

VEGF,  пг/мл 352,25±34,4* 28,7±5,55

Ендотелін-1, нг/мл 17,2±3,1* 1,7±0,4

VEGF/ендотелін-1 21,2±1,7 20,5±2,9

Нітрити, мкмоль/л 0,81±0,04* 3,03±0,25

Нітрати і нітрити, мкмоль/л 26,5±1,2* 39,7±1,65

ЕД у.о. 683,1 267,1

Примітка: * – p<0,05 (у порівнянні з контрольними показниками)

При вивченні вмісту VEGF звертає на 
себе увагу, що у вагітних після застосуван-
ня ДРТ має місце високий рівень VEGF, на 
відміну від фізіологічно отриманої вагітнос-
ті, який перевищував контрольні показники 
в 12,6 рази (352,25±34,4 та 28,7±5,55 пкг/
мл, відповідно), що може бути зумовлене 
змінами в гормональному, гемостазіологіч-
ному та імунологічному статусах жінок з 
безпліддям в анамнезі. 

При дослідженні концентрації ендоте-
ліну-1 було визначено підвищення його вміс-
ту в сироватці крові у жінок після застосу-
вання ДРТ до 17,2±3,1 нг/мл в порівнянні з 
контрольними показниками (1,7±0,4 нг/мл).

Визначення показників NO
2
 продемон-

струвало зниження їх кількості у вагітних 
після застосування ДРТ в порівнянні з фізіо-
логічно отриманою вагітністю (табл.3).

Висновки
При оцінці показників плазмово-ко-

агуляційної ланки гемостазу виявлене 
збільшення фосфоліпід-залежних тестів 
коагуляції, рівня фібриногену в 1,3 рази і 
молекулярних маркерів тромбофілії – під-
вищення рівня D-димеру до 0,95±0,08 мкг/
мл. Аналіз результатів дослідження ендоте-
ліального статусу виявив достовірні прояви 
порушення неоангіогенезу і ендотеліальної 
дисфункції у вагітних після застосування 
ДРТ. 

Означена проблема потребує подаль-
шого вивчення, що буде сприяти збільшен-
ню кількості настання вагітності і пологів, 
профілактиці перинатальних ускладнень 
після застосування допоміжних репродук-
тивних технологій. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Айламазян Э. К. Наследственная тромбофи-
лия: дифференцированный  подход к оценке 
риска акушерских осложнений / Айлама-
зян Э. К., Зайнулина М. С. // Акушерство и 
гинекология. – 2010.- №3. – С. 3-9.

2. Александрова Н. В. Преждевременные роды 
при беременности, наступившей с использова-
нием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. Пути профилактики / Н. В. Алексан-
дрова, О. Р. Баев, Т. Ю. Иванец // Акушерство 
и гинекология. – 2012. - № 4-2. – С. 33-38

3. Вигівська Л.М. Профілактика перинатальних 
ускладнень після допоміжних репродуктив-
них технологій / Вигівська Л.М., Бенюк В.О. 
// Збірник праць Асоц. акушерів-гінекологів 
України - № 2 (36)- 2015.- С. 30-33.

4. Долгушина В. Ф. Генетические и приобретен-
ные факторы риска тромбозов у женщин с 
акушерской патологией в анамнезе / Долгу-
шина В. Ф., Вереина Н. К. //Акушерство и 
гинекология. 2011. - № 3. – С. 27-31.

5. Сидельникова В. М. Подготовка и ведение бе-
ременности у женщин с привычным невына-
шиванием. – М., 2011. – С. 27-38, 119-164.

6. Ferraretti AP, Goossens V, de Mouzon J, Bhat-
tacharya S, Castilla J A, Korsak V. et al. Assist-
ed reproductive technology in Europe, 2008: 
results generated from European registers by 
ESHRE. Hum Reprod. 2012;27:2571–84

7. Skiadas CC, Missmer SA, Benson CB, Gee RE, 
Racowsky C. Risk factors associated with preg-
nancies containing a monochorionic pair follow-
ing assisted reproductive technologies. Hum 
Reprod. 2008;23:1366–71.

8. The GOAL Study: a prospective examination of 
the impact of factor V Leiden and AB0 (H) blood 
groups on haemorrhagic and trombotic pregnan-
cy outcomes / Clark P. et al. // Br. J. Haematol. 
– 2008. – Vol. 140, № 2. – P. 236-240



114

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

9. Jacobsen A. F. Management of venous thrombo-
embolism in pregnancy / Jacobsen A. F., Sand-
set P. M. // Thromb Res. - 2007. - № 119, Suppl 
1. - P. 12-13.

Поступила 1.07.2016

РЕЗЮМЕ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРТ 

ВЫГОВСКАЯ Л.Н., НИКОНЮК Т.Р., 

КОВАЛЮК Т.В., ЛАСТОВЕЦКАЯ Л.,Д.

Использование вспомогательных репро-
дуктивных технологий на современном этапе от-
крыло новые перспективы в лечении различных 
форм бесплодия.

Материал и методы исследования. Прове-
дено исследование состояния системы гемостаза 
и эндотелиального статуса у 120 беременных по-
сле использования ВРТ и в первом триместре бе-
ременности. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Доказано, что в патогенезе развития ос-
ложнений беременности у женщин после ВРТ 
существенную роль играют изменения плазмен-
но-коагуляционного звена гемостаза и эндотели-
альной системы организма беременной.

Выводы. При оценке показателей плазмен-
но-коагуляционного звена гемостаза выявлен 
достоверный рост показателей фосфолипид-за-
висимых тестов коагуляции, уровня фибрино-
гена и молекулярных маркеров тромбофилии. 
Представленные результаты исследования эндо-
телиального статуса указывают на наличие при-
наков нарушения ангиогенеза и эндотелиальной 

дисфункции у беременных после использования 
ДРТ.

Ключевые слова: беременность, гемостаз, 
вспомогательные репродуктивные технологии, 
ангиогенез, эндотелиальная дисфункция.

SUMMARY

THE STATE OF HEMOSTASIS SYSTEM AND ENDO-
THELIAL STATUS OF PREGNANT AFTER THE USE 

OFASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

 L.M. VYGIVSKA, T.R. NYKONIUK, 

T.V. KOVALYUK, L.D.LASTOVETSKA

Nowadays the use of assisted reproductive 
technologies has opened new perspectives of differ-
ent infertility forms treatment.

Material and methods. The state of hemosta-
sis system and endothelial status investigation was 
condacted among 120 pregnant after the use of as-
sisted reproductive technologies (ART) and within 
the first trimester of pregnancy. 

Results. It has been proved that changes in 
plasma coagulating element of hemostasis and en-
dothelial system of pregnant play significant role 
in pathogenesis of pregnancy complications devel-
opment after the use of ART. 

Conclusions. Data evaluation of the plasma 
coagulating element of hemostasis has shown the 
growth of number of phospholipid dependent coag-
ulation tests, the level of fibrinogen and molecular 
markers of thrombophilia. The analysis of research 
work results has detected valid symptoms of angio-
genesis disorder and endothelial dysfunction after 
the use of ART at pregnant. 

Key words: pregnancy, hemostasis, assisted 
reproductive technologies, angiogenesis, endothe-
lial disfunction.
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ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЯ У ЖІНОК – ЧИ ЗАВЖДИ НЕОБХІДНЕ 
ЛІКУВАННЯ? (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

У статті представлено сучасний погляд на обстеження та лікування пацієнток з гіперп-
ролактинемією в залежності від етіологічного чинника. Виділено контингент жінок з гіперп-
ролактинемією, що мають підлягати тільки спостереженню. Надані рекомендації щодо дифе-
ренційованого підходу до лікування пацієнток з гіперпролактинемією залежно від її причини, 
репродуктивних намірів, віку пацієнтки та клінічних проявів.

Ключові слова: пролактин, макропролактин,  гіперпролактинемія, макропролактинемія, 
аменорея.
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Пролактин – гормон передньої долі гі-
пофізу, відіграє важливу роль у формуванні 
лактації під час вагітності, і виконує багато 
інших біологічних функцій, таких як осмо-
регуляція, ангіогенез, іммунорегуляція 
[3,9,14].

Підвищення рівня пролактину поза ва-
гітністю та лактацією приводить до розви-
тку аменореї, галактореї, ановуляції та ін-
ших віддалених наслідків [7,15,16]. 

Гіперпролактинемія в нормі розвива-
ється під час вагітності та лактації, а при па-
тології – внаслідок аденоми гіпофіза, захво-
рювань гіпоталамуса та гіпофіза, прийому 
антидофамінергічних препаратів, гіпотире-
озу, гепаторенальних розладів. Але в трети-
ні випадків гіперпролактинемія визначаєть-
ся як ідіопатична в зв’язку з неможливістю 
встановити причину [9]. Гіперпролактине-
мія при мікроаденомі гіпофіза надзвичайно 
малих розмірів (що не визначається на маг-
ніторезонансній томографії) також отримує 
назву ідіопатичної. 

Макропролактинемія характеризуєть-
ся наявністю в крові пацієнтки пролактину 
з високою молекулярною масою, підвище-
ним вмістом в крові загального пролактину 
та відсутністю симптомів. Макропролактин 
– комплекс мономірного пролактину з іму-
ноглобуліном G [4]. 

Частота макропролактинемії в популя-
ції складає 3,7%, серед пацієнтів з гіперпро-
лактинемією – 10-25%. Макропролактине-
мія розвивається частіше в середньому віці і 
часто набуває хронічного перебігу. Скринінг 
на макропролактинемію є важливим для ди-
ференційної діагностики для уникнення в 
подальшому непотрібних досліджень та лі-
кування [9].

Антипролактинові антитіла вважають-
ся найбільш частою причиною ідіопатичної 
гіперпролактинемії. Вони зв’язуються з про-
лактином, формуючи великі імунні комп-
лекси та призводять до підвищення концен-
трації пролактину в крові (пролактин-Ig G 
комплекс). Патогенез виникнення цих ауто-
антитіл на даний час остаточно не встанов-
лено, але вважається, що змінена молекула 
пролактину у певної людини викликає про-
дукцію аутоантитіл, що надалі призводить 
до макропролактинемії  [13].

У жінок з аутоімунним тиреоїдитом 
концентрація в крові аутоантитіл до пролак-
тину (а тому і макропролактину) збільшена.

Діагноз макропролактинемія встанов-
люється, коли більше за 60% пролактину 
знаходиться в крові у вигляді макропро-
лактину. Макропролактинемія це клінічно 
доброякісний стан, що характеризується 
наявністю нормального рівня мономерного 
біологічно активного пролактину, відсутніс-
тю або мінімальними клінічними проявами 
та відсутністю об’ємних утворів гіпофізу 
[13].

Макропролактин має низьку біоло-
гічну активність, це одна з причин відсут-
ності або маловираженості симптомів гі-
перпролактинемії [4]. Крім цього велика 
молекулярна маса затруднює пасаж макро-
пролактину з капілярів до саме тканинних 
мішеней, що пояснює дефіцит симптомів 
[17].

Кожна жінка з гіперпролактинемією 
повинна проходити тест на макропролак-
тинемію для запобігання непотрібних діа-
гностичних заходів та лікування. Жінки з 
макропролактинемією можуть вагітніти та 
народжувати здорових дітей без жодного лі-
кування гіперпролактинемії [3,13].

Агоністи дофаміна знижують концен-
трацію в сироватці лише вільного пролак-
тину і не так інтенсивно впливають на кіль-
кість пролактину при макропролактинемії. 
Цьому сприяє більш повільне виведення ма-
кропролактину з організму у порівнянні з 
вільним пролактином. Крім того для макро-
пролактину не працює механізм зворотного 
зв’язку внаслідок великого розміру моле-
кул, які не проходять через гематоенцефа-
лічний бар’єр до гіпоталамуса. Тому, чим 
більша концентрація аутоантитіл до пролак-
тину, тим більше макропролактину і загаль-
ного пролактину, тому що організм намага-
ється підтримати нормальну концентрацію 
вільного пролактину крові. І, коли велика 
частина виробленого пролактину зв’язана 
аутоантитілами, стимулюється продукція 
пролактину взагалі, що забезпечує достатню 
концентрацію вільного пролактину в крові. 
Так у більшості пацієнток з макропролакти-
немією концентрація вільного пролактину в 
крові нормальна [13].

Адже пацієнтки з гіперпролактине-
мією та клінічними проявами цього стану 
(такими, як порушення менструального 
циклу, аменорея, ановуляторне безпліддя, 
невиношування вагітності, галакторея, дис-
гормональні захворювання молочних залоз) 
повинні підлягати лікуванню. Важливо ви-
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вчити можливі причини гіперпролактинемії 
для патогенетично спрямованого лікування 
[9,17].

Пацієнтки з гіпотиреозом первинно по-
винні досягнути еутиреоїдного стану, і тіль-
ки після контрольного визначення рівня 
пролактину отримувати за необхідності спе-
цифічне лікування [3,9]. 

Пацієнтки з ятрогенною гіперпролак-
тинемією повинні або змінити препарати на 
ті, що менше впливають на рівень пролак-
тину, або при неможливості здійснити це – 
регулювати рівень пролактину додатковим 
призначенням агоністів дофаміну, але лише 
за наявності симптомів. При безсимптомний 
ятрогенній гіперпролактинемії лікування 
не призначається. Альтернативним підхо-
дом при наявності таких проявів ятрогенної 
гіперпролактинемії як гіпогонадизм або ос-
теопенія може бути призначення естрогенів 
без корекції гіперпролактинемії. Є повідо-
млення, що призначення агоністів дофаміну 
пацієнткам, що отримують антипсихотичні 
засоби, у більшості випадків не знижує рі-
вень пролактину до нормального і може по-
силювати психоз [3].

Пацієнтки з аденомами гіпофіза пови-
нні отримувати лікування агоністами дофа-
міну безперервно протягом тривалого часу 
у дозах, необхідних для нормалізації рівня 
пролактину, відновлення менструального 
циклу, попередження росту аденоми та за 
можливості – зменшення її розмірів. При 
цьому запобігання гіпогонадизму більш ба-
жане, ніж досягнення  цифр пролактину в 
границях нормальних значень [3,5,9,10]

Досліджено, що мікроаденоми мають 
низьку потенцію росту на відміну від макро-
аденом в яких проліферативна активність 
висока первинно. Тому після досягнення 
нормальних рівнів пролактину при мікро-
аденомі рекомендується спостереження з 
більшим інтервалом (визначення пролакти-
ну 1 раз на рік, та магніторезонансне дослі-
дження гіпофіза лише при збільшенні рівня 
пролактину). При макроаденомі гіпофізу рі-
вень пролактину має бути досліджений час-
тіше, а магніторезонансне дослідження по-
винно проводитись планово раз на 2-3 роки. 
При появі клінічних ознак росту макроаде-
номи також виконується магніторезонансна 
томографія [5,12].

У перименопаузальних пацієнток або 
пацієнток без репродуктивних намірів у 
випадку наявності мікроаденоми гіпофіза 

можливе призначення не агоністів дофамі-
ну, а комбінованих оральних контрацепти-
вів для нормалізації циклу та попередження 
остеопорозу. Це доцільно з економічної точ-
ки зору і не сприятиме росту мікроаденоми 
гіпофізу [1,3].

У кожної пацієнтки з безсимптомною 
гіперпролактинемією (а бажано у всіх па-
цієнток з гіперпролактинемією) скринінг 
на макропролактинемію повинен викону-
ватись. Пацієнти з гіперпролактинемією та 
нормальним рівнем вільного пролактину 
мають підлягати спостереженню, а не ліку-
ванню за відсутності клінічних проявів. 

У випадку комбінації підвищеного рів-
ня макропролактину та мономерного про-
лактину у симптомних пацієнток, особливо 
за наявності аденоми гіпофіза, лікування 
проводити потрібно.

Безплідні жінки з гіперпролактинемі-
єю мають отримувати агоністи дофаміну до 
підтвердження настання вагітності. Частота 
ускладнень при вагітності та аномалій роз-
витку плоду не відрізняється у випадку на-
стання вагітності після прийому різних аго-
ністів дофаміну (але повідомлень стосовно 
бромокриптину більше, а каберголіну мен-
ше внаслідок меншого „стажу” останнього 
[3]. 

У випадку наявності аденоми гіпофіза 
підчас вагітності не інформативне визна-
чення пролактину для моніторингу прогре-
сії аденоми, доцільно визначати поля зору 
та при появі змін вирішувати подальшу 
тактику. Поля зору при вагітності у паці-
єнток з мікроаденомою визначаються при 
появі клінічних ознак прогресування (по-
рушення зору, головний біль). У пацієнток 
з макроаденомою поля зору досліджуються 
обов’язково кожний триместр. Спостере-
ження за вагітними з макроаденомами гі-
пофіза обов’язкове, тому що ріст аденоми 
визначається в середньому у  30% пацієн-
ток (при мікроаденомі – у 3%.). Відомо, що 
частота росту аденоми у пацієнток з макро-
аденомою, що раніше перенесли хірургічне 
лікування з приводу аденоми набагато ниж-
че – сягає менше 5%. Грудне вигодовування 
достовірно не впливає на частоту прогресії 
аденоми [5,8,9]. 

Також відомо, що є достатньо велика 
кількість випадків спонтанної регресії про-
лактином після вагітності, частота цього 
явища значно більша за частоту прогресу-
вання пролактиноми при вагітності [8]. 
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Пацієнткам з пролактиномами до-
зволяється застосовувати фізіологічні дози 
естрогенів у складі оральних контрацепти-
вів та препаратів замісної гормонотерапії. 
Але при макроаденомах потрібно бути обе-
режними, бо естрогени можуть потенцію-
вати і без того існуючу проліферацію лакто-
трофів [11].

Допускається призначати оральні 
контрацептиви жінкам без репродуктивних 
намірів для лікування гіпогонадизму та про-
філактики остеопорозу як монотерапію (без 
агоністів дофаміну). Вважається, що цей 
варіант набагато дешевший, не менш ефек-
тивний у зазначених напрямках і не сприяє 
росту аденоми гіпофіза [1].

Знижувати дозу каберголіну, а далі і 
спробувати відмінити препарат можливо у 
пацієнток, які отримували його не менше 2 
років безперервно та які мають нормальний 
рівень пролактину при відсутності ознак аде-
номи гіпофізу або значному зменшенні її роз-
міру при магніторезонансній томографії [5].

Рецидив гиперпролактинемїї частіше 
відбувається в перший рік після відміни 
агоністів дофаміну, частота рецидиву коре-
лює з вихідним рівнем пролактину та діаме-
тром аденоми. Розміри аденоми зазвичай не 
збільшуються, але відмічається підвищений 
рівень пролактину та гіпогонадизм. У ви-
падку рецидиву призначаються агоністи до-
фаміну на тривалий термін [2,6,12].

У випадку стабільності рівня пролакти-
ну після відміни препаратів спостереження 
включає дослідження рівня пролактину кож-
ні 3 місяці перший рік, далі щорічно. Магні-
торезонансна томографія рекомендується у 
випадку рецидиву гіперпролактинемії.

У постменопаузі лікування гіперпро-
лактинемії ідіопатичної або при мікропро-
лактиномі можна припинити. 

Адже, ведення пацієнтів з гіперпро-
лактинемією вимагає ретельного аналізу 
причин та проявів даного стану для призна-
чення адекватного послідовного та ефектив-
ного лікування.
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РЕЗЮМЕ

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ У ЖЕНЩИН –  ВСЕГДА 
ЛИ НЕОБХОДИМО ЛЕЧЕНИЕ?

ВОДОДЮК О.В., ВОДОДЮК В.Ю.

В статье представлен современный взгляд 
на обследование и лечение пациенток с гипер-
пролактинемией в зависимости от этиологиче-
ского фактора. Выделен контингент женщин с 
гиперпролактинемией, которые должны подле-
жать только наблюдению. Даны рекомендации 
по дифференцированному подходу к лечению 
пациенток с гиперпролактинемией в зависимо-
сти от ее причины, репродуктивных намерений, 
возраста пациентки и клинических проявлений.

Ключевые слова: пролактин, макропро-
лактин, гиперпролактинемия, макропролакти-
немия, аменорея.

SUMMARY

HYPERPROLACTINEMIA IN WOMEN – IS THE 
TREATMENT ALWAYS NECESSARY?

VODODIUK O.V., VODODIUK V.Y.

The article presents the current view of the 
examination and treatment of patients with hyper-
prolactinemia depending on the etiological factor. 
Highlight contingent of women with hyperprolac-
tinemia that should be subject to observation only. 
Recommendations on differential approach to 
treating patients with hyperprolactinemia depend-
ing on its cause, reproductive intentions, patient 
age and clinical manifestations.

Keywords: prolactin, macroprolactin, hyper-
prolactinemia, macroprolactynemia, amenorrhea.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТКОВОЇ ПЕРИСТАЛЬТИКИ У БЕЗПЛІДНИХ 
ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ, МІОМОЮ МАТКИ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯМ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗМІРІВ ДОМІНАНТНОГО ФОЛІКУЛА

У статті представлено вивчення особливостей маткової перистальтики в залежності від 
розмірів домінантного фолікула у жінок з гіперпроліферативними процесами матки, за допомогою 
методів гістеросальпінгосцинтіграфії (ГССГ), ультрасонографії за методикою E.Lyons.

Матеріал та методи дослідження. Проведено дослідження маткової перистальтики в за-
лежності від розмірів домінантного фолікула у 218 пацієнток віком від 20 до 42 років з вторинним 
безпліддям на фоні аденоміозу, міоми матки та їх поєднанні методами ГССГ та ультрасонографії.

Результати дослідження та їх обговорення. Виявлено вірогідне збільшення (p<0,01) числа 
випадків з іпсилатеральним внутрішньоматковим транспортом при розмірах домінантного фо-
лікула більше 16 мм, з подальшим підвищенням його частоти при розмірах фолікула більше 18 мм. 
Білатеральний транспорт має місце у групі жінок з розмірами фолікула від 13 до 16 мм. При нор-
мальних розмірах домінантного фолікула (більше 18 мм) має місце вірогідне (р<0,05) зниження 
частоти білатерального транспорта.
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Питання реабілітації репродуктивної 
функції жінки при гормонозалежних захво-
рюваннях є актуальним і одним з надсклад-
них в сучасній гінекології. До числа най-
більш розповсюджених гормонозалежних 
гіперпроліферативних захворювань матки 
відносять міому матки та аденоміоз. Часто-
та поєднання цих патологій, за результата-
ми спостережень багатьох авторів, складає 
біля 85%. Проблема безпліддя у жінок з 
аденоміозом й досі не має остаточного вирі-
шення, хоча аденоміоз є причиною безплід-
дя майже у третини жінок з ендометріозом 
[1, 3]. Частота безпліддя при аденоміозі, за 
даними різних авторів, варіює від 20 до 50% 
[6, 7]. Враховуючи зростання числа безплід-
них шлюбів за останні десятиліття, за дани-
ми літератури, з 8-10 % до 13-17 % [2], що 
відбувається через зростання захворюванос-
ті на аденоміоз, тенденцію до ранішої мані-
фестації хвороби та соціальну тенденцією 
до зростання віку вагітності, коли жінки 
вже мають гінекологічні захворювання (за-
пальні, міоми матки), поглиблене вивчення 
механізмів та особливостей розвитку без-
пліддя, у тому числі скорочувальної діяль-
ності невагітної матки і факторів, що на неї 
впливають, у хворих на аденоміоз є однією з 
актуальних проблем гінекології. 

Згідно опублікованих робіт про роль 
швидкого маткового транспорту сперміїв у 
фізіології запліднення, цей процес є пасив-
ним і здійснюється завдяки скороченням 
міометрію (перистальтичним хвилям) [8, 9, 
10]. 

На теперішній час існує лише 2 мето-
ди, які дозволяють оцінити перистальтику 
і транспортну функцію матки: ультрасо-
нографія та гістеросальпінгосцинтіграфія 
(ГССГ). Ультрасонографія дозволяє оцінити 
частоту перистальтичних хвиль та їх спря-
мованість відносно дна матки. ГССГ дозво-
ляє провести аналіз маткової перистальти-
ки, включаючи швидкість та направленість 
внутрішньоматкового транспорту. Обидва 
методи дозволяють виявити порушення, які 

в деяких випадках можуть бути єдиною при-
чиною безпліддя.

Таким чином, вивчення тонких меха-
нізмів зачаття, таких, як порушення тран-
спортної функції матки, спроможне дати 
нове розуміння патогенезу безпліддя при 
аденоміозі,  прояснити причини неефектив-
ності терапії у цієї категорії пацієнток і вдо-
сконалити подальшу тактику їх ведення. 
Результатом подібних досліджень буде під-
вищення ефективності корекції репродук-
тивної функції у хворих на гіперпластичні 
процеси матки. 

Мета дослідження. Вивчення маткової 
перистальтики в залежності від розмірів до-
мінантного фолікула у жінок з гіперплас-
тичними процесами матки, за допомогою 
методів гістеросальпінгосцинтіграфії  та 
ультрасонографії за методикою E.Lyons.

Матеріал та методи дослідження
Дослідження проведено на базі Одесь-

кого національного медичного університету 
(ректор – академік НАМН України В.М. За-
порожан). Фрагмент роботи, який стосуєть-
ся гістеросальпінгосцинтіграфії, виконаний 
у гінекологічному відділенні B rgerhospital, 
(Франкфурт-на-Майні, Німеччина), керів-
ник – професор R.Baumann. 

Під спостереженням знаходились 218 
пацієнток, які страждають первинним або 
вторинним безпліддям віком від 20 до 42 ро-
ків, у яких з 2005 по 2012 рр. було проведе-
но 273 ендоскопічних втручань і 62 гістеро-
сальпінгосцинтіграфії. 

Залежно від нозологічної форми паці-
єнтки було розділено на групи:

I група – 85 пацієнток, які страждають 
безпліддям на фоні аденоміозу І-ІІІ ступеня; 

II група – 67 пацієнток, у яких адено-
міоз різного ступеня поєднувався із міомою 
матки; 

ІІІ группа – 34 пацієнтки, у яких зна-
йдено вузлову фору міоми матки.

Висновки. Виявлена залежність маткової перистальтики у безплідних жінок з гіперплас-
тичними процесами матки в залежності від розмірів домінантного фолікула. Зменшення частоти 
патологічного білатерального транспорту сперміїв визначено при діаметрі домінантного фоліку-
ла понад 18 мм. Виявлені особливості внутрішньоматкової перистальтики у безплідних жінок з 
аденоміозом, міомою матки та їх поєднанням, можуть бути використані для покращення резуль-
татів лікування безпліддя у цієї категорії пацієнток.

Ключові слова: маткова перистальтика, домінантний фолікул, гіперпластичні процеси 
матки, гістеросальпінгосцинтіграфія, ультрасонографія  за методикою E.  Lyons.



120

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

Контрольну групу склали 32 пацієнтки 
без гінекологічної патології із пар з лише чо-
ловічим фактором безпліддя. 

Всі пацієнтки були обстежені згідно 
рекомендованим алгоритмам обстеження 
безплідних пар, включаючи клінічний, ла-
бораторний, інструментальний, морфоло-
гічний методи [1, 2, 5].

У результаті обстеження для кожної 
з пацієнток визначали фактори, які стали 
підґрунтям порушення фертильності. Па-
цієнткам, у яких не було знайдено наявних 
факторів порушення фертильності, було 
проведено гістеросальпінгосцинтіграфію. 

Маткову перистальтику вивчали в за-
лежності від розмірів домінантного фолі-
кула.

Трансвагінальна ультрасонографія 
проводилася на апараті Sonoline SI-45; 
Siemens, піхвовим датчиком з частотою 7,5 
МГц, в сагітальній проекції цілої матки, з 
зафіксованим протягом 5 хвилин положен-
ням, відеозаписом всього сканування. При 
цьому проводилося диференціювання спря-
мованості перистальтичних хвиль (цервіко-
фундальна або фундоцервікальна). Перис-
тальтичні хвилі міометрію реєструвалися 
п’ятиразово на 2-й, 7-й, 12-й, 16-й та 22-й 
дні циклу. Час овуляції визначали також 
за допомогою ультрасонографії на апараті 
Sonoline SI-45, Siemens.

Гістеросальпінгосцинтіграфія про-
водилася за методикою, яка була описана 
Becker et Steck у 1988 р. [8] та модифікова-
на S. Kissler et J. Kohl у 2002 р. [9], з інфор-
мованої згоди всіх пацієнток. Дослідження 
проводили на гамакамері “General Electric” 
DST XLJ протягом 30 хвилин після введен-
ня через катетер в ділянку внутрішього ві-
чка зависі альбумінових мікрокульок розмі-
ром від 5 до 40 мкм, що відповідає розмірам 
сперміїв, (препарати Pulmocis, Німеччина 
та SolcoMAA, Швейцарія). Перед проведен-
ням дослідження мікрокульки мітили в ра-
діонуклідній камері ізотопом 99mTc (10-35) 
МБк. Оцінювання результатів проводилося 
на комп’ютері за допомогою програми SPSS 
Windows 2000 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). 

Було виділено наступні критерії оцін-
ки транспортної функції матки:

I. Нормальний транспорт: 
а) іпсилатеральний транспорт – розпо-

діл радіопрепарату у напрямку домінантно-
го фолікула;

б) білатеральний транспорт – розподіл 
радіопрепарату у напрямку обох маткових 
труб у випадку білатерального розташуван-
ня фолікулів;

II. Порушений транспорт:
а) контралатеральний транспорт – роз-

поділ радіопрепарату у протилежний від до-
мінантного фолікула бік;

б) білатеральний транспорт – розподіл 
радіопрепарату у напрямку обох маткових 
труб у випадку однобічного розташування 
фолікула;

III. Відсутність транспорту – радіопре-
парат локалізується у зоні аплікації.

Під позитивним результатом ГССГ 
розуміється наявність нормального або 
порушеного транспорту, під негативним – 
відсутність транспорту.

Для введення у ділянку внутрішньо-
го вічка альбумінових мікрокульок засто-
совувалися внутрішньоматкові катетери 
Ultracat-M-01, які використовуються при 
контрастній ультрасонографії. В асептич-
них умовах шийка матки оголювалась у роз-
тульниках і обертальними рухами, без фік-
сації шийки матки пульовими щипцями, 
катетер встановлювався в ділянці внутріш-
нього вічка. Фіксацію катетера виконува-
ли шляхом роздування інтрацервікального 
балону, який також виконував роль обту-
ратору після введення завису альбумінових 
мікрокульок. Для чіткої візуалізації прово-
дилося маркування радіоактивним пласти-
ром правого боку тіла.

ГССГ всім пацієнткам проводилася в 
пізню фолікулінову фазу, після ультразву-
кової ідентифікації домінантного фолікула. 
Сонографічними критеріями домінантного 
фолікула вважали його діаметр від 18 до 25 
мм та обсяг - від 3,1 до 8,2 мл [4]. Але, беручи 
до уваги факт, що при ендометріозі часто спо-
стерігаються вади фолікулогенезу (перш за 
все пригнічення), в якості домінантних роз-
глядалися фолікули найбільшого діаметра.

На рис. 1 зображена серія гістеросаль-
пінгосцинтіграм, отримана від здорової 
30-річної пацієнтки, у якої домінантний фо-
лікул, розміром 18 мм, перед дослідженням 
був знайдений ультрасонографічно в лівому 
яєчнику. 
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Рис.1 Гістеросальпінгосцинтіграми (зображення руху альбумінових мікрокульок 
в напрямку до домінантного фолікула).

Домінантний фолікул з’являється на 
8-10-й день циклу. У спонтанних циклах 
середній максимальний діаметр передову-
ляторного фолікула досягає 20-24 мм, а ва-
гітність можлива при його розмірі не мен-
ше за 17 мм. Функціонально повноцінними 
вважаються фолікули, які досягають розмі-
рів від 18 до 25 мм, що є основними діагнос-
тичними ознаками домінантного фолікула 
[4]. Протягом останніх 5 днів фолікулінової 
фази фолікул росте зі швидкістю 2-3 мм на 
день. Випорожнення фолікула стається про-
тягом 1-45 хвил., і в наступні 4-5 днів фолі-
кул або не візуалізується, або визначається 
як кістозне утворення, що зменшилося в 
розмірах. Під час другої фази овуляторного 
циклу при проведенні УЗД візуалізується 
жовте тіло.

Статистична обробка даних проводи-
лась методами дисперсійного та кореспон-
дентного аналізів за допомогою програмно-
го забезпечення Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 
США).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Всі обстежувані пацієнтки були репро-

дуктивного віку. Середній вік склав 33,1 ± 
3,2 роки.  

В результаті проведених досліджень 
знайдено залежність перистальтики матки 
від розмірів домінантного фолікула. Так, 

мало місце підвищення числа хвиль скоро-
чень міометрія та позитивних результатів 
ГССГ при збільшенні розмірів домінантного 
фолікула. Виявлено вірогідне збільшення 
(p<0,01) числа випадків з іпсілатеральним 
внутрішньоматковим транспортом при роз-
мірах домінантного фолікула більше за 16 
мм, з подальшим підвищенням його частоти 
при розмірах фолікула більше за 18 мм. 

Мало місце вірогідне підвищення (р1-
3<0,05 та р1-5<0,01) частоти контралате-
рального транспорта зі зростанням розмірів 
домінатного фолікула. Цікаво, що макси-
мальна кількість випадків білатерального 
транспорту була у групі жінок з розмірами 
фолікула від 13 до 16 мм, що збігається з на-
явністю у цієї групи жінок максимальних 
дисперистальтичних порушень, що знайде-
ні при УЗД. При нормальних розмірах до-
мінантного фолікула (більше за 18 мм) має 
місце вірогідне (р<0,05) зниження частоти 
білатерального транспорту. 

Нами також виявлено, що середній роз-
мір передовуляторного фолікула у групі жі-
нок з негативним результатом ГССГ (15,21 
± 1,94 см) був вірогідно менший (р<0,05) за 
такий в групі контролю (17,37 ± 1,76 см), 
а середній розмір домінантного фолікула у 
жінок з позитивними результатами ГССГ 
значно не відрізнявся від цього показника в 
контрольній групі.
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Таким чином, порушення внутріш-
ньоматкового транспорту при аденоміозі 
можливо розглядати як завершальну ланку 
каскаду патологічних порушень, яка є без-
посередньою причиною розвитку гіпофер-
тильності та безпліддя у пацієнток з цією 
патологією.

Отримані дані відповідають резуль-
татам, які були опубліковані G.Kunz, A. 
Zeitvogel, S. Kissler et R. Baumann [9, 10, 
11], про кореляцію між розміром домінант-
ного фолікула та ступенем порушення вну-
трішньоматкового транспорту у хворих з 
безпліддям неясного генезу та підтверджу-
ють припущення, що внутрішньоматковий 
транспорт сперміїв знаходиться під контр-
олем домінантного фолікула. 

Висновки 
1. Виявлена залежність маткової перисталь-

тики у безплідних жінок з гіперпластич-
ними процесами матки в залежності від 
розмірів домінантного фолікула.

2. Зменшення частоти патологічного білате-
рального транспорту сперміїв визначено 
при діаметрі домінантного фолікула по-
над 18 мм.

3. Виявлені особливості внутрішньоматко-
вої перистальтики у безплідних жінок з 
аденоміозом, міомою матки та їх поєднан-
ням, можуть бути використані для покра-
щення результатів лікування безпліддя у 
цієї категорії пацієнток.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бесплодие в супружестве : монографія / Под 
ред. И.Ф. Юнды. - К.: «Здоров’я»,1990. - 463с.

2. Грищенко В.И. Женское бесплодие: состояние 
проблемы / В.И. В.И. Грищенко, Н.А. Щер-
бина // Международный медицинский жур-
нал. -1999. - № 1. - С.89-92.

3. Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія 
/ Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Н.М. 
Рожковська. - Одеса: Одеський медичний 
університет, 2005.  - 423 с.

4. Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Гіне ко-
логічна патологія: атлас: навч. посібник / 
Запорожан В.М., Цегельський М.Р. - Одеса: 
Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 308 с.

5. Подзолкова Н.М. Симптом. Синдром. Диа-
гноз. Дифференциальная диагностика в ги-
некологии  / Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л. 
- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.- 448 с.

6. Peritoneal Pockets and Fertility in Women 
with endometriosis / Batt R.E., Christman 
J.J., Buck G.M., Smith R.A. // J. Am. Ass. Gy-
necol. Laparoscop.- 1997. - Vol. 4, № 4. - P. 14.

7. Battista G. Mild endometriosis and infertil-
ity: A clinical rewiew of epidemiologic data, 
diagnostic pitfalls, and classification limits / 
G. Battista // Obstet. Gynecol .Surv. – 1991. – 
Vol. 46. – P. 374-379.

8. Hysterosalpingoscintigraphy: a simple and ac-
curatemethod of evulating Fallopian tube pa-
tency / Becker W., Steck T., Albert P. [et al.] 
// Nuclearmedizin. –1988. – Vol. 27. N 6. – 
P. 252-257. 

9. Gestörte Transportfunction in der Hystero-
salpingoszintigraphie (HSSG) als prädiktiver 
Functionstest für die Durchführung einer IVF-
Therapie / Kissler S., Wildt L., Kohl J. [et al.] 
//  Zentralbl. Gynakol. – 2002. – Vol. 124. – 
P. 418-422.

10. The dynamics of rapid sperm transport through 
the female genital tract: evidence from vagi-
nal sonography of uterine peristalsis and hys-
terosalpingoscintigraphy / Kunz G., Beil D., 
Deininger H. [et al.] // Human Reproduction. 
– 1996. – Vol.11, N 3. – P. 627-632.

11. Can we define pathological parameters for en-
dometriosis? / Zeitvogel A., Schreiner A., Bau-
mann R. [et al.] // Cell and Molecular Biology 
of Endometrium in Health and Desease. Pro-
ceedings of the International Symposium on 
Cell and Molecular Biology of Endometrium. – 
Kobe, Japan, 2000. – P.26-36.

Поступила 1.07.2016

РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНОЙ ПЕРИСТАЛЬТИКИ 
У БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ, 

МИОМОЙ МАТКИ И ИХ СОЧЕТАНИЕМ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ ДОМИНАНТНОГО 

ФОЛИКУЛА

Н. Д. ГАРБУЗЕНКО, Н. А. СТАМОВА

В статье представлены результаты изуче-
ния особенностей маточной перистальтики в за-
висимости от размеров доминантного фоликула у 
женщин с гиперпластическими процесами матки с 
помощью методов гистеросальпингосцинтиграфии 
(ГССГ), ультрасонографии по методике E. Lyons.

Материал и методы исследования. Выпол-
нены исследования перистальтики матки в за-
висимости от размеров доминантного фоликула 
у 218 пациенток в возрасте от 20 до 42 лет с вто-
ричным бесплодием на фоне аденомиоза, миомы 
матки и их сочетания, методами ГССГ и ультра-
сонографии.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Определено вероятное увеличение (p<0,01) 
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числа случаев с ипсилатеральным внутриматоч-
ным транспортом при размерах доминантного 
фолликула более 16 мм, с дальнейшим повыше-
нием его частоты при размерах фолликула более 
18 мм. Билатеральный транспорт наблюдается 
в группе женщин с размерами фолликула от 13 
до 16 мм. При нормальных размерах доминант-
ного фолликула (более 18 мм) отмечается вероят-
ное (р<0,05) снижение частоты билатерального 
транспорта. 

Выводы. Установлена зависимость ма-
точной перистальтики у бесплодных женщин с 
гиперпластическими процессами матки в зави-
симости от размеров доминантного фолликула. 
Зарегистрировано уменьшение частоты патоло-
гического билатерального транспорта спермато-
зоидов при диаметре доминантного фолликула 
более 18 мм.  Выявленные особенности внутри-
маточной перистальтики у бесплодных женщин 
с аденомиозом, миомой матки и их сочетанием 
могут быть использованы для улучшения ре-
зультатов лечения бесплодия в этой категории 
пациенток.

Ключевые слова: перистальтика матки, 
доминантный фоликул, гиперпластические про-
цессы матки, гистеросальпингосцинтиграфия, 
ультрасонография по методике E.Lyons.

SUMMARY

SPECIFICS OF UTERINE PERISTALTICS IN INFER-
TILE PATIENTS WITH ADENOMYOSIS, UTERINE 

MYOMA AND THEIR COMBINATION DEPENDING ON 
THE SIZE OF THE DOMINANT FOLLICLE

GARBUZENKO N.D., STAMOVA N.O.

This article presents research on specifics 
of uterine peristaltics depending on the size of the 

dominant follicle in women with hyperplastic  pro-
cesses of uterus by  hysterosalpingoscintigraphy 
(HSSG), E. Lyons ulstrasonography.

Material and methods. We studies uterine 
peristaltics depending on the size of the dominant 
follicle in 218 patients aged 20-42 with secondary 
infertility combined with adenomyosis, uterine 
myoma and their combination using HSSG and ul-
trasonography methods.

We found statistically significant (p<0.01) 
increase in the number of cases with ipsilateral 
intrauterine transport in cases the size of the 
dominant follicle of 16 mm and over with further 
increase of its frequency in cases the size of the 
dominant follicle was over 18 mm. Bilateral trans-
port took place in the group of patients with the 
follicle size of 13-16 mm. In cases of normal size 
of the dominant follicle (over 18 mm) statistically 
significant (р<0.05) decrease of frequency of bilat-
eral transport was found.

Results. It was found dependence of uterine 
peristaltics in infertile patients with hyperplastic  
processes of  uterus upon the size of the dominant 
follicle.  Decrease in frequency of pathological bi-
lateral transport of sperms was found in cases of 
the dominant follicle size over 18 mm. Discovered 
specifics of intrauterine peristaltics in infertile 
women with adenomyosis, uterine myoma and 
their combination can be used for the results im-
provement of infertility treatment in this category 
of patients.

Key words: uterine peristaltics, dominant 
follicle, hyperplastic processes of uterus, hys-
terosalpingoscintigraphy, E.Lyons ulstrasonog-
raphy.
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СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ МІОМИ МАТКИ  
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВЛАСНІ ДАНІ)

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених  патогенезу, діагностиці та лікуванню 
міоми матки, багато питань залишаються неуточненими, трактування отриманих результа-
тів  є неоднозначним  і навіть суперечливим. Наразі найбільш ефективними технологіями в ліку-
ванні міоми матки залішаються хірургічні, але воні потребують систематизації і діференційова-
них підходів до застосування.

Матеріал та методи дослідження. Проведений аналіз баз даних PubMed Medline, Cochraine 
Library, UpToDate, а також  ретроспективний аналіз  випадків хірургічного лікування  1005 хво-
рих з симптомною міомою матки на базі  відділення інвазивних методів діагностіки та лікуван-
ня КУ “Університетська клініка № 1 Одеського національного медичного університету (м. Одеса) 
протягом 2013-2015 рр. Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення 
Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc., США).
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Міома матки є  доброякісною пухли-
ною міометрія,  що розвивається з однієї 
гладком’язової клітини, підлягає впливу 
статевих гормонів і факторів росту і  має по-
ширеність 70-80% у  жінок віком близько 50 
років [3, 9]. Розвиток і виникнення міоми 
матки є мультифакторiальною проблемою, 
це і пояснює її високу частоту і варіабель-
ність самої пухлини як за розмірамі, кіль-
кістю і розташуваннм вузлів і характером їх 
росту, так і за клінічними проявами і мор-
фогістохімічними  особливостями [5].

Незважаючи на значну кількість ро-
біт, присвячених  патогенезу, діагностиці 
та лікуванню міоми матки, багато питань 
залишаються неуточненими, трактування 
отриманих результатів  є неоднозначним  і 
навіть суперечливим  [1, 3, 5, 7, 9, 18].   На-
разі найбільш ефективними технологіями в 
лікуванні міоми матки залішаються хірур-
гічні, але воні потребують систематизації і 
діференційованих підходів до застосування 
[3, 5, 12, 13, 15].

Серед хірургічних методів лікування 
міоми матки найбільш популярними є гісте-
ректомія і консервативна міомектомія. Про-
тягом останніх років набувають популяр-
ности альтернативні хірургічні лікувальні  
підходи, зокрема емболізація маткових ар-
терій (ЕМА), фокусна ультразвукова абля-
ція міоматозних вузлів,  міолизіс, кріоміолі-
зис, а також медикаментозні (застосування 
селективніх модуляторів прогестероновіх 
рецепторів, агоністів гонадотропін-рилі-
зинг-гормонів, модуляторів рецепторів про-
лактину тощо [11, 25].

 Більш ніж 600 000 гістеректомій ви-
конується щороку в Сполучених Штатах 
Америки [1]. Перебіг міом матки нерідко 
є  безсимптомним, але вони можуть бути 

пов’язані з цілою низкою клінічних про-
блем, включаючи аномальні маткові крово-
течі (АМК), особливо тяжкі менструальні 
кровотечі (ТМК), безпліддя, рецидивуючі 
репродуктивні втрати,  при великих розмі-
рах – симптомами стиснення сусідніх орга-
нів. Некроз або перекрут міоматозного вузла 
може стати причною «гострого живота» и 
потребувати термінового хірургічного втру-
чання тощо [21, 23, 25].  

Оперативне лікування включає кон-
сервативну міомектомію та гістеректомію. 
Показання до консервативної міомектомії 
визначаються наявністю симптомної міоми, 
бажанням зберегти матку та покращити ре-
продуктивну функцію [3, 9, 11]. 

Консервативна міомектомія може бути 
виконана, в залежності від показань, вагі-
нальним, трансцервікальним, лапароско-
пічним або лапаротомним доступом [13].

Субмукозна міома під час свого росту 
утворює ніжку; матка намагається виштов-
хнути міому, цервікальний канал розкрива-
ється і міома звичайно легко діагностується 
при обстеженні шийки матки і дзеркалах. 
У звязку з порушенням кровопостачання 
великі субмукозні міоми нерідко некроти-
зуються і інфікуються. Деякі субмукозні 
міоми можуть досягати розмірів головки 
новонародженого. Пацієнтки скаржать-
ся на переймоподібний  біль внизу живота, 
слизово-кров’яні виділення, надмірні мен-
струації, можуть бути дизурічні симптоми. 
Маленькі субмукозні міоми можуть бути 
діагностовані при ультрасонографії, гістеро-
сальпінгографії, кюретажі матки, гістерос-
копії. При гістеросальпінгогафії має місце 
дефект наповнення [3,6,13].

Операцію вагінальної міомектомії ви-
конують після  адекватної передопераційної 

Результати дослідження та їх обговорення. Кількість гістеректомій  склала 761 (75,7%), 
консервативних міомектомій – 244 (24, 3%). Вагінальна гістеректомія була виконана в більшості 
випадків  425 (55, 8 %),  лапароскопічно асистована  вагінальна гістеректомія – в 148  (19,4 %), 
тотальна лапароскопічна гістеректомія – в  112 (14,7 %),  супрацерікальна лапароскопічна гісте-
ректомия  - в 24 (3,2%), абдомінальна гістеректомія – в  52 (6,8 %). Серед консервативних міомек-
томій  лапароскопічний доступ був здійсненій в  134 випадках  (54,9 %), гістероскопічний – в  67 
(27,5 %), лапаротомний – в  43 (17, 6%). 

Висновки. Серед хірургічних методів лікування симптомної міоми матки переважає гісте-
ректомія (75,7 %). Консервативна міомектомія складає 24,3 % всіх операций на матці. Протягом 
останніх років спостерігається тенденція до збільшення числа лапароскопічних, при зменшенні 
частки абдомінальних гістеректомій і сталому переважанні вагінальної гістеректомії у пацієн-
ток з симптомною міомою матки. Лапароскопічний доступ є  більш частим при консервативній 
міомектомії (співвідношення лапароскопічна-гістероскопічна-лапаротомна міомектомія складає 
54,9 %- 27,5%-17,6 % відповідно). 

Ключові слова: міома маткі, гістеректомія, консервативна міомектомія.
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підготовки, корекції анемії,  початку анти-
бактеріальної терапії. Ці операції звичай-
но не супроводжуються кровотечею. Слід 
уникати надмірної тракції за міому для по-
передження вивороту матки. При великих 
міомах може бути потрібною морцеляція. 
Міома матки захоплюється інструментом 
(вікончастий затискач, затискач Алліса) і 
видаляється шляхом викручування. Крово-
теча звичайно є мінімальною. При виникне-
ні кровотечі в порожнину матки може бути 
введений катетер Фолі  з метою тампонади. 
За необхідності, катетер фіксують до шийки 
матки [13, 15, 16].

При більш високому розміщенні міоми 
в порожнині матки може бути виконаний 
розтин передньої або  задньої губи шийки по 
середній лінії до ідентифікації міоми Ніжка 
міоми захоплюється затискачем, лігується 
і вузол відсікається, основа   ніжки проши-
вається. Цілість шийки матки відновлюють 
окремими абсорбуємими швами з відстроче-
ним розсмоктуванням (вікрил № 3-0). Про-
гноз щодо нормалізації менструацій і репро-
дуктивної функції сприятливий [ 21, 25, 27].

Вагінальний доступ може також бути 
використаний для видалення  інтрамураль-
них і субсерозних міом. Передопераційні 
критерії включають: 1) розмір матки мен-
ше ніж 16 тижнів вагітності; 2) рухливість 
матки; 3) адекватний вагінальний доступ; 4) 
відсутність патології придатків матки. Мі-
омектомія може бути виконана через пере-
дній або задній  кольпотомний доступ. Мат-
ку наближають до кольпотомного отвору і 
здійснюють міомектомію  [8].

При гістероскопічній міомектомії слід 
враховувати гістероскопічні класифікації 
міом матки. Згідно базової класифікації, ви-
діляють 4 типи міом матки: 1 тип – міоми на 
ніжці; 2 тип – субмукозні міоми; 3 тип – ма-
ленькі інтрамуральні міоми; 4 тип – великі 
інтрамуральні міоми [11,14].

Гістероскопічна класифікація субму-
козних міом матки Європейської асоціації 
гістероскопістів виділяє 3 типи субмукоз-
них міом: тип 0 – міоми на ніжці, без інтра-
мурального компоненту; тип 1 – переважно 
субмукозні (> 50 % субмукозного, < 50 %  
інтрамурального компоненту); тип 2 – пере-
важно інтрамуральні (< 50 % субмукозного,  
>50 % інтрамурального компоненту) Засто-
совуються електрохірургічна або лазерна 
(Nd-YAG) резекція субмукозних міом матки 
[11, 13, 15].

Для електрохірургічної резекції ви-
користовують стандартний гістерорезектос-
коп з 12° телескопом і 90° петлевим електро-
дом; в якості  дистензійної рідини – сорбітол 
4-5%, гліцин або 5 % глюкозу (декстрозу). 
Ці розчини мають низьку в’язкість і є до-
статньо безпечними. Внутрішньоматковий 
тиск підтримують у межах до 150 мм рт.ст., 
швидкість току рідини -  450 мл/хв, що на-
дає оптимальної візуалізації [24, 25].

Судинна архитектура міометрія демон-
струє  зростання діаметру судин від базаль-
ного шару ендометрія до субсерозного шару. 
Ця будова міометрія пояснює механізм ре-
зорбції рідини при зануренні резектоскопу 
глибоко у міометрій, що слід пам’ятати при 
резекції міом зі значним інтрамуральним 
компонентом. Для змешення операційного 
часу деякі автори пропонують передопера-
ційне застосування а-ГнРГ протягом 2-3 мі-
сяців, що дозволяє зменшити діаметр  вузла 
до 30 % або даназолу протягом 3 тижнів. 
Якщо інтрамуральний компонент є занадто 
великим, субмукозну міому можна видаля-
ти в 2 етапи. Після введення резектоскопа 
субмукозна міома видаляється за допомогою 
техніки поступового, фрагмент за фрагмен-
том,  зрізання (гоління). Петля резектоско-
пу спочатку торкається найбільш перифе-
ричної ділянки міоми. Електрод активують 
тільки під час зворотного руху петлі резек-
тоскопу. Після завершення операції фраг-
менти  міоми видаляються кюреткою або  
вікончастим затискачем. За необхідності ви-
конують симультанну аблацію ендометрія. 
Препарат відправляють на гістологічне до-
слідження [2, 5, 6, 9].

При міомектомії у молодих пацієнток 
з нереалізованою репродуктивною функ-
цією важливо дотримуватись принципів 
мінімально травматичної хірургії. Преци-
зійний гемостаз і співставлення міометрія 
є необхідними. Мікрохірургічна техніка 
попереджує кровотечі, утворення спайок і 
післяопераційні ускладнення. Техніка зале-
жить від локалізації міоми. Маленькі (до 1 
см) міоми підлягають електро- або лазерній 
вапоризації. При міомах на ніжці техніка 
є простою і полягає у коагуляуції і пересі-
канні ніжки пухлини. Шви звичайно  не є 
необхідними. При міомах на широкій осно-
ві або інтрамуральних, в місці локалізації 
міоми виконують гістеротомію, звичайно у 
вертикальному напрямку, рідше – у гори-
зонтальному за допомогою монополярного 
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електрода [11,12,14]. Комплементарну ко-
агуляцію судин міометрія звичайно вико-
нують біполярним інструментом. Ін’єкції 
вазоконстрикторних агентів в міому мат-
ки використовують за необхідності [10,15]. 
Атравматична енуклеація міоми викону-
ється за допомогою широких щипців, мо-
нополярного електрода, кривих ножиць і 
аквадисектора. Аквадисекція допомагає 
визначити площину дисекції вузла від при-
леглого міометрія. Порожнина матки в біль-
шості випадків не розкривається. Судинну 
ніжку вузла коагулюють за допомогою бі-
полярного інструмента. Гістеротомічний 
розтин зашивають, якщо він глибокий, до-
вгий (>2 см) або кровоточить, одним або 
двома рядами окремих або безперервних 
швів з відстанню близько 5 мм між стібка-
ми шва.[6, 11]. Використовують техніку ін-
тракорпорального або екстракорпорального 
зав’язування вузлів. Міома може бути ви-
далена через троакарний порт при збільшен-
ні розтину  до 2 см за допомогою затискача, 
після фрагментації (морцелляції),  або через 
задній кольпотомний отвір. Після видален-
ня міоми перитонеальну порожнину зрошу-
ють фізіологічним розчином натрію хлори-
ду, контролюють гемостаз і, за необхідності, 
встановлюють дренаж, який видаляють че-
рез 24-36 годин [14, 15].

Міолізис – новітня методика консер-
вативної міомектомії.  При  лапароскопії 
Nd-YAG-лазером або біполярною голкою  
пенетрують міому в численних місцях під 
кутом 90° до поверхні матки. У відповідь на 
цю процедуру міома матки звичайно зазнає 
атрофії. Коагуляційний ефект лазерної або 
електроенергії призводить до  некрозу стро-
ми міометрія, денатурації білків,  порушен-
ню васкуляризації. Використання  перед 
операцією а-ГнРГ збільшує успіх процеду-
ри. Ідеальними пацієнтками для такої опе-
рації є жінки в  перименопаузі з симптомною 
міомою  діаметром 3-10 см  або з розмірами 
матки до 14 тижнів вагітності. У пацієнток 
з матковими кровотечами комбінація міолі-
зису з аблацією ендометрія збільшує частоту 
післяопераційної аменореї з 37 % до 57% і 
зменшує необхідність вторинних процедур, 
включаючи гістеректомію, з 38 % до 12,5 % 
[14, 15, 19].

Кріоміолізис – модифікація технології 
міолізиса з використанням кріотехнологій.  
Передопераційна підготовка здійснюється 
за допомогою а-ГнРГ-терапії протягом 3 мі-

сяців. Кріозонд вводиться в міометрій і за-
морожування відбувається при температурі 
-180°С. Розмір міоми зменшується на 6 % 
через 4 місяці після лікування. Недоліка-
ми процедури є низька ефективність і ризик 
утворення виразних післяопераційних спа-
йок. Роль кріоміолізиса у консервативному 
лікуванні міоми матки наразі не встановле-
на [14].

Передопераційна підготовка не від-
різняється від такої при лапароскопічній 
міомектомії. Трансабдомінальний доступ 
обирається звичайно при великих або чис-
ленних міомах [15].

Для зменшення кровоточивості  у ву-
зол можна вводити розчин вазопресину 
(1:200) або адреналіну (1 ампула розчину 
адреналіну розводиться в 100 мл фізіологіч-
ного розчину хлориду натрія). Через 20-30 
с після ін’єкції хірург виконує поздовжній 
розтин серозної і м’язової оболонки мат-
ки над міомою Розтин виконують скальпе-
лем, СО2 лазером (50 W, 1,5-2 мм волокно, 
щільність потужності 1250-2200 Вт/см2) 
або гольчастим монополярним електродом. 
Відбувається ретракція країв капсули;  мі-
ому  поступово видаляють  шляхом гострої 
і тупої, за допомогою пальця, дисекції, з 
одночасною коагуляцією судин міометрія 
[11]. Лазер, голчастий електрод або ножиці 
можуть використовуватись для енуклеації 
міоми з її «капсули» - прилеглого міометрія. 
При досягненні основи міоми – «ніжки», ар-
теріальні судини клемують і перев’язують, 
вузол видаляють і оглядають на розрізі і 
відправляють на гістологічне дослідження. 
Матку реконструюють  шляхом співстав-
лення м’язових країв одним-двома рядами 
окремих вікрилових швів (№ 0). Гіпертро-
фований міометрій навколо міоми нерідко 
утворює залишок тканини, який можна ви-
далити [14,15]. При численних міомах слід 
намагатися видалити їх  крок за кроком, че-
рез один розтин матки. Деякі хірурги накла-
дають турнікети для зменшення кровотоку 
в матковій і яєчниковій артеріях. Найбіль-
ший вузол видаляють першим. Намагають-
ся уникати розкриття порожнини матки  та 
травми інтерстиційної частини маткової 
труби. Будь-яке розкриття ендометріальної 
порожнини повинно бути помічено і закрито 
швами з захопленям підлеглого підтримую-
чого шару міометрія. Всі «мертві простори» 
повинні бути закриті швами. Орієнтира-
ми  щодо симетричної реконструкції мат-
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ки служать маткові труби і круглі зв’язки. 
Слід звертати увагу на уникненя окклюзії 
маткових судин, цервікального каналу. На 
серозну оболочку деякі хірурги накладають 
окремий ряд швів (вікрил № 2-0, 3-0). З ме-
тою профілактики післяопераційних спайок 
використовують абсорбуємі (Interceed) і не-
абсорбуємі (Gore-Tex) бар’єрні матеріали. 
Черевну порожнину дренують (закритий 
дренаж) [13, 15, 21].

Повторна лапароскопія може бути 
здійснена у пацієнток з незадовільними ре-
продуктивними результатами з метою адге-
зіолізиса, хромопертубації і реконструктив-
ної хірургії [11,14].

Матеріал та методи дослідження
Проведений аналіз баз даних PubMed 

Medline, Cochraine Library, UpToDate, а та-
кож  ретроспективний аналіз  випадків хі-
рургічного лікування  1005 хворих з симп-
томною міомою матки на базі  відділення 
інвазивних методів діагностіки та лікуван-
ня КУ «Університетська клініка № 1» Одесь-
кого національного медичного університету 
(м. Одеса) протягом 2013-2015 рр. Статис-
тичну обробку проводили за допомогою про-
грамного забезпечення Statistica 13.0 (Dell 
StatSoft Inc., США).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Кількість гістеректомій  склала 761 

(75,7%), консервативних міомектомій – 244 
(24, 3%). Вагінальна гістеректомія була ви-
конана в більшості випадків  425 (55, 8 %),  
лапароскопічно асистована  вагінальна гіс-
теректомія – в 148  (19,4 %), тотальна лапа-
роскопічна гістеректомія – в  112 (14,7 %),  
супрацерікальна лапароскопічна гістерек-
томия  - в 24 (3,2%), абдомінальна гістерек-
томія – в  52 (6,8 %).  Серед консервативних 
міомектомій  лапароскопічний доступ був 
здійсненій в  134 випадках  (54,9 %), гісте-
роскопічний – в  67 (27,5 %), лапаротомний 
– в  43 (17, 6%). 

Висновки
Серед хірургічних методів лікування 

симптомної міоми матки переважає гісте-
ректомія (75,7 %). Консервативна міомек-
томія складає 24,3 % всіх операций на мат-
ці.  Протягом останніх років спостерігається 
тенденція до збільшення числа лапароско-
пічних, при зменшенні частки абдоміналь-

них гістеректомій і сталому переважан-
ні вагінальної гістеректомії у пацієнток з 
симптомною міомою матки.  Лапароскопіч-
ний доступ є  більш частим при консерва-
тивній міомектомії (співвідношення лапа-
роскопічна-гістероскопічна-лапаротомна 
міомектомія складає 54,9 %-27,5%-17,6 % 
відповідно). 
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РЕЗЮМЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ)

ГЛАДЧУК И.З., РОЖКОВСКАЯ Н.Н., 

КОСЕЙ Т.В.

Несмотря на значительное количество ра-
бот, посвященных патогенезу, диагностике и ле-
чению миомы матки, многие вопросы остаются 
неуточненным, трактовка полученных резуль-
татов является неоднозначной и даже противо-
речивой. На современном этапе  наиболее эффек-
тивными технологиями в лечении миомы матки 
остаются  хирургические, но они требуют систе-
матизации и дифференцированных подходов к 
применению.

Материал и методы исследования. Про-
веденный анализ баз данных PubMed Medline, 
Cochraine Library, UpToDate, а также ретроспек-
тивный анализ случаев хирургического лечения 
1005 больных с симптомной миомой матки на 
базе отделения инвазивных методов диагности-
ки и лечения КУ «Университетская клиника № 
1» Одесского национального медицинского уни-
верситета (г. Одеса) в течение 2013-2015 годов. 
Статистическая обработка проводилась с помо-
щью программного обеспечения Statistica 13.0 
(Dell StatSoft Inc., США).
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Результаты исследования и их обсужде-
ние. Количество гистеректомий составило 761 
(75,7%), консервативных миомектомий - 244 
(24, 3%). Вагинальная гистерэктомия была вы-
полнена в большинстве случаев 425 (55, 8%), 
лапароскопически асистированная  вагинальная 
гистерэктомия - в 148 (19,4%), тотальная лапа-
роскопическая гистерэктомия - в 112 (14,7%), 
супрацерикальная лапароскопическая гисте-
рэктомия - в 24 (3,2%), абдоминальная гисте-
рэктомия - в 52 (6,8%). Среди консервативных 
миомэктомий лапароскопический доступ был 
осуществлен в 134 случаях (54,9%),  гистероско-
пический  - в 67 (27,5%), лапаротомный - в 43 
(17, 6%).

Выводы. Среди хирургических методов ле-
чения симптомной миомы матки преобладает ги-
стерэктомия (75,7%). Консервативная миомэк-
томия составляет 24,3% всех операций на матке. 
В течение последних лет наблюдается тенденция 
к увеличению числа лапароскопических, при 
уменьшении доли абдоминальных гистеректо-
мий и устойчивом преобладании вагинальной 
гистерэктомии у пациенток с симптомной мио-
мой матки. Лапароскопический доступ является 
более частым при консервативной миомэктомии 
(соотношение лапароскопическая-гистероскопи-
ческая-лапаротомная миомэктомия составляет 
54,9% - 27,5% -17,6% соответственно).

Ключевые слова: миома матки, гистерэк-
томия, консервативная миомэктомия.

SUMMARY

MODERN SURGICAL TREATMENT TECHNOLOGIES 
OF UTERINE FIBROIDS  (LITERATURE REVIEW 

AND OWN DATA)

GLADCHUK I.Z, ROZHKOVSKA N.M, 

KOSEY T.V.

Despite the large number of works devoted 
to the pathogenesis, diagnosis and treatment of 
uterine fibroids, many questions remain unspeci-

fied, interpretation of the results is ambiguous and 
even contradictory. At present, the most effective 
technology in the treatment of uterine fibroids are 
surgical, but they require systematization and dif-
ferentiated approaches to use.

Material and methods. The analysis of data-
bases PubMed Medline, Cochraine Library, UpTo-
Date, as well as a retrospective analysis of cases of 
surgical treatment of 1005 patients with symptom-
atic uterine myoma on the basis of separation of in-
vasive methods of diagnosis and treatment of KU 
«University Hospital № 1» of the Odessa National 
Medical University (Odesa) in during the 2013-
2015 period. Statistical analysis was performed 
using Statistica 13.0 software (Dell StatSoft Inc., 
USA).

Results. Hysterectomy number was 761 
(75.7%), conservative myomectomy - 244 (24 
3%). Vaginal hysterectomy has been performed in 
most cases – in 425 (55, 8%), laparoscopic assisted 
vaginal hysterectomy – in 148 (19.4%), total lapa-
roscopic hysterectomy – in 112 (14.7%), laparo-
scopic supracervical hysterectomy – in 24 (3 , 2%), 
abdominal hysterectomy – in 52 (6.8%). Among 
conservative myomectomy laparoscopic access was 
carried out in 134 cases (54.9%), hysteroscopic  - 
in 67 (27.5%), abdominal – in 43 (17, 6%).

Conclusions. Among the surgical treatments 
for symptomatic uterine fibroids hysterectomy 
prevails (75.7%). Conservative myomectomy is 
24.3% of all uterine operations. In recent years, 
there is a tendency to increase the number of lapa-
roscopic, with a decrease in the proportion of ab-
dominal hysterectomy and stable prevalence of 
vaginal hysterectomy in patients with symptom-
atic uterine myoma. Laparoscopic access is more 
frequent when there is conservative myomectomy 
(the ratio of laparoscopic-hysteroscopic myomecto-
my-laparotomic of 54.9% - 27.5% -17.6%, respec-
tively).

Keywords: uterine fibroids, hysterectomy, 
conservative myomectomy.
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УДК 618.14-006.36-089

ГЛАДЧУК І.З., РОЖКОВСЬКА Н.М.,КОСЕЙ Т.В.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ МІОМИ МАТКИ  
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВЛАСНІ ДАНІ)

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених  патогенезу, діагностиці та лікуванню 
міоми матки, багато питань залишаються неуточненими, трактування отриманих результа-
тів  є неоднозначним  і навіть суперечливим. Наразі найбільш ефективними технологіями в ліку-
ванні міоми матки залішаються хірургічні, але воні потребують систематизації і діференційова-
них підходів до застосування.

Матеріал та методи дослідження. Проведений аналіз баз даних PubMed Medline, Cochraine 
Library, UpToDate, а також  ретроспективний аналіз  випадків хірургічного лікування  1005 хво-
рих з симптомною міомою матки на базі  відділення інвазивних методів діагностіки та лікуван-
ня КУ “Університетська клініка № 1 Одеського національного медичного університету (м. Одеса) 
протягом 2013-2015 рр. Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення 
Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc., США).

Результати дослідження та їх обговорення. Кількість гістеректомій  склала 761 (75,7%), 
консервативних міомектомій – 244 (24, 3%). Вагінальна гістеректомія була виконана в більшості 
випадків  425 (55, 8 %),  лапароскопічно асистована  вагінальна гістеректомія – в 148  (19,4 %), 
тотальна лапароскопічна гістеректомія – в  112 (14,7 %),  супрацерікальна лапароскопічна гісте-
ректомия  - в 24 (3,2%), абдомінальна гістеректомія – в  52 (6,8 %). Серед консервативних міомек-
томій  лапароскопічний доступ був здійсненій в  134 випадках  (54,9 %), гістероскопічний – в  67 
(27,5 %), лапаротомний – в  43 (17, 6%). 

Висновки. Серед хірургічних методів лікування симптомної міоми матки переважає гісте-
ректомія (75,7 %). Консервативна міомектомія складає 24,3 % всіх операций на матці. Протягом 
останніх років спостерігається тенденція до збільшення числа лапароскопічних, при зменшенні 
частки абдомінальних гістеректомій і сталому переважанні вагінальної гістеректомії у пацієн-
ток з симптомною міомою матки. Лапароскопічний доступ є  більш частим при консервативній 
міомектомії (співвідношення лапароскопічна-гістероскопічна-лапаротомна міомектомія складає 
54,9 %- 27,5%-17,6 % відповідно). 

Ключові слова: міома маткі, гістеректомія, консервативна міомектомія.

Міома матки є  доброякісною пухли-
ною міометрія,  що розвивається з однієї 
гладком’язової клітини, підлягає впливу 
статевих гормонів і факторів росту і  має по-
ширеність 70-80% у  жінок віком близько 50 
років [3, 9]. Розвиток і виникнення міоми 
матки є мультифакторiальною проблемою, 
це і пояснює її високу частоту і варіабель-
ність самої пухлини як за розмірамі, кіль-
кістю і розташуваннм вузлів і характером їх 
росту, так і за клінічними проявами і мор-
фогістохімічними  особливостями [5].

Незважаючи на значну кількість ро-
біт, присвячених  патогенезу, діагностиці 
та лікуванню міоми матки, багато питань 
залишаються неуточненими, трактування 
отриманих результатів  є неоднозначним  і 
навіть суперечливим  [1, 3, 5, 7, 9, 18].   На-
разі найбільш ефективними технологіями в 
лікуванні міоми матки залішаються хірур-
гічні, але воні потребують систематизації і 

діференційованих підходів до застосування 
[3, 5, 12, 13, 15].

Серед хірургічних методів лікування 
міоми матки найбільш популярними є гісте-
ректомія і консервативна міомектомія. Про-
тягом останніх років набувають популяр-
ности альтернативні хірургічні лікувальні  
підходи, зокрема емболізація маткових ар-
терій (ЕМА), фокусна ультразвукова абля-
ція міоматозних вузлів,  міолизіс, кріоміолі-
зис, а також медикаментозні (застосування 
селективніх модуляторів прогестероновіх 
рецепторів, агоністів гонадотропін-рилі-
зинг-гормонів, модуляторів рецепторів про-
лактину тощо [11, 25].

 Більш ніж 600 000 гістеректомій ви-
конується щороку в Сполучених Штатах 
Америки [1]. Перебіг міом матки нерідко 
є  безсимптомним, але вони можуть бути 
пов’язані з цілою низкою клінічних про-
блем, включаючи аномальні маткові крово-



131

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

течі (АМК), особливо тяжкі менструальні 
кровотечі (ТМК), безпліддя, рецидивуючі 
репродуктивні втрати,  при великих розмі-
рах – симптомами стиснення сусідніх орга-
нів. Некроз або перекрут міоматозного вузла 
може стати причною «гострого живота» и 
потребувати термінового хірургічного втру-
чання тощо [21, 23, 25].  

Оперативне лікування включає кон-
сервативну міомектомію та гістеректомію. 
Показання до консервативної міомектомії 
визначаються наявністю симптомної міоми, 
бажанням зберегти матку та покращити ре-
продуктивну функцію [3, 9, 11]. 

Консервативна міомектомія може бути 
виконана, в залежності від показань, вагі-
нальним, трансцервікальним, лапароско-
пічним або лапаротомним доступом [13].

Субмукозна міома під час свого росту 
утворює ніжку; матка намагається виштов-
хнути міому, цервікальний канал розкрива-
ється і міома звичайно легко діагностується 
при обстеженні шийки матки і дзеркалах. 
У звязку з порушенням кровопостачання 
великі субмукозні міоми нерідко некроти-
зуються і інфікуються. Деякі субмукозні 
міоми можуть досягати розмірів головки 
новонародженого. Пацієнтки скаржать-
ся на переймоподібний  біль внизу живота, 
слизово-кров’яні виділення, надмірні мен-
струації, можуть бути дизурічні симптоми. 
Маленькі субмукозні міоми можуть бути 
діагностовані при ультрасонографії, гістеро-
сальпінгографії, кюретажі матки, гістерос-
копії. При гістеросальпінгогафії має місце 
дефект наповнення [3,6,13].

Операцію вагінальної міомектомії ви-
конують після  адекватної передопераційної 
підготовки, корекції анемії,  початку анти-
бактеріальної терапії. Ці операції звичай-
но не супроводжуються кровотечею. Слід 
уникати надмірної тракції за міому для по-
передження вивороту матки. При великих 
міомах може бути потрібною морцеляція. 
Міома матки захоплюється інструментом 
(вікончастий затискач, затискач Алліса) і 
видаляється шляхом викручування. Крово-
теча звичайно є мінімальною. При виникне-
ні кровотечі в порожнину матки може бути 
введений катетер Фолі  з метою тампонади. 
За необхідності, катетер фіксують до шийки 
матки [13, 15, 16].

При більш високому розміщенні міоми 
в порожнині матки може бути виконаний 
розтин передньої або  задньої губи шийки по 

середній лінії до ідентифікації міоми Ніжка 
міоми захоплюється затискачем, лігується 
і вузол відсікається, основа   ніжки проши-
вається. Цілість шийки матки відновлюють 
окремими абсорбуємими швами з відстроче-
ним розсмоктуванням (вікрил № 3-0). Про-
гноз щодо нормалізації менструацій і репро-
дуктивної функції сприятливий [ 21, 25, 27].

Вагінальний доступ може також бути 
використаний для видалення  інтрамураль-
них і субсерозних міом. Передопераційні 
критерії включають: 1) розмір матки мен-
ше ніж 16 тижнів вагітності; 2) рухливість 
матки; 3) адекватний вагінальний доступ; 4) 
відсутність патології придатків матки. Мі-
омектомія може бути виконана через пере-
дній або задній  кольпотомний доступ. Мат-
ку наближають до кольпотомного отвору і 
здійснюють міомектомію  [8].

При гістероскопічній міомектомії слід 
враховувати гістероскопічні класифікації 
міом матки. Згідно базової класифікації, ви-
діляють 4 типи міом матки: 1 тип – міоми на 
ніжці; 2 тип – субмукозні міоми; 3 тип – ма-
ленькі інтрамуральні міоми; 4 тип – великі 
інтрамуральні міоми [11,14].

Гістероскопічна класифікація субму-
козних міом матки Європейської асоціації 
гістероскопістів виділяє 3 типи субмукоз-
них міом: тип 0 – міоми на ніжці, без інтра-
мурального компоненту; тип 1 – переважно 
субмукозні (> 50 % субмукозного, < 50 %  
інтрамурального компоненту); тип 2 – пере-
важно інтрамуральні (< 50 % субмукозного,  
>50 % інтрамурального компоненту) Засто-
совуються електрохірургічна або лазерна 
(Nd-YAG) резекція субмукозних міом матки 
[11, 13, 15].

Для електрохірургічної резекції ви-
користовують стандартний гістерорезектос-
коп з 12° телескопом і 90° петлевим електро-
дом; в якості  дистензійної рідини – сорбітол 
4-5%, гліцин або 5 % глюкозу (декстрозу). 
Ці розчини мають низьку в’язкість і є до-
статньо безпечними. Внутрішньоматковий 
тиск підтримують у межах до 150 мм рт.ст., 
швидкість току рідини -  450 мл/хв, що на-
дає оптимальної візуалізації [24, 25].

Судинна архитектура міометрія демон-
струє  зростання діаметру судин від базаль-
ного шару ендометрія до субсерозного шару. 
Ця будова міометрія пояснює механізм ре-
зорбції рідини при зануренні резектоскопу 
глибоко у міометрій, що слід пам’ятати при 
резекції міом зі значним інтрамуральним 
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компонентом. Для змешення операційного 
часу деякі автори пропонують передопера-
ційне застосування а-ГнРГ протягом 2-3 мі-
сяців, що дозволяє зменшити діаметр  вузла 
до 30 % або даназолу протягом 3 тижнів. 
Якщо інтрамуральний компонент є занадто 
великим, субмукозну міому можна видаля-
ти в 2 етапи. Після введення резектоскопа 
субмукозна міома видаляється за допомогою 
техніки поступового, фрагмент за фрагмен-
том,  зрізання (гоління). Петля резектоско-
пу спочатку торкається найбільш перифе-
ричної ділянки міоми. Електрод активують 
тільки під час зворотного руху петлі резек-
тоскопу. Після завершення операції фраг-
менти  міоми видаляються кюреткою або  
вікончастим затискачем. За необхідності ви-
конують симультанну аблацію ендометрія. 
Препарат відправляють на гістологічне до-
слідження [2, 5, 6, 9].

При міомектомії у молодих пацієнток 
з нереалізованою репродуктивною функ-
цією важливо дотримуватись принципів 
мінімально травматичної хірургії. Преци-
зійний гемостаз і співставлення міометрія 
є необхідними. Мікрохірургічна техніка 
попереджує кровотечі, утворення спайок і 
післяопераційні ускладнення. Техніка зале-
жить від локалізації міоми. Маленькі (до 1 
см) міоми підлягають електро- або лазерній 
вапоризації. При міомах на ніжці техніка 
є простою і полягає у коагуляуції і пересі-
канні ніжки пухлини. Шви звичайно  не є 
необхідними. При міомах на широкій осно-
ві або інтрамуральних, в місці локалізації 
міоми виконують гістеротомію, звичайно у 
вертикальному напрямку, рідше – у гори-
зонтальному за допомогою монополярного 
електрода [11,12,14]. Комплементарну ко-
агуляцію судин міометрія звичайно вико-
нують біполярним інструментом. Ін’єкції 
вазоконстрикторних агентів в міому мат-
ки використовують за необхідності [10,15]. 
Атравматична енуклеація міоми викону-
ється за допомогою широких щипців, мо-
нополярного електрода, кривих ножиць і 
аквадисектора. Аквадисекція допомагає 
визначити площину дисекції вузла від при-
леглого міометрія. Порожнина матки в біль-
шості випадків не розкривається. Судинну 
ніжку вузла коагулюють за допомогою бі-
полярного інструмента. Гістеротомічний 
розтин зашивають, якщо він глибокий, до-
вгий (>2 см) або кровоточить, одним або 
двома рядами окремих або безперервних 

швів з відстанню близько 5 мм між стібка-
ми шва.[6, 11]. Використовують техніку ін-
тракорпорального або екстракорпорального 
зав’язування вузлів. Міома може бути ви-
далена через троакарний порт при збільшен-
ні розтину  до 2 см за допомогою затискача, 
після фрагментації (морцелляції),  або через 
задній кольпотомний отвір. Після видален-
ня міоми перитонеальну порожнину зрошу-
ють фізіологічним розчином натрію хлори-
ду, контролюють гемостаз і, за необхідності, 
встановлюють дренаж, який видаляють че-
рез 24-36 годин [14, 15].

Міолізис – новітня методика консер-
вативної міомектомії.  При  лапароскопії 
Nd-YAG-лазером або біполярною голкою  
пенетрують міому в численних місцях під 
кутом 90° до поверхні матки. У відповідь на 
цю процедуру міома матки звичайно зазнає 
атрофії. Коагуляційний ефект лазерної або 
електроенергії призводить до  некрозу стро-
ми міометрія, денатурації білків,  порушен-
ню васкуляризації. Використання  перед 
операцією а-ГнРГ збільшує успіх процеду-
ри. Ідеальними пацієнтками для такої опе-
рації є жінки в  перименопаузі з симптомною 
міомою  діаметром 3-10 см  або з розмірами 
матки до 14 тижнів вагітності. У пацієнток 
з матковими кровотечами комбінація міолі-
зису з аблацією ендометрія збільшує частоту 
післяопераційної аменореї з 37 % до 57% і 
зменшує необхідність вторинних процедур, 
включаючи гістеректомію, з 38 % до 12,5 % 
[14, 15, 19].

Кріоміолізис – модифікація технології 
міолізиса з використанням кріотехнологій.  
Передопераційна підготовка здійснюється 
за допомогою а-ГнРГ-терапії протягом 3 мі-
сяців. Кріозонд вводиться в міометрій і за-
морожування відбувається при температурі 
-180°С. Розмір міоми зменшується на 6 % 
через 4 місяці після лікування. Недоліка-
ми процедури є низька ефективність і ризик 
утворення виразних післяопераційних спа-
йок. Роль кріоміолізиса у консервативному 
лікуванні міоми матки наразі не встановле-
на [14].

Передопераційна підготовка не від-
різняється від такої при лапароскопічній 
міомектомії. Трансабдомінальний доступ 
обирається звичайно при великих або чис-
ленних міомах [15].

Для зменшення кровоточивості  у ву-
зол можна  вводити розчин вазопресину 
(1:200) або адреналіну (1 ампула розчину 



133

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

адреналіну розводиться в 100 мл фізіоло-
гічного розчину хлориду натрія). Через 
20-30 с після ін’єкції хірург виконує поздо-
вжній розтин серозної і м’язової оболонки 
матки над міомою Розтин виконують скаль-
пелем, СО2 лазером (50 W, 1,5-2 мм волок-
но, щільність потужності 1250-2200 Вт/
см2) або гольчастим монополярним елек-
тродом. Відбувається ретракція країв кап-
сули;  міому  поступово видаляють  шля-
хом гострої і тупої, за допомогою пальця, 
дисекції, з одночасною коагуляцією судин 
міометрія [11]. Лазер, голчастий електрод 
або ножиці можуть використовуватись для 
енуклеації міоми з її «капсули» - прилегло-
го міометрія. При досягненні основи міоми 
– «ніжки», артеріальні судини клемують і 
перев’язують, вузол видаляють і оглядають 
на розрізі і відправляють на гістологічне 
дослідження. Матку реконструюють  шля-
хом співставлення м’язових країв одним-
двома рядами окремих вікрилових швів 
(№ 0). Гіпертрофований міометрій навколо 
міоми нерідко утворює залишок тканини, 
який можна видалити [14,15]. При числен-
них міомах слід намагатися видалити їх  
крок за кроком, через один розтин матки. 
Деякі хірурги накладають турнікети для 
зменшення кровотоку в матковій і яєчнико-
вій артеріях. Найбільший вузол видаляють 
першим. Намагаються уникати розкрит-
тя порожнини матки  та травми інтерсти-
ційної частини маткової труби. Будь-яке 
розкриття ендометріальної порожнини по-
винно бути помічено і закрито швами з за-
хопленям підлеглого підтримуючого шару 
міометрія. Всі «мертві простори» повинні 
бути закриті швами. Орієнтирами  щодо 
симетричної реконструкції матки служать 
маткові труби і круглі зв’язки. Слід звер-
тати увагу на уникненя окклюзії маткових 
судин, цервікального каналу. На серозну 
оболочку деякі хірурги накладають окре-
мий ряд швів (вікрил № 2-0, 3-0). З метою 
профілактики післяопераційних спайок 
використовують абсорбуємі (Interceed) і не-
абсорбуємі (Gore-Tex) бар’єрні матеріали. 
Черевну порожнину дренують (закритий 
дренаж) [13, 15, 21].

Повторна лапароскопія може бути 
здійснена у пацієнток з незадовільними ре-
продуктивними результатами з метою адге-
зіолізиса, хромопертубації і реконструктив-
ної хірургії [11,14].

Матеріал та методи дослідження
Проведений аналіз баз даних PubMed 

Medline, Cochraine Library, UpToDate, а та-
кож  ретроспективний аналіз  випадків хі-
рургічного лікування  1005 хворих з симп-
томною міомою матки на базі  відділення 
інвазивних методів діагностіки та лікуван-
ня КУ «Університетська клініка № 1» Одесь-
кого національного медичного університету 
(м. Одеса) протягом 2013-2015 рр. Статис-
тичну обробку проводили за допомогою про-
грамного забезпечення Statistica 13.0 (Dell 
StatSoft Inc., США).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Кількість гістеректомій  склала 761 

(75,7%), консервативних міомектомій – 244 
(24, 3%). Вагінальна гістеректомія була ви-
конана в більшості випадків  425 (55, 8 %),  
лапароскопічно асистована  вагінальна гіс-
теректомія – в 148  (19,4 %), тотальна лапа-
роскопічна гістеректомія – в  112 (14,7 %),  
супрацерікальна лапароскопічна гістерек-
томия  - в 24 (3,2%), абдомінальна гістерек-
томія – в  52 (6,8 %).  Серед консервативних 
міомектомій  лапароскопічний доступ був 
здійсненій в  134 випадках  (54,9 %), гісте-
роскопічний – в  67 (27,5 %), лапаротомний 
– в  43 (17, 6%). 

Висновки
 Серед хірургічних методів лікування 

симптомної міоми матки переважає гісте-
ректомія (75,7 %). Консервативна міомек-
томія складає 24,3 % всіх операций на мат-
ці.  Протягом останніх років спостерігається 
тенденція до збільшення числа лапароско-
пічних, при зменшенні частки абдоміналь-
них гістеректомій і сталому переважан-
ні вагінальної гістеректомії у пацієнток з 
симптомною міомою матки.  Лапароскопіч-
ний доступ є  більш частим при консерва-
тивній міомектомії (співвідношення лапа-
роскопічна-гістероскопічна-лапаротомна 
міомектомія складає 54,9 %-27,5%-17,6 % 
відповідно). 
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РЕЗЮМЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ)

ГЛАДЧУК И.З., РОЖКОВСКАЯ Н.Н., КОСЕЙ Т.В.

Несмотря на значительное количество работ, 
посвященных патогенезу, диагностике и лечению 
миомы матки, многие вопросы остаются неуточ-
ненным, трактовка полученных результатов яв-
ляется неоднозначной и даже противоречивой. 
На современном этапе  наиболее эффективными 
технологиями в лечении миомы матки остаются  
хирургические, но они требуют систематизации и 
дифференцированных подходов к применению.

Материал и методы исследования. Про-
веденный анализ баз данных PubMed Medline, 
Cochraine Library, UpToDate, а также ретроспек-
тивный анализ случаев хирургического лечения 
1005 больных с симптомной миомой матки на 
базе отделения инвазивных методов диагностики 
и лечения КУ «Университетская клиника № 1» 
Одесского национального медицинского универ-
ситета (г. Одеса) в течение 2013-2015 годов. Ста-
тистическая обработка проводилась с помощью 
программного обеспечения Statistica 13.0 (Dell 
StatSoft Inc., США).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Количество гистеректомий составило 761 
(75,7%), консервативных миомектомий - 244 
(24, 3%). Вагинальная гистерэктомия была вы-
полнена в большинстве случаев 425 (55, 8%), ла-
пароскопически асистированная  вагинальная 
гистерэктомия - в 148 (19,4%), тотальная лапа-
роскопическая гистерэктомия - в 112 (14,7%), су-
працерикальная лапароскопическая гистерэкто-
мия - в 24 (3,2%), абдоминальная гистерэктомия 
- в 52 (6,8%). Среди консервативных миомэкто-
мий лапароскопический доступ был осуществлен 
в 134 случаях (54,9%),  гистероскопический  - в 
67 (27,5%), лапаротомный - в 43 (17, 6%).

Выводы. Среди хирургических методов 
лечения симптомной миомы матки преоблада-
ет гистерэктомия (75,7%). Консервативная ми-
омэктомия составляет 24,3% всех операций на 
матке. В течение последних лет наблюдается тен-
денция к увеличению числа лапароскопических, 
при уменьшении доли абдоминальных гистерек-

томий и устойчивом преобладании вагинальной 
гистерэктомии у пациенток с симптомной мио-
мой матки. Лапароскопический доступ является 
более частым при консервативной миомэктомии 
(соотношение лапароскопическая-гистероскопи-
ческая-лапаротомная миомэктомия составляет 
54,9% - 27,5% -17,6% соответственно).

Ключевые слова: миома матки, гистерэк-
томия, консервативная миомэктомия.

SUMMARY

MODERN SURGICAL TREATMENT TECHNOLOGIES 
OF UTERINE FIBROIDS  

(LITERATURE REVIEW AND OWN DATA)

GLADCHUK I.Z, ROZHKOVSKA N.M,  KOSEY T.V.

Despite the large number of works devoted to 
the pathogenesis, diagnosis and treatment of uter-
ine fibroids, many questions remain unspecified, 
interpretation of the results is ambiguous and even 
contradictory. At present, the most effective tech-
nology in the treatment of uterine fibroids are sur-
gical, but they require systematization and differ-
entiated approaches to use.

Material and methods. The analysis of da-
tabases PubMed Medline, Cochraine Library, Up-
ToDate, as well as a retrospective analysis of cases 
of surgical treatment of 1005 patients with symp-
tomatic uterine myoma on the basis of separation of 
invasive methods of diagnosis and treatment of KU 
«University Hospital № 1» of the Odessa National 
Medical University (Odesa) in during the 2013-2015 
period. Statistical analysis was performed using 
Statistica 13.0 software (Dell StatSoft Inc., USA).

Results. Hysterectomy number was 761 
(75.7%), conservative myomectomy - 244 (24 3%). 
Vaginal hysterectomy has been performed in most 
cases – in 425 (55, 8%), laparoscopic assisted vagi-
nal hysterectomy – in 148 (19.4%), total laparo-
scopic hysterectomy – in 112 (14.7%), laparoscopic 
supracervical hysterectomy – in 24 (3 , 2%), ab-
dominal hysterectomy – in 52 (6.8%). Among con-
servative myomectomy laparoscopic access was car-
ried out in 134 cases (54.9%), hysteroscopic  - in 67 
(27.5%), abdominal – in 43 (17, 6%).

Conclusions. Among the surgical treatments 
for symptomatic uterine fibroids hysterectomy pre-
vails (75.7%). Conservative myomectomy is 24.3% 
of all uterine operations. In recent years, there is 
a tendency to increase the number of laparoscopic, 
with a decrease in the proportion of abdominal hys-
terectomy and stable prevalence of vaginal hys-
terectomy in patients with symptomatic uterine 
myoma. Laparoscopic access is more frequent when 
there is conservative myomectomy (the ratio of lap-
aroscopic-hysteroscopic myomectomy-laparotomic 
of 54.9% - 27.5% -17.6%, respectively).

Keywords: uterine fibroids, hysterectomy, 
conservative myomectomy.
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ЗВ’ЯЗОК БАКТЕРІАЛЬНОГО ОБСІМЕНІННЯ СПЕРМИ З 
НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ, ЯКА НАСТАЛА В ЦИКЛАХ 

ЗАПЛІДНЕННЯ ІН ВІТРО

Понад 50% вагітних після запліднення ін вітро (ЗІВ) стикаються з проблемою невиношу-
вання вагітності, особливо в першому триместрі.

Мета дослідження – вивчити можливий зв’язок між бактеріальним обсіменінням сперми, 
визначеного методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу, і звичним невиношу-
ванням вагітності (ЗНВ) після запліднення ін вітро. 

Матеріал та методи. дослідження. Обстежено 240 чоловіків з подружніх пар з невиношу-
ванням вагітності, яка настала в циклі ЗІВ, і 30 умовно здорових чоловіків з подружніх пар, у яких 
вагітності завершилися лише терміновими пологами. Проведено дослідження зіскрібків з уретри 
методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що у пацієнтів з подруж-
ніх пар з ЗНВ порівняно з чоловіками з фертильних пар частіше реєструвалися Sneathia spp./
Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.; Ureaplasma parvum; Mycoplasma hominis; Atopobium claster; 
Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp.; Eubacterium spp.; Haemophilus spp. і вірогідно частіше спо-
стерігалися підвищені концентрації Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Mycoplasma 
hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., Anaerococcus spp., 
Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Enterobacteriaceae/
Enterococcus spp., Candida spp. Урогенітальний нормоценоз відмічався лише у 3,33% пацієнтів з пар 
з ЗНВ, тоді як у 40,00% осіб він був помірний і у 56,67% – виражений дисбіоз.

Висновки. Одним з можливих факторів ЗНВ після ЗІВ може бути бактеріальне забруднення 
сперми умовно-патогенними мікроорганізмами, пов’язаними з бактеріальним вагінозом (37,08%), 
та з підвищеними концентраціями анаеробів (67,92%). 

Ключові слова: запліднення ін вітро, звичне невиношування вагітності, сперма, урогені-
тальний мікробіоценоз, бактеріальне обсіменіння, анаероби, бактеріальний вагіноз, полімеразна 
ланцюгова реакція в режимі реального часу.

Звичне невиношування вагітності 
(ЗНВ) – це мимовільне переривання, при-
наймні, двох послідовних вагітностей в 
першому або на початку другого триместру 
вагітності [2]. Понад 50% вагітних після за-
пліднення ін вітро (ЗІВ) стикаються з про-
блемою невиношування вагітності, особли-
во в першому триместрі. Якщо інфікування 
відбувається на ранніх термінах вагітнос-
ті, ембріон перестає розвиватися і гине. На 
більш пізніх термінах можливе народження 
плоду з внутрішньоутробної інфекцією [6].

ЗНВ може мати різну етіологію і ви-
никати внаслідок анатомічних, генетичних, 
інфекційних, психологічних, тромботичних 
та імунологічних дефектів [5, 7]. За оцінка-
ми, близько 50% випадків ЗНВ залишаєть-
ся невідомим, можуть виникати внаслідок 
різних факторів, що беруть участь в репро-
дукції людини. Фактори чоловічої сперми 

можуть мати можливу роль у випадках ЗНВ 
[7]. Багато дослідників намагалися визна-
чити ймовірні причини факторів сперми, 
пов’язані з ЗНВ, такі як звичайні параметри 
сперми (наприклад, концентрація, рухли-
вість, морфологія, життєздатність), а також 
акросомний статус, наявність лейкоцитів в 
еякуляті, перекисне окислення ліпідів спер-
ми, антиоксидантна здатність насіннєвої 
плазми, і цілісність спермального хромати-
ну [9].

Інфекції яєчка, придатка та проста-
ти у чоловіків можуть приводити до нега-
тивних результатів ЗІВ [3]. Бактеріальне 
обсіменіння негативно впливає на функції і 
якість сперми. Її тривалість і інтенсивність 
визначає ступінь порушень репродуктивної 
функції [9]: надає тривалу токсичну дію на 
сперматогенний епітелій, порушує гемато-
тестикулярний бар’єр, реологічні властивос-
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ті і хімічний склад насінної рідини, а також 
може призводити до розвитку автоімунних 
реакцій, наприклад, утворення антиспер-
мальних антитіл. У процесі бактеріально-
вірусного навантаження зростає кількість 
активованих клітин імунної системи, що 
супроводжується підвищеним утворенням 
вільних радикалів кисню і збільшенням се-
креції лімфокінів і монокінів, результатом 
чого є вторинне запалення в тканинах ре-
продуктивного тракту жінки. Є поодинокі 
дослідження про ймовірну кореляцію бакте-
ріального забруднення і ЗНВ. 

Відсутність патогномоничної симпто-
матики інфекційно-запальних процесів у 
чоловіків, а також переважання стертого 
або асимптомного клінічного перебігу обу-
мовлює необхідність введення в практику 
інформативної діагностичної технології, 
яка дозволяє швидко і достовірно вияви-
ти фактор інфекційного процесу і вибрати 
ефективну, етіологічно обґрунтовану лікар-
ську терапію, особливо це важливо в парах 
з ЗНВ [1]. 

Часто етіологічними факторами роз-
витку інфекційно-запального процесу у чо-
ловіків є облігатні патогени і віруси: гоно-
коки, хламідії, трихомонади, Micoplasma 
genitalis, Herpes Simplex I і II типів, проте 
в останні роки відзначається істотне збіль-
шення ролі умовно-патогенних мікроор-
ганізмів (УПМ): Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum, Haemophilus, Candida 
та ін. [4]. На даний момент культуральний 
і мікроскопічний методи розглядаються в 
міжнародній практиці як такі, що ряд істот-
них обмежень, які ускладнюють отриман-
ня об’єктивного результату обстеження [8]. 
Так, при діагностиці трихомоніазу мікро-
скопічний метод має найнижчу чутливість: 
в середньому 30% (для жінок – 50-60%, для 
чоловіків – 10-12%), тоді як метод ПЛР до-
стовірно визначає збудника в 90-96% випад-
ків [10].

Крім того, при мікроскопії мазків 
можна ідентифікувати мікроорганізми, 
присутні в біоматеріалі у кількості понад 
105 КУО/мл, тоді як багато факультатив-
но-анаеробних і аеробних бактерій можуть 
проявляти патогенний ефект при порівняно 
невеликій кількості (до 104 КУО/мл), яке не 
виявляється при мікроскопії. Дані обстави-
ни істотно знижують діагностичну цінність 
мікроскопічного дослідження. Метод ПЛР 
з детекцією результатів в режимі реально-

го часу (ПЛР-РЧ) дозволяє виявляти ДНК/
РНК мікроорганізмів незалежно від їх куль-
туральних і морфологічних особливостей, в 
тому числі мікроорганізмів, які чинять опір 
культивуванню; охарактеризувати структу-
ру мікробіоти відповідного біотопу для оцін-
ки патогенетичної ролі кожної групи мікро-
організмів у даного пацієнта [1].

Мета дослідження – вивчити мож-
ливий зв’язок між бактеріальним обсіме-
нінням сперми, визначеного методом по-
лімеразної ланцюгової реакції в режимі 
реального часу, і звичним невиношуванням 
вагітності після запліднення ін вітро.

Матеріал та методи дослідження
Обстежено 240 чоловіків групи Н з по-

дружніх пар з невиношуванням вагітності, 
яка настала в циклах ЗІВ, і 30 умовно здо-
рових чоловіків групи К з подружніх пар, 
у яких вагітності завершилися лише тер-
міновими пологами. Усі пацієнти групи Н 
неодноразово проходили обстеження на на-
явність урогенітальних інфекцій мікроско-
пічним та бактеріологічним методами, за 
останніми результатами яких патології не 
було виявлено.

Визначення стану урогенітально-
го мікробіоценозу проводили методом 
комп лексної кількісної ПЛР-РЧ з ви-
користанням тест-систем «Андрофлор» 
(«ДНК-технології», Росія) в молекулярно-
генетичній лабораторії ТОВ Діагностич-
ний центр «Євгеніка» (зав. лаб. к. біол. н. 
Е.Т. Макшаєва). Біологічним матеріалом 
для дослідження був зіскрібок з уретри. Для 
оцінки присутності епітеліальних клітин в 
зразку використовували ампліфікацію ге-
номної ДНК людини.

Обладнанням для проведення аналізу в 
режимі реального часу був ампліфікатор ДТ-
96 (Росія). При проведенні аналізу визнача-
ли геномну ДНК людини, загальну бактері-
альну масу (ЗБМ), кількість Lactobacillus 
spp.; нормофлору (сумму Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Corynebacterium spp.); 
сумму УПМ, асоційованих з бактеріаль-
ним вагінозом (Gardnerella vaginalis, Mega-
sphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp., 
Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacte-
rium spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplas-
ma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium 
cluster); суму УПМ-анаеробів (Bacteroides 
spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., 
Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./
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Parvimonas spp., Eubacterium spp.); УПМ 
Haemophilus spp.; УПМ Pseudomonas 
aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia 
spp.; УПМ Enterobacteriaceae/Enterococcus 
spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; 
Trichmonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; 
Chlamydia trachomatis. Ступінь обсіменіння 
в бланках результатів представлялася абсо-
лютними та відносними до ЗБМ значеннями 
десятинних логарифмів.

Статистичну обробку матеріалу вико-
нували за допомогою програми Excel.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
У пацієнтів групи Н ЗБМ дорівнюва-

ла 106,04 КУО/мл, в групі К – 105,74 КУО/
мл (p>0,05). Проведені дослідження по-
казали, що в групі Н у 8 (3,33%) пацієн-
тів спостерігався нормоценоз (p<0,01), у 
96 (40,00%) – помірний дисбіоз (p<0,01), у 
136 (56,67%) – виражений дисбіоз (p<0,01); 
причому у 163 (67,92%)  випадках за раху-

нок підвищених концентрацій анаеробів; у 
89 (37,08%) – за рахунок підвищеного вміс-
ту УПМ, асоційованих з бактеріальним вагі-
нозом. У 6 (2,50%) випадках зареєстровано 
інфікування Mycoplasma genitalium; у 12 
(5,00%) – Trichоmonas vaginalis; у 6 (2,50%) 
- Chlamydia trachomatis. У 27 (11,25%) чо-
ловіків групи Н зустрічалася Ureaplasma 
urealyticum, у 57 (23,75%) – Ureaplasma 
parvum, а в групі К – відповідно в 4 (13,33%) 
і 2 (6,67%). При цьому в групі Н уреплазми 
були в діагностично значущих кількостях в 
54 (22,50%) випадках, в групі К – в жодно-
му випадку таких пацієнтів не було. 

У чоловіків з сімей з ЗНВ відмічала-
ся вірогідно більш висока концентрація 
Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacte-
rium spp., Mycoplasma hominis, Atopobium 
claster, Bacteroides spp./Porphyromonas spp./
Prevotella spp., Anaerococcus spp., Peptostrep-
tococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium 
spp., Haemophilus spp., Enterobacteriaceae/
Enterococcus spp., Candida spp. (таблиця). 

Таблиця

Якісний та кількісний спектр біологічного матеріалу зі зіскрібків 
з уретри чоловіків з подружжів з ЗНВ

Мікроорганізм(и)
Група Н (n=240) Група К (n=30)

Log10УПМ,
M±m n(%) Log10УПМ,

M±m n(%)

Lactobacillus spp. 2,08±0,05* 103(42,92)* 3,20±0,42 20(66,67)

Staphylococcus spp. 2,27±0,13 134(55,83) 2,33±0,31 20(66,67)

Streptococcus spp. 3,99±0,12* 209(87,08)* 6,18±0,16 30(100)

Corynebacterium spp. 4,81±0,07 233(97,08) 4,67±0,11 30(100)

Gardnerella vaginalis 1,92±0,16* 97(40,42)* 3,96±0,24 28(93,33)
Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister 
spp. 3,23±0,15 168(70,00) 3,40±0,45 20(66,67)

Sneathia spp./Leptotrichia spp./
Fusobacterium spp. 1,04±0,14* 52(21,67)* 0,00±0,00 0(0,00)

Ureaplasma urealyticum 0,53±0,10 27(11,25)* 0,15±0,07 4(13,33)

Ureaplasma parvum 1,20±0,14 57(23,75) 0,14±0,08 2(6,67)

Mycoplasma hominis 0,38±0,09* 20(8,33) 0,00±0,00 0(0,00)

Atopobium claster 2,64±0,16* 135(56,25)* 0,00±0,00 0(0,00)
Bacteroides spp./Porphyromonas spp./
Prevotella spp. 4,69±0,11* 221(92,08) 3,47±0,17 28(93,33)

Anaerococcus spp. 5,30±0,06* 240(100) 4,61±0,11 30(100)

Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp. 4,39±0,09* 226(94,17)* 3,30±0,37 22(73,33)

Eubacterium spp. 5,01±0,09* 228(95,00)* 3,42±0,38 22(73,33)

Haemophilus spp. 1,09±0,12* 63(26,25)* 0,31±0,21 2(6,67)
Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./
Burkholderia spp. 2,50±0,13 150(62,50) 3,07±0,35 22(73,33)
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Продовження табл.

Мікроорганізм(и)
Група Н (n=240) Група К (n=30)

Log10УПМ,
M±m n(%) Log10УПМ,

M±m n(%)

Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. 2,76±0,12* 169(70,42)* 3,52±0,01 30(100)

Candida spp. 0,32±0,06* 22(9,17) 0,00±0,00 0(0,00)

Mycoplasma genitalium - 6(2,50) - 0(0,00)

Trichmonas vaginalis - 12(5,00) - 0(0,00)

Neisseria gonorrhoeae - 0(0,00) - 0(0,00)

Chlamydia trachomatis - 6(2,50) - 0(0,00)

Примітка: * - вірогідна достовірність з аналогічними показниками групи К (p<0,05).

Як видно з таблиці, у пацієнтів в гру-
пі Н порівняно з групою К в зскрібку з уре-
три рідше зустрічався такий представник 
нормофлори, як Streptococcus spp., а також 
Gardnerella vaginalis, Enterobacteriaceae/
Enterococcus spp.; вірогідно частіше реє-
струвалася Sneathia spp./Leptotrichia spp./
Fusobacterium spp.; Ureaplasma parvum; 
Mycoplasma hominis; Atopobium claster; 
Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp.; 
Eubacterium spp.; Haemophilus spp. 

Висновки
Одним з можливих факторів звичного 

невиношування вагітності після запліднен-
ня ін вітро може бути бактеріальне обсіме-
ніння сперми умовно-патогенними мікро-
організмами, пов’язаними з бактеріальним 
вагінозом (37,08%), та з підвищеними кон-
центраціями анаеробів (67,92%). 
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РЕЗЮМЕ

СВЯЗЬ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ 
СПЕРМЫ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ В ЦИКЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

ГОЛОВАТЮК К.П.

Более 50% беременных после экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) сталкивают-
ся с проблемой невынашивания беременности 
(ПНБ), особенно в первом триместре.

Цель исследования – изучить возмож-
ную связь между бактериальным загрязнением 
спермы, определенного методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени, и 
ПНБ после ЭКО.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 240 мужчин из супружеских пар с ПНБ, 
которая наступила в цикле ЭКО, и 30 условно 
здоровых мужчин из супружеских пар, в кото-
рых беременности завершились только срочны-
ми родами, группы К. Проведено исследование 
соскобов из уретры методом полимеразной цеп-
ной реакции в режиме реального времени.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Установлено, что у пациентов из пар с 
ПНБ по сравнению с мужчинами из фертиль-
ных пар чаще регистрировались Sneathia spp./
Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.; Ureaplasma 
parvum; Mycoplasma hominis; Atopobium claster; 
Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp.; 
Eubacterium spp.; Haemophilus spp. и достоверно 
чаще наблюдались повышенные концентрации 
Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium 
spp., Mycoplasma hominis, Atopobium claster, 
Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella 
spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./
Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus 
spp., Enterobacteriaceae / Enterococcus spp., 
Candida spp. Урогенитальный нормоценоз на-
блюдался лишь у 3,33% пациентов из пар с ПНБ, 
тогда как в 40,00% случаев отмечался умерен-
ный и в 56,67% – выраженный дисбиоз.

Выводы. Одним из возможных факторов 
ПНБ после ЭКО может быть бактериальное об-
семенение спермы условнопатогенными микро-
организмами, связанными с бактериальным 
вагинозом (37,08%), и с повышенными концен-
трациями анаэробов (67,92%).

Ключевые слова: экстракорпоральное 
оплодотворение, привычное невынашивание бе-
ременности, сперма, урогенитальный микробио-

ценоз, бактериальное обсеменение, анаэробы, 
бактериальный вагиноз, полимеразная цепная 
реакция в режиме реального времени.

SUMMURY

COMMUNICATION OF SPERM BACTERIAL CONTAM-
INATION WITH A MISCARRIAGE, CAME IN VITRO 

FERTILIZATION CYCLE

GOLOVATYUK K.P.

More than 50% of pregnant after in vitro 
fertilization (IVF) are faced with the problem of 
miscarriage, especially in the first trimester.

Purpose of the study – to study the possible 
link between the bacterial contamination of semen 
determined by polymerase chain reaction in real 
time, and miscarriage after IVF.

Material and methods. The study involved 
240 men from couples with miscarriage, which oc-
curred in a cycle of IVF, and 30 apparently healthy 
men from couples where pregnancy resulted only 
urgent delivery. The investigation of scrapings 
from the urethra by polymerase chain reaction in 
real time.

Results. It was found that in patients with 
pairs with miscarriages compared to men from fer-
tile couples it was often recorded Sneathia spp./
Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.; Ureaplas-
ma parvum; Mycoplasma hominis; Atopobium 
claster; Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp.; 
Eubacterium spp.; Haemophilus spp. and signifi-
cantly more frequently it was observed increased 
concentrations of Sneathia spp./Leptotrichia spp./
Fusobacterium spp., Mycoplasma hominis, Atopo-
bium claster, Bacteroides spp./Porphyromonas 
spp./Prevotella spp., Anaerococcus spp., Pepto-
streptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium 
spp., Haemophilus spp., Enterobacteriaceae / En-
terococcus spp., Candida spp. Urogenital normoce-
nosis observed only in 3.33% of patients in pairs 
with miscarriage, while 40.00% of the observed 
had moderate and 56.67% ones – expressed dysbio-
sis.

Conclusions. One of the possible factors mis-
carriage after IVF can be bacterial contamination 
sperm by opportunistic microorganisms associated 
with bacterial vaginosis (37.08%), and elevated 
concentrations of anaerobic bacteria (67.92%).

Keywords: in vitro fertilization, habitual 
miscarriage, sperm, urogenital microbiocenosis, 
bacterial contamination, anaerobes, bacterial vagi-
nosis, polymerase chain reaction in real time.
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УДК 618.19-005.1-08

ГРИЩЕНКО О.В., БОБРИЦКАЯ В.В., КОРОВАЙ С.В., 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ А.Ю., ЧЕРНЯК О.Л.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии, г.Харьков

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

Представлены результаты применения различных доз комбинированных эстроген-гестаген-
ных препаратов в качестве метода лечения и профилактики аномальных маточных кровотече-
ний (АМК).

Цель исследования – повышение эффективности терапии и профилактики АМК с примене-
нием комплексных эстроген-гестагенных препаратов.

Материал и методы исследования. Основная группа 40 человек разделена две подгруппы 
по 20 человек. I подгруппа получала комбинированный эстроген-гестагенный препарат мунали 30 
мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) с 150 мкг дезогестрела (ДГ), II подгруппа в дозировке 20 мкг ЭЭ с 150 
мкг ДГ  -  обе подгруппы в режиме – 21/7. Группа сравнения получала симптоматическую терапию. 

Результаты исследования и их обсуждение. Доказана лучшая клиническая эффективность 
терапии среди пациенток первой подгруппы, получавшей препарат с дозировкой 30 мкг ЭЭ. У 20% 
пациенток группы сравнения, не получавших гормональной терапии, через 2 месяца наблюдались 
рецидивы маточных кровотечений.

Выводы.  Рациональным является назначение препарата в дозировке 30 мкг этинилэстра-
диола на 3 месяца, с возможным последующим переходом на дозировку 20 мкг (при отсутствии 
рецидивов заболевания) для длительного приема. 

Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, этинилэстрадиол, дезогестрел, му-
нали. 

Проблема терапии и профилактики 
маточных геморрагий в гинекологической 
практике остается актуальной, поскольку на 
современном этапе научных знаний и обоб-
щения опыта различных стран, выработаны 
различные оперативные и консервативные 
подходы к лечению данных состояний, одна-
ко, не определен единственный рациональ-
ный подход к терапии [1,2]. Клинический 
опыт диктует необходимость выработки наи-
более оптимальных, в том числе с фармако-
экономической точки зрения, схем терапии, 
не противоречащих тенденциям националь-
ных Протоколов по лечению определенных 
патологий [1]. 

Рациональным методом лечения ано-
мальных маточных кровотечений (АМК) 
признано применение комбинированных 
эстроген-гестагенных препаратов (гормо-
нальных контрацептивов) для лечения и 
профилактики АМК [1,3,4,5,6].  Поэтому 
нами проведен научный и клинический ана-
лиз эффективности различных дозировок 
препарата для определения наиболее опти-
мальной схемы ведения пациенток после 
малых оперативных вмешательств (гистеро-
скопия, кюретаж).

Цель исследования – повышение эф-
фективности терапии и профилактики АМК 
с применением комплексных эстроген-геста-
генных препаратов.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 60 па-

циенток с АМК, после гистероскопическо-
го вмешательства и кюретажа эндометрия. 
Возраст пациенток – 28-36 лет. Тяжелые 
менструальные кровотечения имели место у 
28 женщин (46,6%), ациклические кровоте-
чения у 32 (53,3%). Среди наблюдаемых па-
циенток нерожавшие – 37 женщин (61,7%), 
21 (35%) имели 1 роды в анамнезе, 2 жен-
щины  (3,3%) – двое родов в анамнезе.  Хро-
нические заболевания органов малого таза 
в анамнезе у 25 (41,7%) пациенток, диагноз 
«первичное бесплодие» у 9 (15%), «вторич-
ное бесплодие» у 12 (20%). Искусственное 
прерывание беременности имели 26 (43,3%) 
пациенток, самопроизвольные аборты в 
анамнезе у 8 (13,3%). Дисгормональные за-
болевания молочных желез имели 47 из 60 
обследованных (78,3%), из них – фиброзно-
кистозная мастопатия констатирована у 28 
женщин (46,7%), циклические масталгии 
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имели 20 (33,3%) пациенток. Соматический 
анамнез – хронические заболевания почек 
– мочекаменная болезнь у 7 (11,7%) пиело-
нефрит в анамнезе у 5 (8,3%), варикозное 
расширение вен нижних конечностей у 17 
(28,3%). Заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта, органических заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы пациентки в анамне-
зе не отмечали. Вегето-сосудистая дистония 
по гипотоническому типу диагностирована 
у 21 пациентки (35%), по смешанному – у 
9 (15%). Заболевания щитовидной железы 
встречались в большом проценте случаев 
– у 23 пациенток (38,3%) наблюдалась ги-
перплазия щитовидной железы с субклини-
ческим гипотиреозом, у 8 – аутоиммунный 
тиреоидит (13,3%), у 6 - узловой зоб (10%), 
гипертиреоз у 3 (5%) пациенток. Из них 18 
пациенток (в соответствии с рекомендация-
ми эндокринолога) получали L-тироксин в 
дозах от 50 до 100мг в непрерывном режиме. 
Сахарный диабет I типа у 1 пациентки, высо-
кие уровни глюкозы крови (близкие к верх-
ней границе нормы) имели 8 пациенток. 

Всем пациенткам была выполнена ги-
стероскопия с раздельным кюретажем мат-
ки и гистологическим исследованием. В 
результате гистологического исследования 
– железистая гиперплазия эндометрия диа-
гностирована у 47 (78,3%) пациенток, же-
лезисто-кистозная у 7 (11,6%), полипы эн-
дометрия у 6 (10%) пациенток. Признаков 
атипии ни в одном из рассматриваемых слу-
чаев выявлено не было.

В послеоперационном периоде, в соот-
ветствии с Протоколами ведения пациенток 
с АМК, были назначены комбинированные 
эстроген-гестагенные препараты для норма-
лизации гормонального статуса пациенток и 
профилактики рецидивов заболевания. Вы-
явленные заболевания щитовидной железы 
не были противопоказанием для назначения 
гормональной терапии, как и прочие эндо-
кринологические и соматические заболева-
ния, не имевшие тяжелых форм течения.

Основная группа 40 человек, в соответ-
ствии с проводимой в послеоперационном 
периоде терапией, была разделена на две 
подгруппы по 20 человек соответственно. 
Первая подгруппа получала комбинирован-
ный эстроген-гестагенный препарат мунали 
в дозировке 30 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) с 
150 мкг дезогестрела (ДГ), вторая подгруп-
па получала комбинированный эстроген-ге-
стагенный препарат мунали в дозировке 20 

мкг ЭЭ с 150 мкг ДГ. Обе подгруппы  полу-
чали препарат в контрацептивном режиме 
– 21 активная таблетка – 7 дней перерыв. 
К пациенткам группы сравнения – 20 чело-
век – были отнесены пациентки, отказавши-
еся от приема гормональных препаратов, и 
принимавшие симптоматическую гемоста-
тическую терапию в случаях возобновления 
АМК, а также нестероидные противовос-
палительные препараты. Отказ от приема 
эстроген-гестагенных препаратов пациент-
ки (12 женщин -20%) обосновывали (со слов) 
наличием побочных эффектов данных пре-
паратов, проявляющихся в прибавке массы 
тела, росте волос на лице. Восемь из 20 па-
циенток (13,3%) данной группы настаивали 
на отказе от препарата контрацептивного 
действия в связи с желанием реализации ре-
продуктивной функции.

Всем пациенткам через 1, 3 и 6 месяцев 
приема препарата проводилось ультразвуко-
вое исследование с помощью вагинального 
датчика с целью контроля состояния эндо-
метрия, органов малого таза, ультразвуко-
вое исследование молочных желез.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Результаты проведенной терапии по-

казали наилучшую клиническую эффектив-
ность терапии среди пациенток первой под-
группы, получавшей препарат с дозировкой 
30 мкг ЭЭ. Пациентки демонстрировали ре-
гулярный менструальный цикл, с умерен-
ными и скудными кровопотерями во время 
менструации, отсутствие межменструаль-
ных кровянистых выделений. Уменьшились 
явления масталгии у 5 (55,6%) пациенток, 
предъявлявших данные жалобы до начала 
терапии. Отмечена хорошая переносимость 
терапии, отсутствие побочных эффектов. 
При ультразвуковом исследовании толщи-
на эндометрия не превышала 3±0,5мм, при 
нормальной анатомии яичников, норма-
тивные допплерометрические показатели; 
уменьшились признаки мастопатии.

Во второй подгруппе пациенток, полу-
чавших в составе препарата мунали, 20 мкг 
ЭЭ, в течение двух месяцев наблюдались 
скудные мажущие выделения у 8 из 20 па-
циенток (40%). Данные пациентки были пе-
реведены на режим 30мкг ЭЭ, на фоне чего 
межменструальные мажущие выделения 
прекратились.
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При ультразвуковом исследовании тол-
щина эндометрия составляла 4±1,2мм, при 
нормальной анатомии яичников и норматив-
ных показателях кровотока, признаки масто-
патии без тенденции к прогрессированию.

У 4 пациенток группы сравнения 
(20%), не получавших гормональной тера-
пии, через 2 месяца наблюдались рецидивы 
маточных кровотечений, с последующим 
назначением высоких доз гемостатических 
препаратов, и переходом на гормональную 
гемостатическую схему – 30мкг ЭЭ 3 раза в 
сутки 5 дней, затем 30мкг ЭЭ в сутки в тече-
ние месяца в непрерывном режиме. У 2 па-
циенток АМК возобновились через 3 месяца 
после вмешательства, у 10 – наблюдались 
мажущие ациклические кровянистые выде-
ления, были назначены гестагены с 5 по 26 
день цикла. При ультразвуковом исследова-
нии:  уже через месяц после гистероскопи-
ческого вмешательства у 8 пациенток (40%) 
толщина эндометрия составила 8±2,2мм, а 
через 2 месяца 9±1,6мм, т.е. наблюдалось 
постепенное утолщение эндометрия, что в 
последующем могло иметь следствием раз-
витие гиперплазии эндометрия. Данное со-
стояние, в конечном итоге, потребовало на-
значения гормональной терапии. Также у 
пациенток данной группы наблюдалось уме-
ренное прогрессирование ультразвуковых 
признаков мастопатии.

Таким образом, терапия, проведенная 
среди пациенток первой подгруппы, полу-
чавшей 30 мкг ЭЭ, может быть признана 
более рациональной и клинически эффек-
тивной, учитывая патогенетические осо-
бенности АМК. Препараты 20мкг ЭЭ/150 
ДГ также могут применяться у пациенток с 
АМК, но после приема, как минимум, в те-
чение 3 месяцев препарата с содержанием 
30мкг ЭЭ.

Выводы
Применение комбинированного пре-

парата мунали – ЭЭ 30мг/ДГ 150 мг явля-
ется эффективным, патогенетически обо-
снованным  методом лечения АМК, в том 
числе терапии после проведения гистероско-
пических оперативных методов. Более раци-
ональным является назначение препарата в 
дозировке 30 мкг этинилэстрадиола в тече-
ние 3 месяцев, с возможным последующим 
переходом на дозировку 20 мкг ЭЭ (при от-
сутствии рецидивов заболевания) для дли-
тельного приема. 

Применение данных методик лечения 
и профилактики дисгормональных заболе-
ваний женской репродуктивной системы яв-
ляется предметом дальнейшего изучения и 
анализа.
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РЕЗЮМЕ

РАЦІОНАЛЬНА ТЕРАПІЯ АНОМАЛЬНИХ 
МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ

ГРИЩЕНКО О.В., БОБРИЦЬКА В.В., 

КОРОВАЙ С.В., ЖЕЛЄЗНЯКОВ О.Ю.,

ЧЕРНЯК О.Л.

Представлені результати застосування різ-
них доз комбінованих естроген-гестагенних пре-
паратів в якості методу лікування і профілакти-
ки аномальних маткових кровотеч (АМК).

Мета дослідження -підвищення ефектив-
ності терапії та профілактики АМК із застосу-
ванням комплексних естроген-гестагенних пре-
паратів.

Матеріал та методи дослідження. Основна 
група 40 осіб розділена на дві підгрупи по 20 жі-
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нок. I підгрупа отримувала комбінований естро-
ген-гестагенний препарат муналі 30 мкг етині-
лестрадіолу (ЕЕ) з 150 мкг дезогестрела (ДГ), 
II підгрупа в дозуванні 20 мкг ЕЕ з 150 мкг ДГ 
- обидві підгрупи в режимі - 21/7. Група порів-
няння отримувала симптоматичну терапію.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Доведена вища клінічна ефективність терапії 
серед пацієнток першої підгрупи, що одержува-
ла препарат з дозуванням 30 мкг ЕЕ. У 20% паці-
єнток групи порівняння, які не отримували гор-
мональної терапії, через 2 місяці спостерігалися 
рецидиви маткових кровотеч.

Висновки. Раціональним є призначення 
препарату в дозуванні 30 мкг етинілестрадіолу 
на 3 місяці, з можливим подальшим переходом 
на дозу 20 мкг (при відсутності рецидивів захво-
рювання) для тривалого прийому.

Ключові слова: аномальні маткові крово-
течі, етинілестрадіол, дезогестрел, муналі.

SUMMARY

RATIONAL THERAPY OF ABNORMAL UTERINE 
BLEEDING

GRYSHCHENKO O.V. BOBRYTSKA V.V., KORO-

VAI S.V., ZHELEZNYAKOV A.U.,CHERNYAK O.L.

The results of application of different doses 
of combined estrogen-progestin drugs as a method 

of treatment and prophylaxis of abnormal uterine 
bleeding (AUB) are shown.

OBJECTIVE - improving the efficiency of 
the therapy and prophylaxis of AUB with complex 
estrogen-progestin preparations.

Material and methods. The main group of 40 
women divided in two groups of 20 people. I sub-
group received combined estrogen-progestin drug 
Munalea 30 mcg ethinyl estradiol (EE) with 150 
mcg desogestrel (DG), II subgroup at a dosage of 20 
mcg EE with 150 mcg DG- both subgroups in the 
regimen-21/7. The control group received symp-
tomatic therapy.

Results. The best clinical efficacy of therapy 
in the first subgroup of patients receiving the drug 
at a dosage of 30 mcg EE was shown. In 20% of pa-
tients in the comparison group who did not receive 
hormone therapy after 2 months observed relapses 
of uterine bleeding.

Conclusions. The rationale is the use of the 
drug at a dose of 30 mcg of ethinyl estradiol for 3 
months, with a possible subsequent transition to a 
dosage of 20 mcg (in the absence of recurrence of 
the disease) for long-term use.

Keywords: abnormal uterine bleeding, ethi-
nyl estradiol, desogestrel, Munalea.
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РОЛЬ МАРКЕРНИХ БІЛКІВ ВАГІТНОСТІ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ 
АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ 

СИНДРОМОМ

У статті визначено роль маркерних білків вагітності при прогнозуванні акушерських і пери-
натальних ускладнень у жінок із надлишковою масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом 
(МС).

Мета дослідження – визначити роль маркерних білків вагітності для прогнозування аку-
шерських і перинатальних ускладнень у жінок із метаболічним синдромом. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 238 вагітних у І триместрі, з яких 185 із 
надлишковою масою тіла (НМТ), ожирінням І-ІІІ ступеня і МС. 53 вагітних з нормальними по-
казниками ІМТ (18,5-24,9 кг/м2) склали контрольну групу. В І триместрі вагітності вивчено і 
проведено аналіз показників плазменного протеїну А, пов’язаного з вагітністю (РАРР-А) і хоріо-
нічного гонадотропіну людини (ХГЛ). 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що середні рівні біохімічних мар-
керів свідчать про низький ризик розвитку плодів з хромосомними абераціями у жінок із ожирінням 
різного ступеня і МС. Низький рівень РАРР-А і   –ХГЛ в І триместрі вагітності може використо-
вуватися в якості раннього маркеру патологічного розвитку процесів плацентації, клінічний про-
яв яких проявляється в більш пізні терміни вагітності розвитком плацентарної дисфункції (ПД) 
та затримкою розвитку плода. 
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Останніми роками активно вивчається 
вплив МС і метаболічного (абдомінального) 
типу ожиріння на репродуктивне здоров’я 
жінки. Розвиток гестаційних ускладнень у 
вагітних із МС більшість авторів пов’язують 
зі станом інсулінорезистентності, а також із 
ожирінням, що є незалежним фактором ри-
зику материнської і неонатальної захворю-
ваності і смертності. Ряд дослідників вказу-
ють на взаємозв’язок між ожирінням матері 
і вадами розвитку плода [1,2,3].

Основи плацентарної дисфункції за-
кладаються ще в першому триместрі вагіт-
ності. В якості пускового механізму даного 
ускладнення можна розглядати порушен-
ня взаємодії інвазивного цитотрофобласта і 
материнських факторів, що призводить до 
неповноцінної фізіологічної трансформації 
стінок спіральних артерій, порушенню кро-
вопостачання плаценти у вигляді ішемії і ре-
перфузії, а також до генералізації і надмірно 
вираженого оксидативного стресу. Профілі 
скринінгових досліджень, спрямовані на 
виявлення вагітних з високим ризиком роз-
витку у плода хромосомних аберацій, вклю-
чають подвійний тест з визначенням рівня 
вільного  – ХГЛ і РАРР – А в сироватці кро-
ві, визначаються згідно з наказом № 407 від 
15.07.2011р. МОЗ України [4,5].

У звязку з тим, що маркери, які ви-
користовуються при проведенні біохімічно-
го скринінгу мають плодове походження і 
продукуються цитотрофобластом, зміна їх 
синтезу може свідчити про порушення про-
цесів формування і розвитку плаценти і, як 
наслідок, слугувати раннім прогностичним 
маркером таких ускладнень вагітності, як 
плацентарна дисфункція та затримка розви-
тку плода.

Мета дослідження – визначити роль 
маркерних білків вагітності для прогнозу-
вання акушерських і перинатальних усклад-
нень у жінок із метаболічним синдромом. 

Матеріал та методи дослідження
Нами обстежено 238 вагітних у І три-

местрі, з яких 185 мали надлишкову масу 
тіла (НМТ), ожиріння І-ІІІ ступеня і МС, 

увійшли в основну групу спостереження. 
Залежно від індексу маси тіла (ІМТ) їх було 
розподілено на 4 групи. Першу групу склали 
63 вагітних з НМТ і МС (ІМТ 25-29,9 кг/м2), 
2 – 52 жінки з ожирінням І ступеня і МС 
(ІМТ 30-34,9 кг/м2), 3 – 39 вагітних із ожи-
рінням ІІ ступеня і МС (ІМТ 35-39,9 кг/м2) і 
4 групу – 31 вагітна із ожирінням ІІІ ступе-
ня і МС (ІМТ 40 кг/м2 і більше). Діагностика 
метаболічного синдрому проводилась згідно 
з критеріями (АТР ІІІ, 2007 р.). 53 вагітних 
з нормальними показниками ІМТ (18,5-24,9 
кг/м2) склали контрольну групу.

В І триместрі вагітності вивчено і про-
ведено аналіз показників плазменного про-
теїну А, пов’язаного з вагітністю (pregnancy 
associated plasma protein A) (РАРР-А) і хорі-
онічного гонадотропіну людини (ХГЛ). Забір 
крові здійснювали з ліктьової вени, натще в 
11,5±0,11 тижнів вагітності. Кількісне ви-
значення рівня показників проводилось за 
допомогою автоматичного імунохімічно-
го аналізатора «IMMULITE2000PAPP-A», 
«IMMULITE2000HGC».

Кількісні дані представлені у вигляді 
середнього арифметичного і його стандарт-
ної похибки (М±m), а також стандартного 
відхилення (SD), якщо розподіл ознаки у 
виборці був близьким до нормального. При 
непараметричному розподілі ознаки роз-
раховували медіану (Ме) та інтерквартиль-
ний розмах (25-75%). Для аналізу кореляції 
двох ознак при непараметричному розподілі 
використовували метод Спірмена. Оцінку 
отриманих результатів проводили за при-
йнятою класифікацією сили кореляції в 
залежності від значення коефіцієнта коре-
ляції r. Для всіх видів аналізу статистич-
но достовірними вважались значення при  
p<0,05.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Згідно з отриманими нами даними, се-

редні рівні біохімічних маркерів свідчать 
про низький ризик розвитку плодів з хромо-
сомними абераціями у жінок із ожирінням 
різного ступеня і МС (табл. 1). 

Висновки. В результаті проведеного імуноферментного аналізу встановлено, що на тлі ожи-
ріння і МС відмічається більша частота, ніж в контрольній групі хибно-позитивних результатів 
раннього генетичного скринінгу, однак ризик розвитку плода з хромосомною патологією не переви-
щує середній в популяції. При розрахунку коефіцієнту кореляції виявлено зворотній кореляційний 
зв’язок між концентрацією  РАРР-А в І триместрі і частотою розвитку ПД та прямий кореляцій-
ний зв’язок між рівнем продукції  РАРР-А і показниками маси тіла новонароджених.

Ключові слова: вагітність, ожиріння, метаболічний синдром, маркерні білки.
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Таблиця 1

Показники біохімічного скринінгу І триместру вагітності (М±m)

Показник Контрольна 
група, n=53 1 група, n=63 2 група, n=52 3 група, n=39 4 група, n=31

Середні показники 
β –ХГЛ, Мом 1,86±0,12 1,75±0,32 1,62±0,10 1,35±0,14* 1,01±0,07*

Середні показники 
РАРР-А, Мом 2,25±0,24 2,16±0,13 2,17±0,03 2,21±0,09 2,33±0,31

Біохімічний ризик 
+NT 1:180-1:10000 1:162-1:7874 1:198-1:8118 1:168-1:7056 1:167-1:1928

Примітка: *p<0,05 різниця показників достовірна

Таблиця 2

Показники біохімічного скринінгу у вагітних з високим ризиком народження 
плода з хромосомними абераціями (М±m)

Показник Контрольна 
група, n=5 1 група, n=9 2 група,

n=8 3 група, n=7 4 група, n=5

Середні показники 
β –ХГЛ, Мом 2,10±0,12 1,94±0,34 2,04±0,11 2,09±0,16 1,94±0,07

Середні показники 
РАРР-А, Мом 0,78±0,09 0,65±0,11 0,51±0,21* 0,56±0,32* 0,49±0,23*

Біохімічний ризик 
+NT 1:180-1:200 1:198-1:203 1:168-1:200 1:199-1:204 1:156-1:198

Примітка: *p<0,05 різниця показників достовірна

У вагітних з ризиком народження не-
мовляти з хромосомною патологією від 
1:156 до 1:200 рівні Мом для  –ХГЛ знахо-
дились в межах від 0,45 до 5,16, а РАРР-А 
від 0,24 до 2,1. Після отриманого заключен-
ня про високий ризик народження дитини 
з хромосомною патологією, всі жінки кон-
сультовані лікарем-генетиком з повторним 
скринінговим ультразвуковим досліджен-
ням та проведенням пренатального каріоти-
пування. На основі проведеного біохімічно-
го раннього скринінгу хромосомні аберації 
плода в жодному випадку не підтвердились.

Отже, низький рівень РАРР-А і   –
ХГЛ в І триместрі вагітності може слугува-
ти раннім маркером патологічного розвитку 
процесів плацентації, клінічний прояв яких 
проявляється в більш пізні терміни вагіт-
ності розвитком плацентарної дисфункції та 
затримкою розвитку плода.

Проводячи аналіз отриманих даних 
про перебіг вагітності і перинатальні на-
слідки, нами було розраховано коефіцієнт 
кореляції, що дозволило виявити певні за-
лежності: продемонстровано зворотній ви-
соко достовірний кореляційний зв’язок 
між концентрацією  РАРР-А в І триместрі і 
частотою розвитку ПД. Чим нижчою є про-
дукція РАРР-А, тим більша частота даного 
ускладнення вагітності. Крім того виявле-
но прямий високо достовірний кореляцій-
ний зв’язок між рівнем продукції  РАРР-А 
і показниками маси тіла новонароджених 
(р<0,01) (табл. 3).

Однак, при аналізі розрахункових по-
казників біохімічного ризику в поєднанні з 
величиною комірцевого простору у плода, 
було виявлено, що у 5 (9,4%), 9 (14,3%), 8 
(15,4%), 7 (17,9%) і 5 (16,1%) обстежених 
жінок відповідно груп спостереження, ви-

явлено високий ризик народження дитини 
з хромосомною патологією. Порівняно з гру-
пою контролю, достовірно частіше (p0,05) 
несприятливі результати біохімічного скри-
нінгу виявлені у жінок із ожирінням І-ІІІ 
ступеня і МС (табл. 2).
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Таблиця 3

Залежність частоти розвитку акушерських ускладнень у жінок з несприятливим 
біохімічним скринінгом в І триместрі

Показник Контрольна 
група, n=53 1 група, n=63 2 група, n=52 3 група, n=39 4 група, n=31

ПД, rs -0,796 -0,801 -0,811 -0,713 -0,687

Маса новонароджених, rs 0,54 0,57 0,53 0,63 0,69

р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Таким чином, в результаті проведеного 
імуноферментного аналізу встановлено, що 
на тлі ожиріння і МС відмічається більша 
частота, ніж в контрольній групі хибно-по-
зитивних результатів раннього генетичного 
скринінгу, однак ризик розвитку плода з 
хромосомною патологією не перевищує се-
редній в популяції. Проте, достовірно ниж-
ча концентрація в сироватці крові РАРР-А 
корелює з частотою ПД і масою плода при 
народженні.

Висновки
У вагітних із І-ІІІ ст. ожиріння і МС 

низький рівень РАРР-А і   –ХГЛ в І три-
местрі вагітності може слугувати раннім 
маркером патологічного розвитку процесів 
плацентації, клінічний прояв яких прояв-
ляється в більш пізні терміни вагітності роз-
витком плацентарної дисфункції та затрим-
кою розвитку плода.

На тлі ожиріння і МС відмічається 
більша частота, ніж в контрольній групі 
хибно-позитивних результатів раннього ге-
нетичного скринінгу, однак ризик розвитку 
плода з хромосомною патологією не переви-
щує середньо популяційний.

Низька концентрація в сироватці крові 
РАРР-А корелює з частотою ПД і масою пло-
да при народженні.
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ МАРКЕРНЫХ БЕЛКОВ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ АКУШЕРСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

ДЫНДАРЬ Е.А.

В статье определена роль маркерных бел-
ков беременности при прогнозировании акушер-
ских и перинатальных осложнений у женщин с 
избыточной массой тела, ожирением и метаболи-
ческим синдромом.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 238 беременных в І триместре, из кото-
рых 185 с избыточной массой тела, ожирением 
І-ІІІ ст. и МС, и 53 беременных с нормальными 
показателями ИМТ. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Установлено, що средние уровни биохи-
мических маркеров свидетельствуют о низком 
риске развития плодов с хромосомными аббе-
рациями у женщин с ожирением и МС. Низкий 
уровень РАРР-А и   –ХГЧ в І триместре бере-
менности может служить ранним маркером па-
тологического развития процессов плацентации, 
клинические проявления которых проявляются 
в более поздние сроки беременности розвитием 
плацентарной дисфункции, задержкой развития 
плода.

Выводы. На фоне ожирения и МС отмече-
но большее количество ложно-положительных 
результатов раннего генетического скрининга, 
однако риск развития хромосомной патологии 
плода не превышает среднестатистический. При 
расчете коэффициента корреляции выявлено об-
ратную корреляционную связь между концен-
трацией  РАРР-А в І триместре и частотой разви-
тия ПД, а также прямую корреляционную связь 
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между уровнем продукции РАРР-А и показате-
лями массы тела новорожденных.

Ключевые слова: беременность, ожирение, 
метаболический синдром, маркерные белки.

SUMMARY

ROLE OF PREGNANCY MARKER PROTEINS WHEN 
FORECASTING OBSTETRIC COMPLICATIONS FOR 

WOMEN WITH THE METABOLIC SYNDROME

O.A. DYNDAR

In the article the role of pregnancy marker 
proteins when forecasting obstetric and perina-
tal complications for women with the excess body 
weight, obesity and a metabolic syndrome is de-
fined. 

Material and methods. 238 pregnant women 
in І a trimester, from which 185 with excess body 
weight, І - ІІІ stages of obesity and MS, and 53 
pregnant women with normal indicators of IMT are 
examined.

Results. It is established, that the average 
levels of biochemical markers testify to low devel-

opment risk of foetus with chromosomal abbera-
tion for women with obesity and MS. The PAPP-A 
low level and  - HGCh in І a trimester of pregnancy 
can serve as an early marker of pathological devel-
opment of platsentation processes clinical manifes-
tations of which are shown in later terms of preg-
nancy by placentary dysfunction development, a 
foetus development slowing down. 

Conclusions. On the background of obesity 
and MS the bigger amount of false positive results 
of early genetic screening is noted, however the 
risk of chromosomal pathology of foetus develop-
ment does not exceed the average. During the cal-
culation of correlation coefficient it is revealed the 
return correlation between concentration of PAPP-
A in І trimester and the development frequency of 
PD, and also direct correlation between the produc-
tion level of PAPP-A and indicators of body weight 
of newborns. 

Keywords: pregnancy, obesity, metabolic 
syndrome, marker proteins.

УДК: 618.3-06-085.356

ДОБРЯНСЬКА В.Ю., ГЕРЯК С.М., ПЕТРЕНКО Н.В., КУЦЕНКО І.В., 

БАЗЯН І.Г., БАГНІЙ Н.І., КОРДА І.В.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України», м. Тернопіль

ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ  ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ ГРУП ВИСОКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Результати популяційних досліджень населення України свідчать, що у більшості жін ок ре-
продуктивного віку має місце виражений дефіцит білків та жирів тваринного походження, море-
продуктів, вітамінів А, групи В, С, Е і таких мікроелементів як залізо, цинк, магній, йод та селен. 
Метою дослідження було зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних групи 
високого ризику перинатальних захворювань шляхом включення в комплекс лікування вітамін-
но-мінерального комплексу Емфетал. Матеріали і методи дослідження. В дослідження включено 
47 вагітних з групи ризику, які з терміну вагітності 5-7 тижнів отримали детальні рекоменда-
ції щодо харчування, фізичної активності та приймали вітамінно-мінеральний комплекс «Емфе-
тал». Результати дослідження. Встановлено, що у більшості вагітних жінок, які мають соціальні 
і/або медичні фактори ризику, має місце виражений дефіцит білків та жирів на фоні гіповітамі-
нозу та недостатності мікроелементів. На цьому фоні частіше розвиваються такі акушерські 
чи перинатальні ускладнення як дисфункція плаценти, невиношування, затримка росту плода, 
прееклампсія тощо. Висновки. Впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів з ви-
користанням вітамінно-мінерального комплексу Емфетал сприяє достовірному зниженню розви-
тку найбільш частих акушерських ускладнень.

Ключові слова: перинатальні ускладнення вагітності, вітамінно-мінеральний комплекс, лі-
кування.
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За даними світових науковців вста-
новлено, що ускладнений перебіг вагіт-
ності та пологів, а також перинаталь-
на патологія часто виникають внаслідок 
несприятливих соціально-економічних 
впливів, таких як екологічне забруднен-
ня, незбалансоване харчування, шкідливі 
звички (алкоголізм, куріння, наркоманія), 
низька культура тощо [7, 8]. Важливим ас-
пектом антенатальної охорони плода в цих 
умовах є забезпечення задовільного стану 
здоров’я матері до вагітності (преконцеп-
ційна підготовка), лікування хронічних 
інфекцій, екстрагенітальних захворювань, 
систематичне спостереження за перебігом 
вагітності, станом плода, раннє виявлення 
акушерських ускладнень [5]. Відомо, що 
вагітність навіть за умови її фізіологічного 
перебігу, супроводжується напруженням 
усіх видів обміну, які виникають вже по-
чинаючи з I триместру вагітності та зрос-
тають в період функціональної перебудови 
систем організму матері, що забезпечують 
вагітність [1,3]. Тому, зниження перина-
тальної захворюваності є особливо важли-
вими в аспекті покращення демографічних 
показників в Україні.

Ретельне динамічне спостережен-
ня за перебігом вагітності дає можливість 
частково усунути негативні впливи окре-
мих соціальних факторів на організм ва-
гітної жінки (виробничі шкідливості, 
психологічний стрес, преконцепційна під-
готовка), а ряд інших (нераціональне хар-
чування, несприятливі екологічні умови) 
можна успішно корегувати чи компенсува-
ти [1,6,7].

Результати популяційних досліджень 
населення України свідчать, що у більшості 
жінок репродуктивного віку має місце вира-
жений дефіцит білків та жирів тваринного 
походження, морепродуктів, риби на фоні 
надмірного вживання рафінованих вугле-
водів, вітамінів А, групи В, С, Е і таких мі-
кроелементів як залізо, цинк, магній, йод та 
селен. Вказаний дефіцит найчастіше носить 
характер поєднаної вітамінно-мінеральної 
недостатності [1,2,5]. За рахунок зміни якіс-
ного складу їжі забезпечуються енергетичні 
потреби організму, проте формується хро-
нічний дефіцит вітамінів та мінералів. За 
цих умов під час вагітності та лактації вини-
кає підвищена потреба у білках, вітамінах 
та мікроелементах, що потребує додаткової 
компенсації їх дефіциту [2]. Важливо від-

мітити, що дефіцит мікро- та макроелемен-
тів негативно впливає на перебіг вагітності, 
ріст та розвиток плода. 

Тому, зміна якісного складу харчово-
го раціону, хронічний дефіцит вітамінів та 
мікро- і макроелементів в поєднанні з на-
пруженням метаболічних процесів і під-
вищеною потребою у їх споживанні під час 
вагітності обґрунтовує доцільність та необ-
хідність оптимізації тактики ведення вагіт-
них групи високого ризику перинатальних 
захворювань шляхом включення в комплекс 
лікування вітамінно-мінеральних комплек-
сів для попередження виникнення акушер-
ських ускладнень та зниження перинаталь-
них захворювань. 

Метою дослідження було зниження 
акушерських та перинатальних ускладнень 
у вагітних групи високого ризику перина-
тальних захворювань шляхом включення в 
комплекс лікування вітамінно-мінерально-
го комплексу Емфетал. 

Матеріал та методи дослідження
В дослідження включено 47 вагітних 

з групи ризику, які з терміну вагітності 
5-7 тижнів отримали детальні рекоменда-
ції щодо харчування, фізичної активності 
та приймали вітамінно-мінеральний комп-
лекс «Емфетал» по 1 таблетці 2 рази на 
добу двома курсами протягом 28 днів в І та 
ІІ половині вагітності. Перебіг вагітності 
оцінювали за результатами суб єктивного 
та об єктивного статусу вагітної. Стан пло-
да оцінювали в 9-11, 16-22 тижнів та при 
наявності показів за допомогою УЗД. Вра-
ховували наявність ускладнень, час їх по-
яви, частоту госпіталізації, ефективність 
терапії. Отримані кінцеві результати щодо 
перебігу вагітності у цих жінок порівнюва-
ли з аналогічними даними отриманими при 
аналізі історій пологів жінок групи порів-
няння.Для формування групи порівняння 
проведено статистичний аналіз перебігу 
вагітності у 1000 жінок з одним або кілько-
ма факторами ризику: вік старше 30 років, 
високий паритет, зайнятість на шкідливо-
му виробництві, із захворюваннями печін-
ки та підшлункової залози в анамнезі, ма-
ють підвищений індекс маси тіла, які були 
віднесені до групи ризику з розвитку аку-
шерської та перинатальної патології та на-
родили у ТОКПЦ «Мати і дитина» у 2013-
2014 роках.
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Результати дослідження та їх обго-
ворення
Ретроспективний аналіз історій по-

логів перебігу вагітності і пологів у групі 
жінок, які мають соціальні і/або медич-
ні фактори ризику розвитку акушерської 
патології показав, що у цих жінок під час 
вагітності виникає значно більше усклад-
нень, ніж у загальній популяції . Так, за-
грозу переривання вагітності в І триместрі 
діагностували у 28,0 % жінок, причому у 
10,1 % з них вона повторювалася в ІІ і ІІІ 
триместрах. Лише 2,4 % вагітним з приво-
ду істміко-цервікальної недостатності було 
накладено циркулярний шов на шийку мат-
ки. У 3,1 % жінок вагітність завершилася 
самовільним її перериванням в терміні 9-13 
тижнів. У ІІ триместрі вагітності симптоми 
невиношування, які потребували госпіталі-
зації в стаціонар, відмічено у 12,5 % пацієн-
ток, у 6,3 % – відбулися передчасні пологи в 
терміні до 32 тижнів. 74,8 % вагітних отри-
мували антианемічну терапію препаратами 
заліза, які були ефективними лише у  30 % 
пацієнток. Підвищення артеріального тиску 
найчастіше маніфестувало в терміні вагіт-
ності 32,4±0,6 тижні. Дисфункція плацен-
ти діагностована у 90,6 % вагітних. З них 
cиндром затримки росту плода (за даними  
його УЗД) мав місце лише у 6,8 % вагітних, 
антенатальна загибель плода відбулася у 
1,4 % пацієнток, вади розвитку централь-
ної нервової системи плода були виявлені 
у 0,4 % вагітних. Загалом слід відмітити, 
що більшість обстежених вагітних жінок 
96,8 % протягом усього терміну гестації 
мали одне і більше ускладнень та потребува-
ли госпіталізації. При цьому 38,1 % вагітну 
госпіталізовували двічі і 16,8 % – тричі та 
більше рази. 

Одночасно у цих вагітних (з соціаль-
но-медичними факторами ризику розвитку 
акушерської патології) в процесі проведе-
них лабораторних біохімічних досліджень 
встановлено зниження рівня в плазмі крові 
вітаміну С, важливих іонізованих макро-мі-
кроелементів магнію, йоду, селену, заліза.

Таким чином, проведений нами аналіз 
показав, що у жінок, які мають соціальні 
і/або медичні фактори ризику гестаційний 
процес найчастіше ускладнювався розви-
тком дисфункції плаценти, невиношування, 
анемії, синдрому затримки росту плода, пе-
редчасних пологів. Низький рівень в плазмі 
крові цих вагітних концентрації іонізова-

них мікроелементів та окремих вітамінів, 
необхідних для нормального розвитку плода 
і фізіологічного перебігу вагітності, може 
сприяти розвитку вищевказаних усклад-
нень вагітності. Патологічний перебіг вагіт-
ності потребував проведення відповідного 
стаціонарного лікування та профілактич-
них заходів. 

Враховуючи отримані результати до-
слідження у вагітних групи ризику, нами 
розроблено таким жінкам рекомендації з ра-
ціонального харчування, фізичної активнос-
ті та додатково вживання двох курсів віта-
мінно-мінерального комплексу «Емфетал» 
для попередження розвитку акушерських 
ускладнень. Застосування розробленої ліку-
вальної програми показало кращу ефектив-
ність щодо попередження акушерських та 
перинатальних ускладнень у порівнянні з 
групою жінок, які її не отримували.

Порівнюючи результати лікування з 
даними статистичного аналізу у пацієнток, 
які отримували для лікування вітамінно-мі-
неральний комплекс «Емфетал» відмічено 
суттєве зменшення частоти невиношування 
вагітності в І триместрі в 4 рази (р<0,001), 
потреби в накладанні шва на шийку матки 
– в 2 рази (р<0,001), госпіталізації – в 7 ра-
зів (р<0,05). Регулярний прийом емфеталу 
сприяв зниженню частоти розвитку анемії, 
яку діагностували в 9 разів рідше, ніж у жі-
нок групи порівняння, що  не отримували 
профілактичного вітамінного мінерального 
комплексу (р<0,001). 

Слід відмітити, що гестоз у жінок, які 
приймали вітамінно-мінеральний комп-
лекс розвивався набагато пізніше, в терміні 
35,9±0,4 тижні. На підставі цих клінічних 
спостережень можна припустити, що завдя-
ки достатньому поступленню мікроелемен-
тів магнію, селену, цинку та вітамінів групи 
В і E наступає покращення мікроциркуляції 
та реологічних властивостей крові, що від-
терміновує початок розвитку прееклампсії 
та сприяє її перебігу в легшій формі.

У обстежених нами вагітних після про-
веденого лікування дисфункцію плаценти 
діагностували у 14,9 % вагітних, що мані-
фестувалось синдромом затримки росту пло-
да у 4,2%) пацієнток та поєднувалося із бага-
товоддям – у 2,1% або маловоддям – у 8,5%. 
Випадків антенатальної загибелі та вродже-
них вад розвитку центральної нервової сис-
теми плода при застосуванні емфеталу не 
було виявлено. Слід відмітити, що порушен-
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ня матково-плацентарного кровообігу при 
застосуванні вітаміно-мінерального комп-
лексу, як і синдром затримки росту плода, 
зустрічалися в 6 разів рідше (р<0,001). Тому 
можна заключити, що застосування запро-
понованих рекомендацій дало позитивний 
вплив на попередження розвитку багатьох 
ускладнень вагітності, частота, яких зага-
лом достовірно зменшилася .

Таким чином, полівітамінний комп-
лекс сприяв нормалізації мікроциркуляції 
в плаценті, покращенню окисно-відновних 
процесів, активації ендогенних антиокси-
дантних ферментних систем, що забезпечи-
ло розвиток компенсаторних механізмів для 
функціонування системи мати-плацента-
плід та сприяло нормальному перебігу вагіт-
ності та розвитку плода.

Таким чином, аналіз отриманих ре-
зультатів дослідження показав, що з настан-
ням вагітності істотно змінюються потреби 
вагітної за рахунок зростання основного об-
міну та відбувається  виснаження депо окре-
мих важливих вітамінів, мікро- та макро-
елементів. Ці зміни мають адаптаційний 
характер і спрямовані в першу чергу на за-
безпечення правильного розвитку ембріона 
і плода, що особливо помітно в ІІ половині 
вагітності. Тому, порушення в харчуванні 
жінки можуть суттєво впливати на пере-
біг вагітності та розвиток перинатальних 
ускладнень. Враховуючи, що навіть най-
більш повноцінне харчування цілком не 
забезпечує всі потреби вагітної жінки та її 
малюка, одним із шляхів вирішення даної 
проблеми є додаткове включення в протокол 
ведення вагітних груп ризику лікувальних 
курсів прийому комплексного вітамінно-мі-
нерального препарату «Емфетал».

Висновки
1. У жінок, які мають соціальні і/або медич-

ні фактори ризику внаслідок недостат-
нього забезпечення організму вітаміна-
ми та мікроелементами, вагітність  часто 
ускладнюється розвитком дисфункції 
плаценти (90,6 %), невиношуванням в 
ранніх термінах (28 %), анемією (58,3%), 
багатоводдям (24,4 %), маловоддям (18,6 
%) прееклампсією (16,5 %), синдромом 
затримки росту плода (6,8 %) та передчас-
ними пологами (10,1 %).

2. Застосування комплексу лікувально-про-
філактичних заходів з використанням 
вітамінно-мінерального препарату «Ем-

фетал» сприяє попередженню розвитку 
найбільш частих перинатальних усклад-
нень вагітності. 
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РЕЗЮМЕ

ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА С 
ПОМОЩЬЮ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА

ДОБРЯНСКАЯ В.Ю., ГЕРЯК С.Н., ПЕТРЕНКО 

Н.В., КУЦЕНКО И.В., БАЗЯН И.Г., БАГНИЙ 

Н.И., КОРДА И.В. 

ГВУЗ “Тернопольский государственный 

медицинский университет МОЗ Украины”, 

г. Тернополь

Результаты популяционных исследова-
ний населения Украины свидетельствуют, что у 
большинства женщин репродуктивного возраста 
имеет место выраженный дефицит белков и жи-
ров животного происхождения, морепродуктов, 
витаминов А, группы В, С, Е и таких микроэле-
ментов как железо, цинк, магний, йод и селен. 
Целью исследования было снижение акушер-
ских и перинатальных осложнений у беремен-
ных группы высокого риска перинатальных за-
болеваний путем включения в комплекс лечения 
витаминно-минерального комплекса Емфетал. 
Материалы и методы исследования. В исследо-
вание включено 47 беременных из группы риска, 
исходя из срока беременности 5-7 недель полу-
чили подробные рекомендации по питанию, фи-
зической активности и принимали витаминно-
минеральный комплекс «Емфетал». Результаты 
исследования. Установлено, что у большинства 
беременных женщин с социальными и/или ме-
дицинскими факторами риска имеет место выра-
женый дефицит белков и жиров на фоне гипови-
таминоза и недостаточности микроелементов. На 
этом фоне чаще развиваются такие акушерские 
или перинатальные осложнения как дисфунк-
ция плаценты, невынашивание, задержка роста 

плода, преэклампсия и др. Выводы. Внедрение 
комплекса лечебно-профилактических меропри-
ятий с использованием витаминно-минерально-
го комплекса Эмфетал содействует достоверному 
снижению развития наиболее частых акушер-
ских осложнений.

Ключевые слова: перинатальные ослож-
нения беременности, витаминно-минеральный 
комплекс, лечение.

SUMMARY

PREVENTION OF OBSTETRIC AND PERINATAL 
COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH A 
HIGH RISK OF PERINATAL VITAMIN -MINERAL 

COMPLEX 

DOBRYANSKA V.YU., HERYAK S.N., PETRENKO 

N.V., KUTSENKO I.V., BAZYAN І.G., BAHNIY 

N.I., KORDA I.V.

I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical 

University, Ternopil

The results of population-based studies of 
the population of Ukraine suggests that the ma-
jority of women of reproductive age there is a 
pronounced deficiency of protein and animal fats, 
seafood, vitamins A, B complex, C, E and trace el-
ements such as iron, zinc, magnesium, iodine and 
selenium. The aim of the study was the reduction 
of obstetrical and perinatal complications in preg-
nant women at high risk of perinatal disease by in-
corporating the complex treatment of vitamin and 
mineral complex Emfetal. Materials and methods. 
The study included 47 pregnant women at risk, 
based on the gestational age of 5-7 weeks received 
detailed advice on diet, physical activity, and tak-
ing vitamin and mineral complex «Emfetal».  Re-
sults of the study. It was found that most pregnant 
women with social and/or medical risk factors dur-
ing pregnancy often has severe deficiency of de-
velop such obstetric and perinatal complications 
as placenta dysfunction, miscarriage, growth fetal 
retardation, preeclampsia and others. Conclusions. 
Use of therapeutic and preventive complex mea-
sures with vitamin and mineral complex Emfetal 
contributes a significant reduction in the develop-
ment of the most common obstetric complications.

Key words: perinatal pregnancy complica-
tions, vitamin and mineral complex, treatment.
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ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ СИНДРОМОМ 
ВТРАТИ ПЛОДА НА ФОНІ ТРОМБОФІЛІЇ

Мета дослідження - вивчити особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із синдро-
мом втрати плода на фоні тромбофілії.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 60 вагітних із синдромом втрати плода на 
фоні тромбофілії та 30 здорових вагітних без втрат плода в анамнезі. Усіх вагітних обстежували 
загальноклінічними та лабораторними методами.

Результати дослідження та їх обговорення. У пацієнток з тромбофіліями виявлені геста-
ційні ускладнення у вигляді загрози переривання вагітності, плацентарної дисфункції, затримки 
розвитку плода, гестозу, самовільних викиднів та передчасних пологів. 

Висновки. Оскільки в патогенезі ускладнень вагітності визначальними є порушення імуно-
логічної толерантності, ендотеліопатія і тромбоз судин трофобласту/плаценти, дослідження 
системи імунітету та гемостазу у жінок із тромбофіліями  має важливе значення для прогнозу-
вання наслідків вагітності.
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Прогнозування і профілактика усклад-
нень вагітності у жінок із синдромом втрати 
плода є актуальною проблемою акушерства. 
Частота синдрому втрати плода є досить ви-
сокою і коливається від 10 % до 25 % від за-
гальної кількості вагітностей [1, 2]. Серед 
причин звичного невиношування вагітності 
близько 7 % припадає на хромосомні анома-
лії, 10 % на анатомічні та 15 % на гормональ-
ні порушення, 6 % - нез’ясованого ґенезу і 
близько 55-62 % зумовлені дефектами коагу-
ляційних протеїнів або тромбоцитів [3].

Вивчення  антифосфоліпідного синдро-
му (АФС) і генетичних форм тромбофілії зу-
мовило появу нових поглядів на причини і 
патогенез репродуктивних втрат. На сьогод-
ні тромбофілію розглядають як інтеграль-
ний етіопатогенетичний чинник широкого 
спектру ускладнень в акушерсько-гінеколо-
гічній практиці [3, 4]. Тромботичні тенден-
ції порушують процес імплантації, інвазії 
трофобласта і подальше функціонування 
плаценти, що дозволяє розглядати тромбо-
філію як причину невиношування вагітнос-
ті [2].

На фоні АФС і генетичних тромбофілій 
вагітність має ускладнений перебіг [5, 6]. 
Найчастіше спостерігаються дефекти імп-
лантації, які в І триместрі призводять до ран-
ніх викиднів, невдач екстракорпорального 
запліднення, вагітності, яка не розвиваєть-
ся; дефекти інвазії трофобласта і плацента-
ції, які в ІІ триместрі призводять до пізніх 

викиднів, затримки розвитку плода (ЗРП), 
гестозу; тромбоз матково-плацентарних су-
дин і зниження перфузії плаценти [2, 7]. 

У вагітних з тромбофіліями  плацен-
тарна недостатність і  синдром втрати  плода 
розвиваються внаслідок порушення імуно-
логічної толерантності, активації  системи  
комплемента,  синтезу  антифосфоліпідних  
і антифосфоліпідно-кофакторних антитіл з 
розвитком генералізованої ендотеліопатії із 
захопленням мікроциркуляторного русла 
хоріона/плаценти з ранніх термінів вагіт-
ності [6].

Тому питання клінічного прогнозуван-
ня розвитку ускладнень у вагітних із син-
дромом втрати плода на фоні тромбофілії ви-
магає подальшого дослідження. 

Мета дослідження - вивчити особли-
вості перебігу вагітності та пологів у жінок 
із синдромом втрати плода на фоні тромбо-
філії.

Матеріал та методи дослідження
Проведено проспективне дослідження 

перебігу вагітності, пологів, у 60 пацієнток 
із синдромом втрати плода на фоні тромбофі-
лії. До І групи  увійшли  30 жінок із синдро-
мом втрати плода та вродженими тромбофі-
ліями, до ІІ групи –  30 жінок із синдромом 
втрати плода та АФС. Контрольну групу (ІІІ 
група) склали 30 здорових вагітних жінок, 
які не мали тромбофілії та втрат плода в 
анамнезі.
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Синдром втрати плода виставляли за 
наявності в анамнезі: одного або більше ми-
мовільних викиднів у терміні 10 тижнів і 
більше (включаючи вагітність, що не розви-
валася); мертвонародження; неонатальної 
смерті, як ускладнення передчасних поло-
гів, тяжкої прееклампсії або плацентарної 
дисфункції; трьох або більше мимовільних 
викиднів на преембріональній або ранній 
ембріональній стадії, за відсутності анато-
мічних, генетичних та гормональних при-
чин невиношування.

Всіх вагітних обстежували загально-
клінічними і лабораторними методами. Ан-
тифосфоліпідний синдром встановлювали 
жінкам, у яких згідно з результатами об-
стеження було виявлено вовчаковий анти-
коагулянт, антитіла до кардіоліпіну (іму-
ноглобуліни класів М та G), антитіла до 
глікопротеїну ( класів М та G ).

Результати ультразвукової фетометрії 
(УЗД) співставляли з нормативними значен-
нями з урахуванням терміну вагітності. Ви-
сновок про ЗРП робили при виявленні розмі-
ру плода менше 10 перцентиля нормограми. 
Ультразвукова плацентографія полягала у 
визначенні локалізації плаценти, виміру 
товщини, ступеня зрілості та оцінку струк-
турних змін. Ступінь зрілості плаценти ви-
значали згідно класифікації P. Grannum, 
(1979). Кількість навколоплідних вод оці-
нювали за амніотичним індексом.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Середній вік жінок склав 31,8±6,0 

років у I групі, 29,6±4,0 років у II групі та 
27,4±4,8 років у III групі. 

У 26,7 % (8)  жінок І групи та у 30,0 % 
(9) жінок ІІ групи відзначався обтяжений 
сімейний анамнез: наявність спонтанних 
абортів, непліддя, вроджені вади розвитку, 
мертвонародження серед родичів I ступеня 
споріднення.  

Під час аналізу екстрагенітальної па-
тології в групах обстежених найчастіше 
спостерігалася серцево-судинна патологія. 
Серед захворювань серцево-судинної систе-
ми виявлені: гіпертонічна хвороба  у І групі 
- 16,7 % (5), у ІІ –  13,3 % (4) та у ІІІ –  3,3 % 
(1) осіб; варикозна хвороба  у  І групі – 10,0 
% (3), у ІІ –  13,3 % (4) та у ІІІ – 3,3 % (1) 
жінок. Майже у кожної третьої пацієнтки 
основних груп (26,7 % (8) у І групі та 30,0 
% (9) у ІІ групі) в анамнезі відзначалися різ-

ні тромбоемболічні ускладнення: неоднора-
зові гострі тромбози і тромбофлебіти глибо-
ких вен нижніх кінцівок, ілеофеморальний 
тромбоз. Захворювання печінки та жовчови-
відних шляхів спостерігалися у I групі - 16,7 
% (5), у II – 13,3 % (4) та у III – 6,7 % (2) 
жінок, захворювання щитовидної залози -  у 
13,3 % (4);  16,7 % (5) та 3,3 % (1) осіб відпо-
відно. Поєднана екстрагенітальна патологія 
мала місце у I групі  у 46,7 % (14) жінок, у II 
- 33,3 % (10) та у III – 16,7 % (5) жінок.

Аналіз репродуктивного анамнезу ви-
явив, що штучні аборти спостерігались у І 
групі у 26,7 % (8), у ІІ -  23,3 % (7), у ІІІ - 
10,0 % (3) жінок, позаматкова вагітність –  у 
10,0 % (3), 16,7 % (5) та 3,3 % (1) осіб відпо-
відно. Несприятливі перинатальні наслідки 
в анамнезі мала кожна жінка, віднесена до 
основних груп (100,0 %), тоді як у контр-
ольній групі таких не було, що пояснюєть-
ся підбором вагітних у групи. Для 10 (33,3 
%) пацієнток  І групи та 9 (30,0 % ) жінок 
ІІ групи це був перший епізод втрати плоду, 
для 11 (36,7 %) осіб І групи та 13 (43,3 %) 
жінок ІІ групи – другий епізод. У 9 (30,0 %) 
пацієнток І групи та 8 (26,7 %) осіб ІІ групи 
в анамнезі було три і більше епізодів втра-
ти плоду. У 20 жінок (66,7 %) І групи та 21 
(70,0 %) пацієнтки ІІ групи було первинне 
невиношування вагітності. Середній вік на-
стання першої вагітності у пацієнток І та ІІ 
груп становив 23,5+1,3 років. 

Відповідно даних анамнезу, жінки 
основних груп мали мимовільні викидні  
(33,3 % у І групі та 30,0 % у ІІ групі), наро-
дження дітей з низькою масою тіла (26,7 % 
у І групі та 23,3 % у ІІ групі), передчасні по-
логи (16,7 % у І групі та 13,3 % у ІІ групі), 
мертвонародження  (3,3 % у І групі та 3,3 % 
у ІІ групі), ранню неонатальну смерть (3,3 % 
у І групі та 6,7 % у ІІ групі). У більшості об-
стежених пацієнток (І група - 73,3 %, ІІ гру-
па - 63,3 %) мимовільний викидень стався в 
терміні до 10 тижнів вагітності.  

У структурі гестаційних ускладнень у 
жінок з тромбофіліями та синдромом втрати 
плода найчастіше спостерігалася загроза пе-
реривання вагітності (53,3 % у І групі, 56,7 
% у ІІ групі, при 13,3 % у ІІІ групі), симп-
томи якої виявлялись у різні терміни вагіт-
ності залежно від виду тромбофілій. Зокре-
ма, на фоні вроджених тромбофілій загроза 
переривання вагітності відмічалася в усіх 
триместрах вагітності удвічі частіше, ніж у 
пацієнток з АФС. Слід зазначити, що  ретро-
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хоріальні  гематоми зустрічалися  майже у 
3 рази частіше у вагітних з тромбофіліями 
(30,0 % у І групі та  26,7 % у ІІ групі), ніж у 
жінок групи контролю (6,7 %). Плацентар-
ну дисфункцію діагностовано у 26,7 % (8) 
вагітних І групи, у 23,3 % (7) - ІІ групи, у 6,7 
% (2) - ІІІ групи. 

Частота виникнення прееклампсії та-
кож залежала від виду тромбофілій – 6,7 % 
(2) у жінок І групи та 16,7 % (5) -  ІІ групи. 

УЗ-дослідження фетометричних по-
казників плода та антенатальна оцінка 
структури плаценти дозволили діагносту-
вати синдром ЗРП у 30,0 % (9) вагітних І 
групи та у 26,7 % (8) пацієнток II групи. 
Патологічні зміни структури плаценти 
визначались у 6 (20,0 %) жінок І групи, 5 
(16,7 %) пацієнток II групи та 2 (6,7 %) жі-
нок IIІ групи.  

У пацієнток з тромбофіліями частота 
спонтанних пологів склала 76,7 % у І гру-
пі,  73,3 % у ІІ групі; кесаревого розтину 
– 23,3 % та 26,7 % відповідно. У контр-
ольній групі частота кесаревого розтину 
становила 10,0 %.  Основними показан-
нями до оперативного розродження були 
дистрес плода в пологах і рубець на матці. 
Частота передчасних пологів склала у І 
групі 20,0%, у ІІ групі – 23,3 %. У 2 (6,7 
%) пацієнток І групи та 3 (10,0 %) жінок ІІ 
групи відбулися самовільні викидні у тер-
міні 9-10 тижнів. Відзначено по 1 випадку 
завмерлої вагітності у терміні 6-7 тижнів у 
жінок І та ІІ груп. У жінок ІІІ групи випад-
ків самовільних викиднів і передчасних 
пологів не було.

Висновки
Особливостями перебігу гестаційного 

процесу у вагітних з тромбофіліями є висо-
ка частота загрози переривання вагітності, 
плацентарної дисфункції, затримки розви-
тку плода, гестозу, самовільних викиднів та 
передчасних пологів.

Тактика ведення вагітних із тромбофі-
ліями  повинна базуватися на комплексному  
динамічному  клініко-лабораторно-інстру-
ментальному  обстеженні з ранніх термінів 
вагітності, а також динамічному контролі 
за станом фетоплацентарного комплексу з 
метою прогнозування наслідків вагітності, 
призначення та оцінки ефективності  пато-
генетичної терапії.
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РЕЗЮМЕ

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА НА ФОНЕ 

ТРОМБОФИЛИИ

ДОЛА Л.Л.

Цель исследования - изучить особенности 
течения беременности и родов у женщин с син-
дромом потери плода на фоне тромбофилии.

Материал и методы исследования. В ста-
тье представлены обследованы 60 беременных 
из синдромом потери плода на фоне тромбофи-
лии и 30 здоровых беременных без потерь плода 
в анамнезе. Всех беременных оследовали одще-
клиническими и лабороторными методами. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. У пациенток с тромбофилиями обнаружены 
гестационные осложнения в виде угрозы преры-
вания беременности, плацентарной дисфункции, 
задержки развития плода, гестоза, самопроиз-
вольных выкидышей и преждевременных родов. 
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Выводы. Поскольку в патогенезе ослож-
нений беременности определяющими являются 
нарушения иммунологической толерантности, 
ендотелиопатия и тромбоз сосудов трофобласта/
плаценты, исследования системы иммунитета 
и гемостаза у женщин с тромбофилиями имеет 
важное значение для прогнозирования исходов 
беременности.   

Ключевые слова: беременность, роды, ос-
ложнения, синдром потери плода, тромбофилия. 

SUMMARY

THE COURSE OF PREGNANCY AND DELIVERY 
IN WOMEN WITH FETAL LOSS SYNDROM AND 

THROMBOPHILIA

DOLA L.L.

THE AIM OF RESEARCH is the study of 
peculiarities of pregnancy and delivery in women 
with fetal loss syndrome and thrombohpilia

Material and methods. The study involved 
60 pregnant women with fetal loss syndrome and 
thrombophilia and 30 healthy pregnant women 
without fetal loss in history. All women surveyed 
general clinical and laboratory methods. 

Results. There are gestational complications 
as threatened abortion, placental insufficiency, fe-
tal growth retardation, preeclampsia, spontaneous 
abortions and premature births in patients with 
trombophilia. 

Conclusions. The infractions of immunologi-
cal tolerance, endotheliopathy and thrombosis of 
placental vessels are defining in the pathogenesis 
of pregnancy complications. The study of immu-
nity and hemostasis in women with trombophilia 
is important for predicting the outcomes of preg-
nancy. 

Key words: pregnancy, delivery, complica-
tions, fetal loss syndrome, thrombophilia.

УДК: 618.1-002-036.12-07-036.2-08-06-036

ДРОНОВА В.Л., ЩЕРБА О.А., БУ ВЕЙВЕЙ, БОЙЧУК Ю.І.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
кафедра акушерства і гінекології №3, м. Київ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ЖІНОК З ХРОНІЧНОЮ РЕЦИДИВУЮЧОЮ 
ХЛАМІДІЙНО-ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ 

ГЕНІТАЛІЙ

Хламідіоз і герпес є одними з найбільш розповсюджених інфекцій людини. Останнім 
часом у поширенні запальних захворювань геніталій негативну роль грають соціальні і по-
ведінкові фактори, що знижують імунний захист від інфекцій і сприяють їх поширенню.

Мета дослідження – визначити рівень якості життя у жінок з хронічним рециди-
вуючим хламідійно-герпетичним цервіковагінітом для розробки оптимальної лікувально-
реабілітаційної тактики.

Матеріал та методи дослідження. Нами обстежено 138 жінок з хламідійно-герпетич-
ним цервіковагінітом та 20 здорових жінок у віці від 18 до 45 років, психоемоційний стан 
яких вивчався за методиками оцінки якості життя згідно стандартного опитувальника 
SF-36 та кольоровим тестом Люшера.

Результати дослідження та їх обговорення. У жінок з хронічним рецидивуючим мікст-
інфекційним цервіковагінітом авторами статті встановлено зниження показника пси-
хосоціальної адаптації (майже на 70%), а також фізичного (73,1±8,9 бали) і психічного 
(55,2±6,2 бали) компонентів здоров’я якості життя, порівняно з контролем.

Висновки. Аналіз рівня психоемоційного стресу, форми і давності захворювання, 
ускладнень, які виникають показав, що існує взаємозв’язок між рівнем психоемоційного 
стресу і хронічними рецидивуючими хламідійно-герпетичним цервіковагінітами у жінок 
репродуктивного віку.

Ключові слова: хламідіоз, генітальний герпес, якість життя.
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Здорова слизова оболонка є бар’єром 
для проникнення інфекційних агентів, і 
нормальна мікрофлора перешкоджає її ко-
лонізації більш вірулентними видами. [1, 
4]. 

Хламідіоз і герпес є одними з найбільш 
розповсюджених інфекцій людини з хроніч-
ним характером перебігу і тривалим персис-
туванням збудника. Однак, стан комменса-
лізму не є постійним. Він може змінюватися 
під впливом певних факторів, які здатні ак-
тивізувати інфекційний процес. Пусковими 
моментами можуть бути різні стани, в пер-
шу чергу сприяють послаблення імунологіч-
них механізмів захисту [1, 2, 3].

Останнім часом у поширенні запаль-
них захворювань геніталій негативну роль 
грають соціальні і поведінкові фактори, що 
знижують імунний захист від інфекцій і 
сприяють їх розповсюдженню [1-3]. До соці-
альних чинників відносять постійні стресові 
ситуації, низький рівень життя (недостатнє 
і нераціональне харчування), хронічний ал-
коголізм, наркоманія. Поведінкові фактори 
включають в себе раннє початок статевого 
життя, високу частоту статевих контак-
тів, велика кількість статевих партнерів, 
нетрадиційні форми статевих контактів 
(орогенитальный, анальний), статеві зноси-
ни під час менструації і т. д. [7, 8].

Протягом останніх десятиліть до по-
няття якість життя (ЯЖ) проявляється все 
більший інтерес як в громадських, так і в ме-
дичних колах. В рамках концепції ЯЖ, роз-
робленої експертами Міжнародного центру 
дослідження якості життя в 1999 р., визна-
чено поняття Якості життя, як інтегральна 
характеристика фізичного, психологічного, 
емоционального та соціального функціону-
вання здорової або хворої людини, заснова-
на на його субьективном сприйнятті [5, 6]. 

Одним з найбільш поширених загаль-
них опитувальників для оцінки якості жит-
тя (ЯЖ) є Short Form Medical Outcomes Study 
(SF-36), який застосовується як у популя-
ційних, так і в спеціальних дослідженнях 
[9]. Він складається з 36 запитань і включає 
8 шкал. Відповіді на питання виражають 
від 0 до 100. Чим вища кількість балів, тим 
вища якість життя. SF-36 у теперішній час 
використовують у 95% наукових досліджен-
нях по вивченню якості життя при різних 
захворюваннях. 

Існують дві версії опитувальника 
(стандартні і короткі форми): SF-36V.1™ 

та SF-36V.2™, що відрізняються градацією 
відповідей на окремі питання, при цьому 
версії порівнянні один з одним [5]. Стан-
дартні форми оцінюють ЯЖ протягом остан-
ніх 4 тижнів, короткі форми - протягом 1 
тижня. SF-36 в даний час використовується 
в 95 % наукових досліджень з вивчення ЯЖ 
при різних захворюваннях [5].

Критеріями якості життя згідно SF-36 
є фізична активність (PF), роль фізичних 
проблем в обмеженні життєдіяльності (RP), 
біль (BP), загальне здоров’я (GH), життєз-
датність (VT), соціальна активність (SF), 
роль емоційних проблем в обмеженні жит-
тєдіяльності (RE), психічне здоров’я (MH). 
Він дозволяє отримати два сумарних виміри 
– фізичний (ФКЗ) та психологічний компо-
ненти здоров’я (ПКЗ).

Розробка та впровадження методології 
дослідження ЯЖ дає можливість викорис-
товувати отримані статистично достовірні 
результати як у клінічній практиці, так і в 
соціальному охороні здоров я, базуючись на 
принципах доказової медицини [6, 9].

Мета дослідження – визначити рівень 
якості життя у жінок з хронічним рециди-
вуючим хламидийно-герпетичних цервико-
вагинитом для розробки оптимальної ліку-
вально-реабілітаційної тактики.

Матеріал та методи дослідження
Нами було комплексно обстежено 138 

жінок з хламідійно-герпетичним мікст-
інфекційним цервіковагінітом (ХГМІ) (осно-
вна група дослідження). Контрольну групу 
склали 20 жінок без гінекологічної та сома-
тичної патології. Всі обстежені були у віці 
від 18 до 45 років.

Критерієм відбору хворих була наяв-
ність лабораторно підтвердженого хламідій-
ного цервіковагініту та генітального герпесу 
 типу тривалістю не менше одного року й 

частотою рецидивів не менше двох разів у 
рік. Всім хворим проводилося загальноклі-
нічне та лабораторне обстеження згідно ре-
гламетнуючих наказів МОЗ Україні.

Групи були підібрані відповідно до 
мети і задач даного наукового дослідження, 
а також із дотриманням принципу рандомі-
зації для адекватної оцінки отриманих ре-
зультатів.

Для вивчення психоемоційного стану 
та визначення рівня стресу в організмі жі-
нок ми використовували методику оцінки 
якості життя за допомогою анкетного опиту-
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вання SF-36 та кольоровий тест М. Люшера, 
який був використаний нами у класичному 
(адаптованому) варіанті - короткий тест із 
використанням восьмикольорового ряду.

Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів проводили за допомогою програм 
Statistica for WINDOWS v.4.3 (StatSoft, 
USA) та Excel 2003.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Вік жінок, що увійшли до групи спосте-

реження в середньому склав у основній гру-
пі - 28,7±2,3 років, в контрольній – 32,5±3,2 
роки. За сімейним статусом у обох групах 
більшу частину склали заміжні жінки: у 
основній групі – 80,16%, в контрольній – 
85,0% (р>0,05). Отже за віком і сімейним 
станом групи були однорідні. Аналіз соці-
ального статусу обстежених жінок показав, 
що найбільший відсоток займали студентки 
– 54 (39,1%), категорія службовців склала 
38 (27,5%), працювали на промислових під-
приємствах 16 (11,6%), домогосподарки - 14 
(10,1%), працівниками села були 16 (11,6%).

Діагноз цервіковагініту у всіх випад-
ках підтверджений даними клінічних і ла-
бораторних досліджень. При ідентифікації 
Chlamydia trachomatis та ВПГ-2 (ПЛР, ІФА) 
встановлена у всіх спостереженнях.

Наші дослідження показали, що серед 
факторів, які призводять до стресових си-

туацій найбільш за все впливають на жінок 
з хронічними запальними захворюваннями 
статевих органів  це втрата батьків особли-
во у віці до 17 років (12,0%), сім’я із трьох 
і більше дітей у віці до 14 років (10,0%), 
бідність (70,3%) і відсутність гармоніч-
них стосунків у шлюбі (51,3%). Збільшен-
ня кількості сторонніх статевих стосунків 
в однієї особи також викликає посилення 
стресових ситуацій (32,2%). Відсутність 
доброзичливого морально-психологічно-
го клімату в сім’ї (20,2%), нерегулярне 
статеве життя, застосування перерваних 
статевих стосунків, з метою контрацепції 
(32,5%) також призводить до погіршення 
судинного тонусу і різноманітних функці-
ональних розладів, в тому числі і на рівні 
тазових органів.

Достовірно визначити ступінь психо-
логічної адаптації жінок з цією патологією 
можна за допомогою тесту Люшера. Спів-
ставлення результатів тестування за кольо-
ровою методикою Люшера показало, що у 
жінок з низьким рівнем опору стресу прі-
оритетними були обрані кольори коричне-
вий, фіолетовий та чорний (у хворих з ХГМІ 
– 50%), що свідчить про підвищення невро-
тичності, іпохондричності, тривожності, не-
певності у своїх силах, зниженні настрою 
(табл. 1). Достовірної різниці показника 
в залежності від етіології вульвовагініту, 
нами не виявлено.

Таблиця 1

Стан психосоціальної адаптації у жінок фертильного віку з мікст-інфекційним 
цервіковагінітом, визначений за допомогою тесту Люшера

Стан психосоціальної адаптації
Основна група 

(n=138)
Контрорльна група

(n=20)

абс. ч. % абс. ч. %

Високий рівень адаптації 28 20,3 18 90
Пороговий рівень адаптації 41 29,7 2 10
Низький рівень адаптації 69 50 0 0

У жінок з хронічним рецидивуючим 
цервіковагінітом мало місце різко вираже-
не достовірне (р<0,05) зниження показни-
ка психосоціальної адаптації за Люшером 
по відношенню до контрольної групи май-
же на 70% (табл. 1). Показник склав відпо-
відно: у групі обстежених жінок з з ХГМІ 
– 5,07±0,41, що свідчить про підвищення 
невротичності, іпохондричності, тривож-
ності, непевності у своїх силах, зниженні 
настрою. 

Зміни адаптації у жінок з цервіковагі-
нітом відбуваються не тільки в залежності 
від рівня враження статевих органів, але 
і від давності захворювання. Отримані ре-
зультати психологічної адаптації співстав-
лені з давністю захворювання обстежених 
жінок. Погіршення процесу адаптації у 
жінок з цією патологією відбувається па-
ралельно з ростом давності захворювання. 
Найбільша кількість не адаптивних жінок 
в стані загального стресу спостерігається 
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з давністю захворювання більше 3-х років 
(табл. 2). 

Обов’язковим, на нашу думку, є об-
стеження жінок з хронічними запальними 
захворюваннями статевих органів, на ви-

значення якості життя. Будь-яке захворю-
вання, що виникає, змушує людину думати 
про стан свого здоров’я. В ситуації, коли це 
захворювання хронічне, людина думає, пе-
реживає за свій стан постійно.

Таблиця 2

Стан психосоціальної адаптації у жінок фертильного віку з ХГМІ 
в залежності від давності захворювання (n=138), абс.ч. (%)

Стан психосоціальної адаптації
Давність захворювання

до 1 року до 3 років до 5 років > 5 років

Високий рівень адаптації 14 (10,15) 7 (5,1) 5 (3,6) 2 (1,5)

Пороговий рівень адаптації 7 (5,07) 8 (5,8) 11 (7,97) 15(10,9)

Низький рівень адаптації 4 (2,9) 12 (8,7) 20 (14,5) 33 (23,9)

При оцінці якості життя пацієнток з 
ХГМІ основної групи обстеження за допо-
могою опитувальника SF-36 виявлено зни-
ження як фізичного, так і психічного ком-
понентів здоров’я (Рис. 1). Так у пацієнток з 

хронічним рецидивуючим ХКМІ цервікова-
гінітом фізичний компонент здоровя склав 
73,1±8,9 бали, на відміну від жінок контр-
ольної групи, де відповідний показник був у 
межах 93,97±7,3 бали. 
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Рис. 1 Показники якості життя у жінок фертильного віку з ХГМІ (р<0,05).

Оцінка психічного компоненту 
здоров’я основної групи обстеження пока-
зало найбільше зниження даного показнику 
у жінок з мікст-інфекційним цервіковагіні-
том (55,2±6,2 бали), порівняно з контроль-
ною групою (90,97±4,2 бали) (Рис. 1).

Отримані результати показують, що 
при оцінці загальної якості життя, яка 
є інтегральним показником таких пара-
метрів, як відношення до захворюван-
ня, активність, енергійність, настрій, 

сором’язливість та сексуальна функція, 
виявлене суттєве її зниження у жінок хво-
рих на хронічні запальні захворювання 
нижнього відділу статевих органів (осно-
вна група – 64,1±7,5 балів, контрольна 
група – 92,3±5,7 бали відповідно), що обу-
мовлено впливом психо-емоційного стресу 
рівень якого залежить не тільки від фак-
торів ризику, але і від форми і давності за-
хворювання (р<0,05) (Рис. 1).
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З наведених даних видно, що значні 
зміни при хронічних рецидивуючих церві-
ковагінітах, які перебігають у жінок з низь-
ким рівнем стресоростійкості, є результатом 
хронічної стрес-реакції, яка є загальною 
ланкою в патогенезі численних серйозних 
захворювань організму людини. При цьому 
перехід стресу з ланки адаптації при відсут-
ності домінуючої функціональної системи, 
може мобілізувати структури і енергетичні 
ресурси організму, що відбувається з їх ви-
снаженням. Вплив такого патогенетичного 
механізму в значній мірі може пояснити ті 
патологічні зміни в статевих органах жінок 
з хронічними запальними захворюваннями 
геніталій, які викликають чисельні пору-
шення репродуктивної функції жінки. Ві-
домо, що фізичний стан людини впливає на 
емоційний стереотип поведінки. Це являє 
собою вплив соматики на психіку. 

В той же час, слід зазначити, що не 
тільки психоемоційний стан жінки впливає 
на перебіг певного захворювання, але і самі 
запальні процеси піхви, завдяки особли-
востям клінічного перебігу – свербіж, виді-
лення, порушення статевого життя, «есте-
тичні» проблеми, призводять до порушень 
психоемоційного стану жінки, і виникнен-
ню порочного кола.  

Висновки
Оцінка якості життя є надійним, ін-

формативним та економічним методом, 
що дозволяє охарактеризувати показники 
здоров’я як на груповому, так і на індивіду-
альному рівнях.

Особлива специфічність клінічної кар-
тини при хронічних рецидивуючих цервіко-
вагінітах складається з преморбідних осо-
бливостей особистості, її схильності до тих 
або інших типів реагування, певної ієрархії 
клінічних синдромів і впливу на клінічну 
симптоматику мікросоціальних і культу-
ральних факторів.

Аналіз взаємозв’язку між рівнем пси-
хоемоційного стресу та формою захворю-
вання, давністю захворювання, ускладнен-
нями, які виникають у жінок показує, що 
існує взаємозв’язок між рівнем психоемо-
ційного стресу та хронічними рецидивуючи-
ми хламідійно-герпетичними церівковагіні-
тами у жінок репродуктивного віку.

Через це жінки з хронічними реци-
дивуючими вульвовагінітами потребують 
не тільки обстеження їх психоемоційного 

стану, але й відповідної корекції виявле-
них змін. Особливу увагу слід приділити 
взаємозв’язкам психоемоційного стану, рів-
ню стресоростійкості, рівню невротизації та 
стану соматичного здоров’я.
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РЕЗЮМЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ХЛАМИДИЙНО-ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ГЕНИТАЛИЙ

В.Л. ДРОНОВА, Е.А. ЩЕРБА, БУ ВЕЙВЕЙ, 

Ю.И. БОЙЧУК 

Хламидиоз и герпес являются одними 
из самых распространенных инфекций чело-
века. В последнее время в распространении 
воспалительных заболеваний гениталий 
негативную роль играют социальные и по-
веденческие факторы, снижающие иммун-
ную защиту от инфекций и способствующие 
их распространению. Цель исследования – 
определить уровень качества жизни у жен-
щин с хроническим рецидивирующим хла-
мидийно-герпетичним цервиковагинитом 
для разработки оптимальной лечебно-реаби-
литационной тактики.

Материал и методы исследования.Нами 
обследовано 138 женщин с хламидийно-гер-
петичним цервиковагинитом и 20 здоровых 
женщин в возрасте от 18 до 45 лет, психоэмо-
циональное состояние которых изучалось по 
методикам оценки качества жизни согласно 
стандартного опросника SF-36 и цветным те-
стом М. Люшера.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. У женщин с хроническим рецидивирующим 
микст-инфекционным цервиковагинитом авто-
рами статьи установлено снижение показателя 
психосоциальной адаптации (почти на 70%), а 
также физического (73,1±8,9 балла) и психиче-
ского (55,2±6,2 балла) компонентов здоровья ка-
чества жизни, по сравнению с контролем.

Выводы. Анализ уровня психоэмоциональ-
ного стресса, формы и давности заболевания, 
осложнений, которые возникают показал, что 
существует взаимосвязь между уровнем психо-
эмоционального стресса и хроническими реци-
дивирующими хламидийно-герпетичним цер-

виковагинитами у женщин репродуктивного 
возраста.

Ключевые слова: хламидиоз, генитальный 
герпес, качество жизни.

SUMMARY

THE QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH CHRONIC 
RECURRENT CHLAMEDIA-A VIRAL INFECTION OF 

THE LOWER GENITAL

V.L. DRONOVA, О.A. SHCHERBA, BU WEIWEI, 

YU. I. BOYCHUK

Chlamydia and herpes are among the most 
common human infections. In recent times the 
spread of the inflammatory diseases of genitals of 
the negative role played by social and behavioral 
factors that reduce immune protection against in-
fections and promotes their proliferation. The aim 
of the study was to determine the level of quality of 
life in women with chronic recurrent hlamidiinah-
herpeticum with cervicovaginitis for the develop-
ment of optimal treatment and rehabilitation tac-
tics.

Material and methods. We examined 138 
women with chlamidiya-herpeticum with cervi-
covaginitis and 20 healthy women aged 18 to 45 
years, psycho-emotional condition of which was 
studied according to the methods of assessment of 
life quality according to the standard SF-36 ques-
tionnaire and a color test M. lusher.

Results. In women with chronic recurrent 
mixed infectious cervicovaginitis the authors, a 
reduction in the index of psychosocial adaptation 
(almost 70%), and physical (73,1±8.9 points) and 
mental (55,2±6,2 points) health components of 
quality of life, compared with the control.

Conclusions. The analysis of the level of psy-
choemotional stress, shape and duration of the 
disease, complications showed that there is a cor-
relation between the level of emotional stress and 
chronic recurrent hlamidiinah-herpeticum cervi-
covaginitis in women of reproductive age.

Keywords: chlamydiosis, genital herpes, 
quality of life.
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ДУБІНІНА В.Г. 1, ВІЗІР К.М. 2

Одеський національний медичний університет, 1кафедра онкології з курсом 
променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини,

2кафедра акушерства та гінекології № 1, м. Одеса

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ НЕАТИПОВОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ 
ЕНДОМЕТРІЯ З ВКЛЮЧЕННЯМ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ 

ТАРГЕТНІ СЕЛЕКТИВНІ ФІТОМОЛЕКУЛИ, НА СТАН МАТКОВОГО 
КРОВОПЛИНУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Приблизно половина випадків аденокарциноми слизової оболонки матки у жінок в пери- та 
постменопаузі є результатом малігнізації гіперпластичних процесів ендометрія. Тому ефективне 
лікування гіперплазії ендометрія є актуальною проблемою гінекології. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ - 
оцінка впливу комплексного лікування неатипової гіперплазії ендометрія з застосуванням препа-
ратів, що містять таргетні селективні фітомолекули, на стан маткового кровоплину.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 130 пацієнток віком 18-49 років, з яких 100 
– з неатиповою гіперплазією ендометрія та 30 умовно гінекологічно здорових жінок. Всім жінкам 
проводилися  трансвагінальна ехографія у 2D-режимі та кольорове допплерівське картування. Па-
цієнткам з гіперплазією ендометрія ультразвукове дослідження виконувалося двічі: до та після 
проведення курсу лікування. Були визначені кутнезалежні індекси (пульсаційний індекс, індекс ре-
зистентності, систолодіастолічне відношення) кровоплину в маткових, аркуатних, радіальних, 
базальних та спіральних артеріях.

Результати дослідження та їх обговорення. Після завершення шестимісячного лі-
кування в групі жінок, що отримували комбінацію препаратів дідрогестерон та індол-3-
карбінол+епігалокатехін-3-галлат,  інтраендометріальний кровоплин не було зареєстровано, на 
відміну від пацієнток, які пройшли курс терапії виключно дідрогестероном, в яких кровоплин у спі-
ральних артеріях простежувався й становив – PI - 0,43, RI-0,37, C/D-1,66. Таким чином, показники 
маткового кровоплину, які виходили за межі норми у жінок до початку лікування, через півроку 
наблизилися до величин, характерних для жінок групи контролю, а саме PI та C/D лівої маткової 
артерії. 

Висновки. Запропонована схема лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок ре-
продуктивного віку, в якій використовується комбінація препаратів дідрогестерон та індол-3-
карбінол+епігалокатехін-3-галлат,  є більш ефективною з позиції нормалізації стану маткового 
кровотоку порівняно з традиційною методикою. Фіксація інтраендометріального кровоплину у 
спіральних артеріях може бути додатковим маркером у діагностиці гіперплазії ендометрія.

Ключові слова: таргетні селективні фітомолекули, гіперплазія ендометрія, репродуктив-
ний вік, кольорове допплерівське картування, інтраендометріальний кровоплин.

Як свідчать дані зарубіжних авторів, 
приблизно половина випадків аденокар-
циноми слизової оболонки матки у жінок 
в пери- та постменопаузі є результатом ма-
лігнізації гіперпластичних процесів ендо-
метрія [4]. Гіперплазія ендометрія має зна-
чну питому вагу в структурі гінекологічної 
захворюваності і становить одну з найбільш 
важливих проблем сучасної гінекології [2, 
5, 8]. У 2012 р. автори з Великобританії на-
дали дані мета-аналізу публікацій з 1950 р., 
згідно з якими  показник частоти рецидивів 
для атипової гіперплазії ендометрія склав 
26%, загалом, при цьому за умови рециди-

вування гіперплазії ендометрія рак слизової 
оболонки матки розвивався у 20-30 % ви-
падків [7]. Тож нині першочерговим завдан-
ням з позицій канцеропревенції є своєчасне 
попередження появи рецидивів гіперплас-
тичних процесів ендометрія. 

Незважаючи на те, що з’являється все 
більше повідомлень про гормон-незалежні 
механізми формування цього патологічно-
го стану,  гормональна терапія залишається 
провідною в арсеналі практикуючих ліка-
рів-гінекологів. Однак найбільша проблема, 
пов’язана з гормональною терапією полягає 
в тому, що у більшості пацієнток досягну-
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тий у відносно стислий термін успіх від її за-
стосування після відміни препаратів зміню-
ється такою ж швидкою появою рецидиву 
[1, 3].

 У нещодавно опублікованому систе-
матичному огляді 45 досліджень, до яких 
увійшла 391 пацієнтка з гіперплазією ен-
дометрія, котрим призначалися гестагени, 
показано, що у 23% жінок після повної нор-
малізації структури ендометрія за період 
лікування спостерігалися рецидиви [3, 6]. 
В разі неефективності лікування або появи 
рецидиву захворювання пацієнтці призна-
чається повторне оперативне втручання, яке 
не завжди задовільно відбивається на показ-
никах фертильності, що є вкрай важливим  
для жінок з нереалізованою репродуктив-
ною функцією.

Метою дослідження стало оцінити 
вплив комплексного лікування неатипової 
гіперплазії ендометрія з застосуванням пре-
паратів, що містять таргетні селективні фі-
томолекули, на стан маткового кровоплину.

Матеріал та методи дослідження
Під спостереженням знаходилося 100 

жінок репродуктивного віку (18-49 років) 
з діагнозом неатипова гіперплазія ендоме-
трія, які методом рандомізації були розпо-
ділені на дві групи: в I групу включені 50 
жінок, яким протягом півроку з 5-го по 25-й 
день менструального циклу призначався ді-
дрогестерон в дозі 20 мг на добу; до II групи 
увійшли 50 пацієнток, котрим була запро-
понована комбінація препаратів дідрогесте-
рону та індол-3-карбінол+епігалокатехін-3-
галлат, а саме 20 мг дідрогестерону з 5-го по 
25-й день менструального циклу та індол-3-
карбінол+епігалокатехін-3-галлат  по 1 кап-
сулі двічі на день під час їжі протягом 6 мі-
сяців. Контрольну групу склали 30 умовно 
соматично та гінекологічно здорових жінок, 
які звернулися з приводу планування сім’ї 
для встановлення внутрішньоматкової сис-
теми з левоноргестрелом. 

Всім жінкам виконувалося трансвагі-
нальне ультразвукове дослідження органів 
малого тазу у 2D-режимі на стаціонарному 
ультразвуковому сканері ESAOTE MyLab 50 
XVision  (Італія) в динаміці лікування. До-
слідження кровоплину в матці починали з 
обох маткових артерій, потім здійснював-
ся пошук  гілок маткових артерій в міоме-
трії та ендометрії: аркуатних, радіальних, 
базальних, спіральних.  Після проведення 

кольорового допплерівського картування 
(КДК) у кожній досліджуваній судині авто-
матично отримували пульсаційний  індекс 
(PI), індекс резистентності (RI), систолодіас-
толічне відношення(C/D). 

Статистична обробка отриманих даних 
здійснювалася з використанням прикладно-
го програмного пакету Statistica 6.0, адапто-
ваного для медико-біологічних досліджень.

Результати дослідження та їх обго-
ворення 
Середній вік пацієнток статистично 

не відрізнявся й склав в I групі 38,75±0,64 
років, в II – 38,02±0,76, а в контрольній – 
37,03±0,99. 

При аналізі менструальної функції до-
сліджуваних пацієнток встановлено, що у 
жінок з гіперплазією ендометрія відмічав-
ся більш пізній вік менархе –13,26±0,15 та 
13,27±0,14 проти 12,73±0,16 років в контр-
ольній групі (p<0,02). Не спостерігалося 
розходжень за тривалістю менструальної 
кровотечі (4,93±0,14 та 4,91±0,16 проти 
4,87±0,17 днів в контрольній групі), за кіль-
кістю крові, що втрачається (частота ряс-
них менструацій – 24,00% та 20,00% проти 
16,67%), за частотою дисменореї (38,00% та 
30,00% проти 30,00%) між досліджуваними 
групами. 

В ході дослідження репродуктивного 
анамнезу встановлено, що 30,00% пацієнток 
I групи та 32,00%  жінок  II групи  страж-
дали на безпліддя (p<0,01), серед пацієнток 
контрольної групи не було жодної з діагно-
зом безпліддя. Жінки з гіперпластичними 
процесами ендометрія рідше мали в анам-
незі вагітності – 82,00% та 80,00% проти 
100% (p<0,01) та пологи – 68,00% та70,00%  
проти 100% (p<0,01). Звертає на себе увагу 
більш висока частка штучних переривань 
вагітності в анамнезі у пацієнток I та II гру-
пи: 62,00% та 60,00 % проти 30,00% в групі 
контролю. Жінки досліджуваних груп від-
різнялися також за таким показником як 
кількість штучних абортів. Серед пацієнток 
I та II груп цей показник склав 2,47±0,17 та 
2,38±0,15, а серед пацієнток групи контр-
олю - 0,40±0,12 (p<0,01). 

Лише у жінок з гіперплазією ендоме-
трія в анамнезі спостерігалися супутні гі-
некологічні захворювання, зокрема лейомі-
ома матки – у 40,00% пацієнток I групи та 
у 38,00% жінок II групи, ендометріоз – у 
12,00% та 18,00%, хронічний аднексит – 
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у  32,00% та 16,00%, доброякісні кістозні 
утворення яєчників – у 22,00% та 18,00% 
відповідно.

Наводимо індекси кровоплину пацієн-
ток обстежених груп, отриманих при кольо-
ровому допплерівському картуванні. До лі-
кування PI правої маткової артерії жінок I 
групи становив 1,65, II групи – 1,74, контр-
ольної – 1,84; RI правої маткової артерії се-
ред пацієнток з гіперплазією ендометрія не 
відрізнявся й становив 0,88, в групі контр-
олю – 0,89; C/D правої маткової артерії у па-
цієнток I групи дорівнювало 6,17, II групи 
– 6,18, а серед пацієнток контрольної групи 
– 6,15. Достовірної різниці досліджуваних 
показників серед обстежених жінок нами 
не було виявлено. Після лікування наведені 
показники не зазнали значущих змін.

PI лівої маткової артерії жінок I групи 
становив 2,11,  II групи - 2,09, що було до-
стовірно нижче (p<0,05), ніж у контроль-
ній – 2,34; RI лівої маткової артерії серед 
пацієнток досліджуваних груп достовірно 
відрізнявся(p<0,05) й становив 0,88, 0,91 
та 1,01 відповідно; C/D лівої маткової арте-
рії у пацієнток I групи дорівнювало 5,45, II 
– 5,53, що достовірно нижче (p<0,05), ніж у 
контрольній групі – 7,50. Після лікування 
спостерігалося зростання PI та C/D лівої мат-
кової артерії серед пацієнток, що отримува-
ли комбінацію препаратів дідрогестерону та 
індол-3-карбінол+епігалокатехін-3-галлат у, 
вони становили  2,28 та 6,98 відповідно й до-
стовірно не відрізнялися від групи контролю. 
Серед жінок I групи також простежувалося 
зростання цих показників, PI лівої маткової 
артерії в них становив 2,18, а C/D – 6,16.

PI аркуатних артерій у жінок з гіперп-
лазією ендометрія становив 0,87, а в контр-
ольній групі – 0,84; RI аркуатних артерій 
серед пацієнток трьох груп не відрізнявся й 
становив 0,65, 0,66 та 0,65 відповідно; C/D 
аркуатних артерій у пацієнток I групи до-
рівнювало 2,66, II групи – 2,64, а серед жі-
нок контрольної групи – 2,68. Достовірної 
різниці досліджуваних показників серед об-
стежених жінок нами не було виявлено. Піс-
ля отриманого лікування ні в пацієнток I, ні 
в пацієнток II групи не спостерігалося досто-
вірної зміни зазначених показників.

PI радіальних артерій у жінок I групи 
становив 1,27, II – 1,29, контрольної – 1,30; 
RI аркуатних артерій серед пацієнток усіх 
груп не відрізнявся й становив 0,65, 0,71 та 
0,70 відповідно; C/D радіальних артерій у 

пацієнток з гіперплазією ендометрія дорів-
нювало 3,66 та 3,62 відповідно, а серед паці-
єнток контрольної групи – 3,58. Достовірної 
різниці досліджуваних показників серед об-
стежених жінок нами не було виявлено. Піс-
ля отриманого лікування у жінок I групи  PI 
склав 1,29, RI-0,66, а C/D-3,64, у пацієнток 
II групи – 1,27, 0,71 та 3,67 відповідно. До-
стовірна різниця у зазначених показниках 
після курсу терапії не виявлена. 

PI базальних артерій у жінок трьох 
груп не відрізнявся й становив 0,81, 0,80 
та 0.81 відповідно; RI базальних артерій у 
жінок з гіперплазією ендометрія становив 
0,57, контрольної –  0,59; C/D базальних ар-
терій у пацієнток I групи дорівнювало 2,52, 
II групи – 2,54, а серед пацієнток контр-
ольної групи – 2,53. Достовірної різниці до-
сліджуваних показників серед обстежених 
жінок нами не було виявлено. Після отри-
маного лікування ні в пацієнток I, ні в паці-
єнток II групи не спостерігалося достовірної 
зміни зазначених показників.

 Тільки серед пацієнток з гіперплазією 
ендометрія при кольоровому допплерівсько-
му картуванні був зареєстрований кровоплин 
у спіральних артеріях,   на  відміну   від   жі-
нок   контрольної   групи,   в  яких інтраендо-
метріальний кровоплин не фіксувався. Серед 
пацієнток I групи PI спіральних артерій ста-
новив 0,76, RI – 0,56, C/D – 2,26, серед жінок 
II групи – 0,77, 0,5 та 2,23 відповідно. 

Після завершення шестимісячного 
лікування в групі жінок, що отримували 
комбінацію препаратів дідрогестерон та 
індол-3-карбінол+епігалокатехін-3-галлат 
інтраендометріальний кровоток не було за-
реєстровано, на відміну від пацієнток, які 
пройшли курс терапії виключно дідрогесте-
роном, в яких кровоплин у спіральних арте-
ріях простежувався й становив – PI - 0,43, 
RI-0,37, C/D-1,66. Таким чином, показни-
ки маткового кровоплину, які виходили за 
межі норми у жінок до початку лікування 
через півроку наблизилися до величин, ха-
рактерних для жінок групи контролю, а 
саме PI та C/D лівої маткової артерії, крім 
того перестав реєструватися патологічний 
інтраендометріальний кровоток у спіраль-
них артеріях. 

Висновки
Запропонована схема лікування не-

атипової гіперплазії ендометрія у жінок ре-
продуктивного віку, в якій використовуєть-
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ся комбінація препаратів дідрогестерон та 
індол-3-карбінол+епігалокатехін-3-галлат 
є більш ефективною з позиції нормаліза-
ції стану маткового кровотоку порівняно з 
традиційною методикою. Фіксація інтра-
ендометріального кровоплину у спіральних 
артеріях може бути додатковим маркером у 
діагностиці гіперплазії ендометрія.
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РЕЗЮМЕ

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
НЕАТИПИЧЕСКОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ТАРГЕТНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ ФИТОМОЛЕКУЛЫ, 

НА СОСТОЯНИЕ МАТОЧНОГО КРОВОТОКА У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

ДУБІНІНА В.Г., ВИЗИР Е.Н.

Примерно половина случаев аденокар-
циномы слизистой оболочки матки у женщин 
в пери- и постменопаузе является результатом 
малигнизации гиперпластических процессов 
эндометрия. Поэтому эффективное лечение ги-
перплазии эндометрия является актуальной про-
блемой гинекологии. Цель исследовния - оценка 
влияния комплексного лечения неатипической 
гиперплазии эндометрия с применением препа-
ратов, содержащих таргетные селективные фи-
томолекулы, на состояние маточного кровотока.

Материал и методы исследования. Были 
обследованы 130 пациенток в возрасте 18-49 лет, 
из которых 100 - с неатипической гиперплазией 
эндометрия и 30 условно гинекологически здо-
ровых женщин. Всем женщинам проводились 
трансвагинальная эхография в 2D-режиме и 
цветное допплеровское картирование. Пациент-
кам с гиперплазией эндометрия ультразвуковое 
исследование выполнялось дважды: до и после 
курса лечения. Были определены кутнезалежни 
индексы (пульсационный индекс, индекс рези-
стентности, систолодиастолическое соотноше-
ние) кровотока маточных, аркуатных, радиаль-
ных, базальных и спиральных артерий.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. После завершения 6 месячного лечения в 
группе женщин, получавших комбинацию пре-
паратов дидрогестерон и индол-3-карбинол + 
эпигаллокатехин-3-галлат интраендометриаль-
ний кровоток не было зарегистрировано, в от-
личие от пациенток, прошедших курс терапии 
исключительно дидрогестероном, в которых 
кровоток в спиральных артериях прослеживал-
ся и составил - PI - 0,43, RI-0,37, C / D-1,66. Та-
ким образом, показатели маточного кровотока, 
которые выходили за пределы нормы у женщин 
до начала лечения через полгода приблизились 
к величинам, характерным для женщин группы 
контроля, а именно PI и C / D левой маточной ар-
терии.

Выводы. Предложенная схема лечения не-
атиповои гиперплазии эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста, в которой использу-
ется комбинация препаратов дидрогестерон и 
индол-3-карбинол + эпигаллокатехин-3-галлат 
более эффективной с позиции нормализации со-
стояния маточного кровотока по сравнению с 
традиционной методикой. Фиксация интраендо-
метриального кровотока в спиральных артериях 
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОЯКІСНИХ 
КІСТОЗНИХ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ЦИСТАДЕНОМ ЯЄЧНИКІВ 

НЕЕНДОМЕТРІОЇДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

У статті представлені результати вивчення клініко-морфологічних особливостей добро-
якісних епітеліальних пухлин неендометріоїдного походження.

Матеріал та методи дослідження. Під спостереженням знаходилося 120 пацієнток репро-
дуктивного віку: 60 – з серозними цистаденомами, 60 – з муцинозними цистаденомами. Проведені 
клініко-анамнестичні, ультразвукові, імунохімічні з електрохемілюмінісцентною детекцією мор-
фологічні, імуногістохімічні, статистичні дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що серозні цистаденоми порів-
няно з муцинозними мають менший середній діаметр; рідше бувають багатокамерними; частіше 
мають папілярні розростання. Клінічні прояви відмічають 65,00%  пацієнток з серозними і 71,67%  
з муцинозними цистаденомами: незначної інтенсивності, частіше періодичний, ніж постійний 
біль; нерегулярний менструальний цикл; безпліддя. У пацієнток з муцинозними цистаденомами 
пізніше наступає менархе; частіше реєструється збільшення живота; рідше зустрічається в 

может быть дополнительным маркером в диагно-
стике гиперплазии эндометрия.

Ключевые слова: таргетные селективные 
фитомолекулы, гиперплазия эндометрия, репро-
дуктивный возраст, цветное допплеровское кар-
тирование, интраендометриальний кровоток.

SUMMARY

INFLUENCE OF COMPLEX TREATMENT OF NON-
ATYPICAL ENDOMETRIAL HYPERPLASIA WITH 

THE INCLUSION  OF PREPARATIONS, CONTAINING 
TARGET SELECTIVE PHYTOMOLECULES,  ON THE 
STATE OF UTERINE BLOOD FLOW IN WOMEN OF 

REPRODUCTIVE AGE

DUBININA V.G., VIZIR K.M.

Approximately half of the cases of adenocar-
cinoma of the uterine lining in women in peri- and 
postmenopausal women is the result of a malignan-
cy of endometrial hyperplastic processes. There-
fore, effective treatment of endometrial hyperpla-
sia is an urgent problem gynecology. РURPOSE OF 
THE STUDY - a comprehensive assessment of the 
impact of complex treatment of nonatypical endo-
metrial hyperplasia using preparations, contain-
ing target selective phytomolecules, on the state of 
uterine blood flow.

Material and methods. 130 patients were ex-
amined at the age of 18-49 years, of which 100 ones 
- with nonatypical endometrial hyperplasia and 30 
ones – conditionally gynecologically healthy wom-
en. To all women transvaginal sonography in 2D-
mode and color Doppler mapping were performed. 

Patients with endometrial hyperplasia ultrasound 
examination was performed twice: before and after 
the course of treatment. Independent of the angle 
indexes were identified (pulsation index, resistance 
index, systolic-diastolic ratio) of uterine blood flow 
in arcuate, radial, spiral and basal arteries.

Results. After 6 months of treatment in the 
group of women treated with drugs dydrogesterone 
and indole-3-carbinol + epigallocatechin-3-gallate 
intraendometrial blood flow was not recorded, un-
like the patients have passed the course of therapy 
exceptionally dydrogesterone, in which the blood 
flow in the spiral arteries and he was traced - PI - 
0,43, RI-0,37, C / D-1,66. Thus, indicators of uter-
ine blood flow, which went beyond the norm for 
women to start treatment within six months closer 
to the values characteristic of the control group of 
women, namely the PI and C / D left uterine artery.

Conclusions. The proposed treatment scheme 
of nonatypical endometrial hyperplasia in wom-
en of reproductive age, which uses a combination 
of drugs dydrogesterone and indole-3-carbinol + 
epigallocatechin-3-gallate, is more effective from 
the point of normalization of uterine blood flow 
compared with traditional method. Fixing of in-
traendometrial blood flow in the spiral arteries 
may be an additional marker in the diagnosis of en-
dometrial hyperplasia.

Key words: targeted selective phytomole-
cules, endometrial hyperplasia, reproductive age, 
color Doppler mapping, intraendometrial blood 
flow.
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Важливим компонентом менеджмен-
ту кістозних утворень яєчників є їх кліні-
ко-морфологічна діагностика [5]. До добро-
якісних кістозних епітеліальних пухлин 
яєчників відносять серозні, муцинозні, ен-
дометріоїдні, чистоклітинні цистаденоми, 
перехідні клітинні пухлини. Якщо виклю-
чити ендометріоїдні пухлини, найчастіше в 
гінекологічній практиці у жінок репродук-
тивного віку зустрічаються серозні та му-
цинозні цистаденоми [4, 10, 11]. Найбільш 
поширеними симптомами цих утворень є 
хронічний біль в області таза, диспареунія, 
розлади шлунково-кишкового тракту і сечо-
вих органів в результаті тиску на прилеглі 
структури [8]. Можуть спостерігатися змі-
ни характеру сечовипускання та дефекації. 
Але, за даними літератури, у 75% пацієнток 
симптоми захворювання можуть бути від-
сутніми [7]. 

Вказується, що доброякісні епітеліаль-
ні пухлини яєчників розвиваються практич-
но безсимптомно протягом 10 і більше років; 
за відсутності лікування вони завжди пере-
роджуються на рак яєчників, який вже має 
блискавичний перебіг: середній термін жит-
тя для 379 первинних хворих складає 9,44 
місяця [6]. Високі показники смертності від 
раку яєчників пов’язані з тим, що проблема 
діагностики пухлин яєчників залишається 
однією з найважчих у сучасній гінекології 
та онкології [9].

Серозні та муцинозні пухлини пред-
ставляють собою групу пухлин епітеліаль-
ного походження із варіюванням швидкості 
росту і мають сприятливий прогноз [1]. У 
той же час виявлена унікальна особливість 
метастазування: поширення пухлинних 
клітин яєчників відбувається задовго до 
формування злоякісної клітини [2]. Відо-
мо, що поширення процесу при пухлинах 
яєчників відбувається переважно імпланта-
ційним шляхом [3]. За даними різних авто-

рів виявилося, що епітеліальні імплантати 
пухлинних клітин яєчників по очеревині 
спостерігаються вже на етапах розвитку до-
броякісних пухлин: при цистаденомах – в 
8,4%, а при папілярних проліферувальних 
цистаденомах, за даними різних авторів, – в 
13-29%  випадків [6]. У цьому зв’язку пред-
ставляє зацікавленість вивчення експресії 
маркеру проліферації Кі-67 в серозних та 
муцинозних цистаденомах, так як більшість 
досліджень присвячена вивченню цього пи-
тання при злоякісних та пограничних епіте-
ліальних пухлинах яєчників і лише пооди-
нокі – при доброякісних [1].

Мета дослідження – дослідити кліні-
ко-морфологічні особливості доброякісних 
епітеліальних пухлин неендометріоїдного 
походження.

Матеріал та методи дослідження
Під спостереженням знаходилося 120 

пацієнток репродуктивного віку: 60 – з се-
розними цистаденомами (група С), 60 – з 
муцинозними цистаденомами (група М), 
які були прооперовані у відділенні хірургії 
з малоінвазивними методами діагностики та 
лікування Університетської клініки «Центр 
відновної та реконструктивної медицини» 
Одеського національного медичного універ-
ситету.

Визначення онкомаркерів сироватки 
крові CA125, CA19-9, HE-4 здійснювали 
імунохімічним методом з електрохемілюмі-
нісцентною детекцією за допомогою стан-
дартних реактивів Roche Diagnostics (Швей-
царія) на аналізаторі «Сobas®6000 analyzer 
series» (США).

Усім пацієнткам проводилося трансаб-
домінальне та трансвагінальне ультразвуко-
ве дослідження (УЗД). 

Усі пацієнтки були прооперовані. Ви-
далені тканини яєчників піддавалися гісто-
логічному дослід женню. Резектовані части-

анамнезі бактеріальний вагіноз і частіше такі соматичні захворювання, як хронічний гастрит і 
захворювання печінки, хронічний коліт. Підвищена експресія Кі-67 в епітелії серозних цистаденом 
порівняно з таким в муцинозных цистаденомах свідчить за їх більший гіперпроліферативний по-
тенціал.

Висновки. Клінічний перебіг серозних та муцинозных цистаденом у жінок репродуктивного 
віку малосимптомний; є деякі відмінності в їх клінічній картині; основним методом діагностики 
цих утворень є ультразвуковий; результати обстеження на онкомаркери не є підставою для по-
становки діагнозу і використовуються для передопераційного виключення малігнізації; гіперпролі-
феративний потенціал серозних цистаденом яєчників вищий, ніж муцинозных цистаденом.

Ключові слова: серозні цистаденоми, муцинозні цистаденоми, клініка, ультразвукове дослі-
дження, морфологія, Кі-67. 
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ни яєчників фіксувалися в 10%-му розчині 
нейтрального формаліну, заливалися в па-
рафін. Виготовляли парафінові зрізи тов-
щиною 3-4 мкм, забарвлені гематокси ліном 
та еозином. Імуногістохімічне (ІГХ) дослі-
дження здійснювали авідін-біотин-перокси-
дазним методом за стандартною методикою. 
Оцінювали питому кількість позитивно 
забарвлених клітин з використанням кро-
лячих моноклональних антитіл (МАТ) до 
Кi-67 (Clone SP6, code No. SP7 (RM-9106-S) 
«Thermo Scientific», США). Позитивним 
контролем з відомою імунореактивністю 
відпо відних епітопів при фарбуванні тканин 
для Кі-67 була тканина мигдалин. Пропуск 
первинного антитіла використо вувався в 
якості негативного контролю. Неспецифіч-
ного фарбування виявлено не було.

Статистичну обробку матеріалу прово-
дили за допомогою програми EXCEL.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Середній вік пацієнток з цистаденома-

ми яєчників склав 30,13±0,34 роки і вірогід-
но між пацієнтками з серозними (30,10±0,51 
років) і муцинозними (30,17±0,47 років) 
цистаденомами не відрізнявся.

 Найбільший діаметр серозних цис-
таденом у досліджуваних жінок за даними 
УЗД варіював від 3 до 28 см і у середньому 
дорівнював 9,06±0,60 см. У 30,00%  жінок 
діаметр серозних цистаденом не переви-
щував 7 см, у 66,67%  був від 7 до 15 см, у 
3,33%  – понад 15 см. Серозні цистаденоми 
зазвичай були представлені однокамерни-
ми круглої або рідко овальної форми кістоз-
ними утворами з тонкою стінкою (менше 3 

мм). У 83,33%  пацієнток це були монолате-
ральні утворення, у 11,67%  – білатеральні. 
Серозні цистаденоми зустрічалися праворуч 
у 46,67%  випадків, ліворуч – у 53,33%. У 
25,00%  жінок вони були багатокамерними, 
але в основному (75,00% ) – однокамерними 
утвореннями. В багатокамерних серозних 
цистаденомах кількість камер варіювала від 
2 до 12. Товщина перетинок між камерами 
дорівнювала 1-2 мм. 

Діаметр муцинозних цистаденом варі-
ював від 2,5 до 35 см і в середньому дорівню-
вав 11,97±0,81 см. У 18,33%  жінок розміри 
утворень були до 7 см, у 55,00%  – від 7 до 15 
см і у 26,67%  – понад 15 см. Муцинозні цис-
таденоми були переважно монолатеральни-
ми (90,00% ), а не білатеральними (10,00%). 
У більшої половини (55,00% ) жінок це були 
багатокамерні ураження з тонкою стінкою, 
з відсутністю твердих компонентів. В бага-
токамерних муцинозних цистаденомах у 
55,00%  жінок кількість камер варіювала 
від 2 до 11, в середньому склала при наяв-
ності в правому яєчнику 2,53±0,12, в лівому 
– 2,56±0,37.

При вивчені скарг пацієнток відміче-
но, що у 35,00%  пацієнток з серозними та 
у 28,33%  з муцинозними цистаденомами 
захворювання мало безсимптомний перебіг. 
65,00%  хворих групи С і 71,67%  осіб гру-
пи М мали скарги (pB>0,05) в основному на 
наявність болю, порушення менструальної і 
репродуктивної функції, диспареунію. Ха-
рактерною рисою больового синдрому при 
зазначених цистаденомах було переважання 
періодичних болів порівняно з постійними 
в 4,21 раза (ВШ=7,32±0,34; 95%ДІ 3,78-
14,20) (табл.). 

Таблиця 

Характер болю у обстежених жінок, n (P,% ) 

Група
Характер болю

тягнучий різкий постійний періодичний

С+М, n=120 72(60,00) 1(0,83) 14(11,67) 59(49,17)

С, n=60 37(61,67) 1(1,67) 6(10,00) 34(53,33)

М, n=60 35(58,33) 0(0,00) 8(13,33) 27(45,00)

Примітка. Статистично вірогідної різниці між показниками не встановлено (p>0,05). 

Біль в переважній більшості випад-
ків був незначної інтенсивності, лише 
1,67%  хворих скаржилися на різкий біль 
(p>0,05). 

8,33%  пацієнток групи С и 6,61%  
(р>0,05) групи М вказували на нерегу-
лярність менструального циклу; відповід-
но 5,00%  і 1,67%  – на періодичну субфе-
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брильну температуру; 0,00%  і 3,33%  – на 
часте сечовипускання; 33,33%  та 35,00%  
– на безпліддя. Єдиною відмінною скаргою 
між жінками з серозними та муцинозними 
цистаденомами була наявність збільшен-
ня живота (6,67% проти 36,67%, р<0,01; 
ВШ=8,11±0,58; 95%ДИ: 2,59-25,40).

При вивченні становлення і характе-
ристики менструальної функції виявлено, 
що середній вік менархе у пацієнток з сероз-
ними цистаденомами був менший, ніж з му-
цинозними – 12,72±0,12 проти 13,37±0,16 
років (р<0,01). Не спостерігалося вірогід-
них відмінностей між групами С і М стосов-
но тривалості менструацій (4,92±0,14 про-
ти 5,17±0,14 днів) і менструального циклу 
(29,30±0,52 проти 29,45±0,46 днів); розпо-
ділу осіб зі скудними (0,00%  проти 3,33%), 
помірними (71,19%  проти 73,33%) та ряс-
ними (28,81%  проти 23,33%) менструація-
ми; болісними (36,67%  проти 30,00% ) та 
безболісними (63,33%  проти 70,00%) мен-
струаціями.

Вік початку статевого життя в обсте-
жених клінічних групах не мав вірогід-
них відмінностей і склав у жінок групи С 
– 18,62±0,26, групи М – 18,38±0,29 років 
(рB>0,05).

60,00% жінок з серозними цистаде-
номами яєчників і 56,67%  з муцинозними 
цистаденомами використовували контра-
цепцію (р

B
>0,05), при цьому перевагу відда-

вали бар’єрним методам (40,00% і 37,00%). 
Гормональний вид контрацепції застосо-
вували відповідно лише 3,3% і 5,00% осіб 
(р

B
>0,05).

Серед жінок групи С первинне безплід-
дя мали 28,33%  жінок і вторинне – 5,0%, 
серед осіб групи М – 28,33%  і 6,67%. Трива-
лість безпліддя відповідно склала 5,45±0,36 
і 5,48±0,39 років (р

B
>0,05). Жінки з сероз-

ними цистаденомами яєчників мали вагіт-
ності у 43,33%  випадках, з муцинозними 
– у 53,33% ; штучні аборти – у 36,67%  і у 
32,20% ; мимовільні аборти – у 6,67%  і у 
10,00% ; пологи – у 36,67%  і у 44,07%. Се-
редня кількість вагітностей на одну пацієнт-
ку відповідно склала 1,25±0,24 і 1,32±0,22; 
штучних абортів – 0,78±0,18 і 0,65±0,16; 
викиднів – 0,07±0,03 і 0,13±0,06; пологів – 
0,37±0,06 і 0,53±0,09. 

Урогенітальні інфекції і бактеріаль-
ний вагіноз в 1,20 раза частіше мали в 
анамнезі жінки с серозними цистаденома-
ми, ніж з муцинозними – 53,33% проти 

26,67%  осіб (рB<0,01). Вірогідної різниці 
в наявності в анамнезі хламідіозу (20,00%  
проти 13,33%), уреаплазмозу (23,33% про-
ти 11,67% ), трихомоніазу (3,33%  проти 
1,67% ) не відмічалося, але бактеріальний 
вагіноз спостерігали частіше в 2,29 рази у 
жінок групи С, ніж групи М –26,67%  проти 
11,67%, р

B
<0,04.

26,67%  осіб з серозними цистадено-
мами і 21,67%  з муцинозними мали супут-
ню гінекологічну захворюваність, розподіл 
якої в обстежених групах був однорідним: 
хронічний аднексит – 13,33%  і 5,00%  ви-
падків; лейоміома матки – 0,00%  і 5,00% ; 
СПКЯ –6,67%  і 11,67% ; гіперплазія ендо-
метрія – у 3,33%  і 0,00% ; злуки в малому 
тазі – 13,33%  і 5,00%. 

41,67%  пацієнток групи С і 48,33%  
групи М хворіли на супутні соматичні захво-
рювання: серцево-судинної системи (25,00%  
і 25,00%); нирок (11,67%  і 5,00%); під-
шлункової залози (3,33%  і 5,00% ); ви-
разкову хвороба шлунку (3,33%  і 5,00%), 
розподіл яких в групах був однорідним. У 
жінок з муцинозними цистаденомами віро-
гідно частіше, ніж у пацієнток з серозними 
зустрічався хронічний гастрит (20,00%  про-
ти 3,33%, р

B
<0,01); печінки (16,67%  проти 

5,00%, р
B
<0,04); хронічний коліт (16,67% 

проти 0,00%, р
B
<0,01). 

Середні рівні сироваткових онкомар-
керів СА 125, СА 19-9 і НЕ-4 у жінок з се-
розними (24,99±1,77 Од/мл; 22,90±1,80 
Од/мл; 45,17±1,57 пмоль/л) та муцинозни-
ми (17,13±1,10 Од/мл; 28,82±1,90 Од/мл; 
43,05±2,06 пмоль/л) цистаденомами не пе-
ревищували верхню межу референтних зна-
чень.

При гістологічному дослідженні сероз-
ні цистаденоми представляли собою утво-
рення з шару сполучної тканини і цилін-
дричного або кубічного епітелію трубного 
типу з різною функціональною активністю 
(рис. 1А), в деяких випадках сплощеним 
впритул до повного або часткового зникнен-
ня (рис. 1Б). У підлеглій тканині спостеріга-
ли відповідно велику кількість активованих 
фібробластів (див. рис. 1А) або переважання 
колагенових волокон (див. рис. 1Б) і пооди-
нокі фіброцити. У 23,33%  випадках спосте-
рігалися папілярні розростання на капсулі 
серозних цистаденом у вигляді поодиноких 
або множинних пристінних структур різних 
розмірів (рис. 1В).
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А Б В

Рис. 1 Серозні цистаденоми : А – активна цистаденома з високим циліндричним епітелієм і 
активованими фібробластами в підлеглій стромі; Б – неактивна цистаденома зі сплощеним 

епітеліальним вистеленням та фіброзованою підлеглою тканиною; В – папілярна цистаденома. 
Г&Е.  200.

Муцинозні цистаденоми були представлені утвореннями з шару сполучної тканини 
різної щільності і високого циліндричного епітелію зі світлою цитоплазмою, яка вміщу-
вала муцин, і з темними гіперхромними ядрами (рис. 2). Внутрішня стінка муцинозних 
цистаденом була рівною, гладкою у 86,67%  (рис. 2А) пацієнток і з папілярними розростан-
нями – у 13,33%  (рис. 2 Б). Товщина капсули та перетинок в муцинозних цистаденомах ва-
ріювала від 1 до 2 мм. Характерною рисою муцинозных цистаденом була багатокамерність 
і наявність дрібних цистаденом (рис. 2В) під утвореннями, з приводу яких виконувалося 
оперативне втручання.

ВБА

Рис. 2 Муцинозні цистаденоми: А – гладкостінна з високим циліндричним епітелієм; Б – 
дрібнососочкова; В – багатокамерна з наявністю дрібних цистаденом (стрілки) під великою 

камерою. Г&Е.  200.

При вивченні вмісту Кі-67 в дослі-
джуваних утвореннях встановлено, що він 
помірно експресувався в епітелії серозних 
цистаденом в активному епітеліальному 

вистеленні та в сосочкових структурах, а в 
муцинозних цистаденомах, навіть при вели-
ких розмірах, цей онкопротеїн практично не 
реєструвався (рис. 3).

БА

Рис. 3 Експресія онкопротеїну Кі-67 в стінках оваріальних цистаденом: А – помірна в папілярній 
серозній цистаденомі; Б – відсутність експресії в муцинозній цистаденомі. ІГХ з МАТ до Кі-67.  200.
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Висновки
Клінічний перебіг серозних та 

муцинозных цистаденом у жінок репродук-
тивного віку малосимптомний; є деякі від-
мінності в їх клінічній картині; основним 
методом діагностики цих утворень є уль-
тразвуковий; результати обстеження на он-
комаркери не є підставою для постановки 
діагнозу і використовуються для передопе-
раційного виключення малігнізації; гіперп-
роліферативний потенціал серозних цис-
таденом яєчників вищий, ніж муцинозных 
цистаденом.
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РЕЗЮМЕ

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ КИСТОЗНЫХ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ЦИСТАДЕНОМ ЯИЧНИКОВ 
НЕЭНДОМЕТРИОИДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ДУБИНИНА В.Г., ЛЫСЕНКО М.А.

В статье представлены результаты изуче-
ния клинико-морфологических особенностей до-
брокачественных эпителиальных опухолей неен-
дометриоидного происхождения.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 120 пациенток ре-
продуктивного возраста: 60 – с серозными 
цистаденомами, 60 – с муцинозными циста-
деномами яичников. Проведены клинико-анам-
нестические, ультразвуковые, иммунохимиче-
ские с электрохемилюминисцентной детекцией, 
морфологические, иммуногистохимические, 
статистические исследования.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Установлено, что серозные цистаденомы по 
сравнению с муцинозными имеют меньший сред-
ний диаметр; реже бывают многокамерными; 
чаще имеют папиллярные разрастания. Клини-
ческие проявления отмечают 65,00% пациенток 
с серозными и 71,67% с муцинозными цистаде-
номами: боль незначительной интенсивности, 
чаще периодическая, чем постоянная; нерегу-
лярный менструальный цикл; бесплодие. У па-
циенток с муцинозными цистаденомами позже 
наступает менархе; чаще регистрируется увели-
чение живота, реже встречается в анамнезе бак-
териальный вагиноз и чаще такие соматические 
заболевания, как хронический гастрит и заболе-
вания печени, хронический колит. Повышенная 
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УДК: 618.146 – 022.7:578.827.1

ДУБІНІНА В.Г., ЛУК`ЯНЧУК О.В., ПАЦКОВ А.О., КУЗЕВА Н.Г.

Одеський національний медичний університет, Центр реконструктивної та відновної 
медицини ОНМедУ, м. Одеса

ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ (ЦИТОЛОГІЧНІ, ЕНДОСКОПІЧНІ, 
МОРФОЛОГІЧНІ) У ПАЦІЄНТОК З ФІЗІОЛОГІЧНОЮ ЕКТОПІЄЮ З 

ТА БЕЗ ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ

У сучасній практичній гінекології відсутні чіткі діагностичні й лікувальні алгоритми при 
ектопії циліндричного епітелію, у тому числі й вродженій: постійно стає питання лікувати чи не 
лікувати ектопію циліндричного епітелію, особливо у юних жінок, які ще не народжували.

Мета дослідження - оцінити ефективність ведення пацієнток з фізіологічною ектопією 
шийки матки, яка асоціюється з персистенцією вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Матеріал та методи дослідження. На базі Центру реконструктивної та відновної меди-
цини (Університетська клініка) було обстежено 150 пацієнток у віці 18-25 років з фізіологічною 
ектопією шийки матки з вірусом папіломи людини високого канцерогенного ризику, низького кан-
церогенного ризику та з ектопією шийки матки й без вірусного ураження.

Результати дослідження та їх обговорення. Пацієнтки з фізіологічною ектопією шийки 
матки з ВПЛ високого канцерогенного ризику, мали цитологічні, ендоскопічні, та морфологічні 
зміни набагато гірші у порівнянні з пацієнтками з низьким канцерогенним ризиком та з ектопією 
шийки матки без вірусного ураження.

экспрессия Кі-67 в эпителии серозных цистаде-
ном по сравнению с таковым в муцинозных ци-
стаденомах свидетельствует за их больший ги-
перпролиферативный потенциал.

Выводы. Клиника серозных и муцинозных 
цистаденом у женщин репродуктивного возрас-
та является малосимптомной; есть некоторые 
различия в их клинической картине; основным 
методом диагностики этих образований являет-
ся ультразвуковой; результаты обследования на 
онкомаркеры не является основанием для поста-
новки диагноза и используются для предопера-
ционного исключения малигнизации; гиперпро-
лиферативный потенциал серозных цистаденом 
яичников выше, чем муцинозных цистаденом.

Ключевые слова: серозные цистаденомы, 
муцинозные цистаденомы, клиника, ультразву-
ковое исследование, морфология, Кi-67.

SUMMARY

CLINICO-MORPHOLOGICAL FEATURES OF BENIGN 
CYSTIC EPITHELIAL OVARIAN CYSTADENOMAS 

OF NONENDOMETRIOID ORIGIN

DUBININA V.G., LYSENKO M.A.

The article presents the results of studying 
of the clinical and morphological features of be-
nign epithelial tumors of nonendometriod origin.

Material and methods. We observed 120 
patients of reproductive age: 60 – with serous 
cystadenomas, 60 – with ovarian mucinous cyst-
adenomas. It were conducted clinical and medical 

history, ultrasound, immunochemical detection 
with electrohemiluminescence, morphological, im-
munohistochemical, statistical studies.

Results. Of the study found that serous cyst-
adenomas compared to mucinous have a smaller 
mean diameter; less likely to have multi-chamber; 
more likely to have papillary proliferation. Clinical 
manifestations celebrate 65,00% of the patients 
with serous and 71.67% with mucinous cystadeno-
mas: a minor pain intensity, more periodic than 
constant; irregular menstrual cycles; infertility. 
In patients with mucinous cystadenomas menarche 
occurs later; often it was recorded increase in the 
abdomen, is less common in the history of bacte-
rial vaginosis and more somatic diseases such as 
chronic gastritis and liver disease, chronic colitis. 
Increased expression of Ki-67 in the epithelium of 
the serous cystadenomas as compared with that in 
mucinous cystadenomas indicates their greater hy-
perproliferative potential.

Conclusions. The clinic of serous and muci-
nous cystadenomas in women of reproductive age 
has few symptoms; there are some differences in 
the clinical picture; the main method of diagnosis 
of these adnexal masses is ultrasound; results of 
the survey for tumor markers is not the basis for 
the diagnosis and use for preoperative exclusion of 
malignancy; hyperproliferative potential ovarian 
serous cystadenoma higher than mucinous cystad-
enoma.

Keywords: serous cystadenoma, mucinous 
cystadenoma, clinic, ultrasound, morphology, Ki-67.
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В останні десятиріччя ведеться актив-
на дискусія щодо вродженої ектопії шийки 
матки («фізіологічна ектопія») – це стан, 
який розглядається як фізіологічний до 
певного віку жінки – 22-25 років за даними 
різних авторів [ 3, 5]. Ектопія циліндрич-
ного епітелію (ЦЕ) це доброякісний про-
цес, який є сприяючим фоном до розвитку 
передракових змін та вхідними воротами 
інфекційних агентів, у тому числі й вірус 
папіломи людини (ВПЛ). За даними різ-
них літературних джерел точки зору ліка-
рів –гінекологів розділились щодо активної  
тактики ведення чи тактики спостережен-
ня при цьому стані [2, 4]. За міжнародни-
ми протоколами ектопований циліндрич-
ний епітелій відноситься до нормальної 
зони трансформації та вважається нормою 
[1]. Зона стику багатошарового плоского та 
циліндричного епітелію  має деякі фізіоло-
гічні особливості її ще називають «зоною 
бурь», тому що саме тут «народжуються» 
передраки та раки шийки матки [5, 6]. У 
зоні стику цих двох епітеліїв формуєть-
ся ніжний метаплазований епітелій, який 
легко інфікується вірусними збудниками 
та збудниками генітальних інфекцій, що у 
подальшому є причиною формування ати-
пової зони трансформації та нездорової 
епітелізації ектопованого циліндричного 
епітелію [1, 5]. Сьогоденні проблеми, які 
існують у сучасній практичній гінекології 
це відсутність чітких діагностичних й ліку-
вальних алгоритмів при ектопії ЦЕ, у тому 
числі й вродженій: постійно стає питання 
лікувати чи не лікувати ектопію цилін-
дричного епітелію, особливо у юних жінок, 
які ще не народжували. У багатьох класи-
фікаціях та наукових посібниках ектопія 
шийки матки відноситься до нормально-
го стану, що не потребує лікування. Однак 
сьогодні практично відсутні данні щодо ку-
рації пацієнток з ектопією шийки матки, 
що асоційована з ВПЛ.

Мета дослідження - оцінити ефектив-
ність ведення пацієнток з фізіологічною ек-
топією шийки матки, яка асоціюється з пер-
систенцією ВПЛ.

Матеріал та методи дослідження
На базі Центру реконструктивної та 

відновної медицини (Університетська клі-
ніка) було обстежено 150 пацієнток у віці 
18- 25 років з фізіологічною ектопією ший-
ки матки з ВПЛ високого канцерогенного 
ризику (ВКР), з вірусами низького канцеро-
генного ризику (НКР)  та з ектопією шийки 
матки й без вірусного ураження. Було сфор-
мовано 3 групи 1  група (n=50) – пацієнтки 
з ектопією шийки матки та інфікуванням 
ВПЛ ВКР, 2 група (n=50)  - пацієнтки з фі-
зіологічною ектопією та інфікуванням ВПЛ 
НКР та 3 група (n=50)  - пацієнтки з фізіо-
логічною ектопією шийки матки без інфіку-
вання ВПЛ.  Цих пацієнток було ретельно 
обстежено з використанням сучасних цито-
логічних методик (ПАП тест, розширеної 
кольпоскопії, виконана діагностика інфек-
цій, що передаються статевим шляхом. Всі 
жінки не народжували, не робили абортів 
(ні медикаментозних, ні хірургічних), за да-
ними розширеної кольпоскопії у всіх зона 
трансформації візуалізувалася (1 тип).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
За результатами наших обстежень та 

спостережень було визначено, що всі 3 групи 
були однорідні та їх можна було порівнюва-
ти. За даними результатів аналізу середній 
вік пацієнтів склав  22,2±0,4 у 1–й групі, 
22,1±0,5 у 2-й та 20,8±0,3 – у 3-й відповід-
но років і вірогідно не відрізнявся (p>0,05). 
За соціальним статусом встановлено, що у 
всіх 3-х групах більшу кількість представ-
лено студентками  21 (42,0%) у 1 –й групі, 
22 (44,0%) у 2-й й 24 (48,0%) у 3-й відповід-
но. Встановлено що в 1-й і 2-й групах біль-
ша половина дівчат курила: в 1-й групі 34 
(68,0%), у 2-й групі - 27 (54,0%), в 3-й - 17 
(34,0%) відповідно.  У  14 (28,0%) жінок 1-ї 
групи, 12  (24,0%) жінок 2-ї  й  24 пацієнт-
ки 3-ї групи (48,0%) специфічних скарг при 
першому візиті не було, вони звернулися по 
гінекологічну допомогу з іншого приводу й 
вже в ході обстеження їм був поставлений 
первинно діагноз ектопії ЦЕ. Тобто майже 
30% жінок випадково дізнаються про наяв-

Висновки. Пацієнткам з ектопією шийки матки та атиповими  кольпоскопічними зміна-
ми рекомендується проводити тестування на ВПЛ високого онкогенного ризику й  біопсію шийки 
матки за показаннями.

Ключові слова: фізіологічна  ектопія шийки матки, вірус папіломи людини, тест за Папані-
колау, розширена кольпоскопія, мозаїчність, пунктуація.
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ність у них фізіологічної ектопії шийки мат-
ки. Звертає на себе увагу факт необізнаності 
жінок щодо стану «ектопії  ШМ», більшість  
з них вважає, що вона виникла при статевих 
відносинах, деякі пов’язують з інфекцією 
та запаленням. Данні збору сексуального 
анамнезу пацієнток всіх трьох груп проде-
монстрували результати:  більше половини 
жінок з 1-ї групи почали сексуальні відно-
сини у віці 13-15 років (31 (62%)), у дру-
гій групі перший статевий контакт у біль-
шості жінок відбувся у віці 16-18 років ( 33 
(66%)). У 3-й групі у 21 (42%) жінки сексу-
альний дебют був у віці 16-18 років,  лише 6 
(12%) дівчат позбулися цнотливості у 13-15 
років. Ці данні аналізу доказують й свідчать 
про небажаний початок інтимних стосунків 
у юному віці, тому що фізіологічно й морфо-
логічно дівчина ще незріла, всі її системи й 
гормональна й імунна, й репродуктивна ще 
не досягли остаточного дозрівання. Саме 
стан шийки матки – наявність фізіологічної 
ектопії вказує на незрілість юного організму 
та чутливість ніжної  зони трансформації то 
будь-яких екзогенних факторів. Більше 3-х 
статевих партнерів було у 23 (46%) 1- гру-
пи; цей показник у 2-й й 3-й групах склав 14 
(28%) й 7 (14%) відповідно. У 26 (52%) жі-
нок 3-ї групи за усе життя були сексуальні 
відносини з одним партнером, такий показ-
ник у 1 й 2 –й групах був 5 (10%) й 19 (38%) 
відповідно. На момент збору анамнезу май-
же деякі пацієнтки 1-ї групи могли здиву-
вати своїм відношенням щодо їх інтимного 
життя. Були жінки, які вказували на більше 
20 партнерів протягом року, крім того були 
жінки, які не прикривали своїх контактів з 
декількома партнерами одночасно.

При проведені аналізу анамнестичних 
даних звертає на себе увагу, що у пацієнток 
з ВПЛ високого канцерогенного ризику (1 
група) та у пацієнток з ВПЛ низького кан-
церогенного ризику (2 група) частіше мали 
місце специфічні та неспецифічні геніальні 
інфекції раніше. Так, у 31 (62%) й 25 (50%) 
пацієнток 1-ї та 2-ї груп виявлялась рані-
ше Gardnerella vaginalis, трихомонадна ін-
фекція мала місце у анамнезі 18 (36%) й 11 
(22%) пацієнток 1-ї та 2-ї груп, геніальний 
герпес з клінічними проявами мав місце у 
30 (60%), 19 (38%) й 15 (30%) жінок 1-ї , 2-ї 
та 3-ї груп відповідно. Крім того пацієнтки 
1-ї та 2-ї груп вказували на виявлення рані-
ше передпухлинних змін: легка дисплазія 
виявлялась у 7 (14%) й 4 (8%) жінок 1-ї й 2-ї 

груп, помірну дисплазію виявляли у 4 (8%) 
жінок з 1-ї групи. У пацієнток 3-ї групи пе-
редпухлинних змін у анамнезі не виявля-
лось. Пацієнтки, у яких виявлялись запаль-
ні зміни  чи генітальні інфекції, не у всіх 
випадках отримували відповідне лікуван-
ня: 5 (10%) пацієнток з легкою дисплазією  
(данні цитоморфологічного дослідження) 
вказали, що ні розширену кольпоскопію, ні 
обстеження на генітальні інфекції, ні тес-
тування на ВПЛ їм не проводилось, ніяких 
рекомендацій щодо лікування їм також не 
було надано. Лише 24 (48%) пацієнтки 1-ї 
групи з запальними змінами отримували 
лікування, при цьому 13 (26%) жінок не 
звернулися до спеціаліста, а займались са-
молікуванням, 11 (22%) жінкам проводи-
лось консервативне лікування. Звертає на 
себе увагу, що у 2-й групі теж більшість жі-
нок з запальними змінами та генітальними 
інфекціями займались самолікуванням (12 
(24%)) й 9 (18%)) жінок отримували кон-
сервативне лікування. Ці дані свідчать про 
те, що пацієнтки з запальними змінами, ге-
нітальними інфекціями, передпухлинними 
змінами епітелію шийки матки обстежують-
ся на сьогоднішній день в недостатньому об-
сязі не дотримуючись чинних протоколів, 
крім того лікарі не в доступній формі дово-
дять до жінок необхідність комплексного та 
розширеного обстеження, не розповідають 
про наслідки ігнорування лікування та не-
своєчасних профілактичних оглядів. Метод 
розширеної кольпоскопії є основним у по-
становці діагнозу «ектопії циліндричного 
епітелію»: зону поширення ектопованого 
циліндричного епітелію  у жінок всіх 3-х 
груп оцінювали в межах 1-2-3 умовних зон 
щодо зовнішнього зіву. У  23 (46%) пацієн-
ток ектопований епітелій розташовувався в 
межах одної зони навколо зовнішнього зіву  
( до 10 мм) в 1-й групі і у 14 (28%), і у 17 
(34%) у 2-й і 3-й групах відповідно. Площа 
ектопованого епітелію до 20 мм мала місце у  
18 (36%) пацієнток 1- групи,  у 20 (40%), 2-ї 
та у 17 (%) 3- груп відповідно. Циліндрич-
ний епітелій  розповсюджувався  аж до 3 -ї 
зони більш ніж 20 мм  у 9  (18%) жінок 1-ї 
групи, у 16 (%) й 16 (%)  жінок 2-ї й 3-ї груп 
відповідно. Крім ектопованого циліндрич-
ного епітелію за даними розширеної коль-
поскопії було виявлено низку змін таких як 
ацетобілий епітелій, мозаїчність, пунктуа-
ція, лейкоплакія шийки матки, інтраепіте-
ліальна кондилома шийки матки, петлепо-
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дібні судини та інш. Хочеться відзначити, 
що у більшості жінок мало місце поєднання 
декількох кольпоскопічних елементів, на-
приклад, ектопований циліндричний епі-
телій+ ніжна мозаїка+ ніжна пунктуація, 
ектопований епітелій з грубою мозаїкою та 
ніжною пунктуацією. Ми спостерігали, що  
більшість атипових кольпоскопічних ознак 
частіше зустрічались у жінок з 1-ї та 2-ї 
груп. Практично не візуалізувалися атипові 
ендоскопічні зміни у жінок з 3-ї групи, у за-
значеній групі у всіх жінок ектопований ци-
ліндричний епітелій  поєднувався з ніжним 
метаплазованим епітелієм, доброякісною 
зоною трансформації (відкриті й закриті за-
лози). Ендоскопічна характеристика стану 
епітелія шийки матки у жінок 1-ї групи при 
наявності ВПЛ ВКР була така: ніжна мозаї-
ка 34 (68%), груба мозаїка 21 (42%), ніжна 
пунктуація 11 (22%), груба пунктуація 11 
(22%), лейкоплакія  у 17 (34,0%), інтраепі-
теліальна кондилома ШМ 13 (26%), петле-
подібні  судини 22 (44%) - у більшості жінок 
були грубі зміни та поєднання декількох 
патологічних кольпоскопічних змін. У по-
рівняні з 1-ю групою, у пацієнток 2- ї групи 
переважно спостерігалась нормальна зона  
трансформації та патологічні кольпоскопіч-
ні елементи з ніжною характеристикою (мо-
заїчность та пунктуація були мономорфні 
однакові за площею та розташовувались на 
однаковій відстані один від одного). Крім 
того аномальні кольпоскопічні зміни після 
проведення тесту з оцтовою кислотою довше 
проявлялись у жінок з ектопією шийки мат-
ки з ВПЛ високого канцерогенного ризику, 
у порівнянні з кольпоскопічною характе-
ристикою епітелію шийки матки 2-ї  та 3-ї 
груп відповідно. Так, у жінок з другої групи 
при асоціації ектопії шийки матки зі штама-
ми ВПЛ низького онкогенного ризику най-
частішими були ніжна пунктуація (26%) й 
ніжна мозаїка (18%), лише у 6 (12%) жінок 
була груба мозаїка й груба пунктуація, лише 
у 9 (18%) проста лейкоплакія шийки матки. 
Дані розширеної кольпоскопії  стану шийки 
матки у пацієнток 3-ї групи без вірусного 
ураження вкладається у термін «нормальна 
зона трансформації» зі всіма її характерис-
тиками. І первинна, і вторинна зони стику 
циліндричного епітелію з багатошаровим 
плоским епітелієм мали нормальний ви-
гляд – ніжний метаплазований епітелій, 
переважно ектопований епітелій було роз-
ташовано на по передній губі шийки матки, 

меньша площа була по задній губі. Метапла-
зований епітелій розташовувався острівця-
ми різної площі, з формуванням відкритих 
віконець для залоз циліндричного епітелію 
Ніжна мозаїка мала місце лише у 2 (4%) ви-
падках, а  ніжна пунктуація у 5 (10%), при 
цьому патологічні кольпоскопічні елементи 
проявлялися після дії 3% оцтової кислоти 
май же декілька секунд, що свідчить про 
оборотність змін та невеликий ризик тяж-
ких уражень. 

Всім пацієнткам виконувалось цито-
логічне дослідження – ПАП – тест, за ре-
зультатами якого відмічається, що у групі 
пацієнток з ектопією шийки матки, що асо-
ційована з ВПЛ ВКР цитологи частіше вка-
зували на ознаки вірусного ураження та ре-
комендували обстеження на вірус папіломи 
людини. Койлоцитоз мав місце у 34 (68%) 
пацієнток, зміни характерні для герпетич-
ної інфекції у 29 (58%). Серед жінок 2-ї гру-
пи при поєднані ектопії ЦЕ з ВПЛ низького 
канцерогенного ризику зміни характерні 
для ВПЛ були у 26 (52%) пацієнток, зміни, 
характерні для ВПГ- у 21 (42%) жінки. У 
пацієнток 3 –ї групи лише у 19 (38%) жінок 
були ознаки вірусу простого герпесу. Згідно 
класифікаційної системи Бетесда за якою 
визначається цитологічний діагноз встанов-
лено, що у більшості жінок 1-ї групи май-
же у половини були атипові зміни плоского 
епітелію невизначеного значення (ASCUS), 
така відповідь була у 22 (44%) жінок із 2-ї 
групи і лише у 7 (14%) жінок з 3-ї групи.  Ці 
данні свідчать, що пацієнток, у яких за да-
ними ПАП тесту виявляються атипові змі-
ни плоского епітелію невизначеного ґенезу 
(ASCUS), слід обов’язково дообстежувати 
на вірусні інфекції, виконувати розширену 
кольпоскопію,  при необхідності з метою ви-
ключення передпухлинних змін – біопсію 
шийки матки. Серед пацієнток 1-ї групи при 
асоціації ектопії ЦЕ з ВПЛ з високим онко-
генним потенціалом у 10 (20%) за даними 
ПАП тесту виявлено легку дисплазію (LSIL) 
та у 4 (8%) помірну (HSIL). Якщо узагаль-
нити, то майже у 20-25% жінок, які зверта-
ються для обстеження до лікаря гінеколога 
виявляються передпухлинні зміни. У 2-й 
групі у 7 (14%) й 3 (6%) жінок виявлено лег-
ку та помірну дисплазії відповідно за дани-
ми ПАП – тесту. Всім пацієнткам з грубими 
кольпоскопічними змінами було виконано 
біопсію шийки матки, за результатами, якої 
встановлено, що серед жінок 1-ї групи у 12 
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(%) пацієнток виявлено ЦІН 1, у 9 (%) ЦІН 
2. У пацієнток 2-ї групи у 7 (%) жінок вияви-
лась ЦІН 1, а у 2 (4%) ЦІН 2. У пацієнток 3-ї 
групи біопсія не виконувалась, оскільки не 
було показань до такої. Результати ендоско-
пічного та морфологічного досліджень свід-
чать, що у жінок з ектопією шийки матки, 
яка ускладнена ВПЛ ВКР є значний ризик 
розвитку передпухлинних змін з боку епіте-
лію шийки матки, у даної категорії хворих 
відмічаються частіше незворотні зміни епі-
теліального пласту шийки матки за рахунок 
персистенції вірусу папіломи людини.

Висновки
Таким чином, результати нашого обсте-

ження свідчать, що при підозрі на ектопію 
циліндричного епітелію поряд з цитологіч-
ним обстеженням, обов’язково виконувати 
розширену кольпоскопію з метою підтвер-
дження діагнозу «ектопії». Крім того,  паці-
єнткам з ектопією шийки матки та грубими 
кольпоскопічними змінами рекомендується 
проводити тестування на ВПЛ високого он-
когенного ризику й  біопсію шийки матки за 
показаннями. На нашу думку, пацієнткам з 
фізіологічною ектопією шийки матки, яка 
асоціюється з персистенцією ВПЛ високого 
онкогенного ризику слід пропонувати ак-
тивну тактику ведення незалежно від віку 
пацієнток. Таким пацієнткам потрібно реко-
мендувати абляцію зміненого епітелію ший-
ки матки. Пацієнтки, у яких у анамнезі є 
часті рецидивуючі, не ліковані специфічні/
неспецифічні  запальні захворювання гені-
тального тракту знаходяться  у групі ризику 
по виникненню передпухлинних змін ший-
ки матки різного ступеня тяжкості. 
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РЕЗЮМЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
(ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ, 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ) У ПАЦИЕНТОК С 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКТОПИЕЙ С И БЕЗ 

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА

ДУБИНИНА В.Г., ЛУКЬЯНЧУК О.В., 

ПАЦКОВ А.А., КУЗЕВА Н.Г.

В современной практической гинекологии 
отсутствуют четкие диагностические и лечеб-
ные алгоритмы при эктопии цилиндрического 
эпителия, в том числе и врожденной: постоянно 
становится вопрос лечить или не лечить эктопию 
цилиндрического эпителия, особенно у молодых 
женщин, которые еще не рожали.

Цель исследования  - оценить эффектив-
ность ведения пациенток с физиологической эк-
топией шейки матки, ассоциированной с виру-
сом папилломы человека (ВПЧ).

Материал и методы исследования. На базе 
Университетской клиники было обследовано 
150 пациенток в возрасте 18-25 лет с физиологи-
ческой эктопией шейки матки с ВПЧ высокого 
канцерогенного риска, низкого канцерогенного 
риска и с эктопией шейки матки без вирусного 
поражения.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Пациентки с физиологической эктопией 
шейки матки с ВПЧ высокого канцерогенного 
риска имели цитологические, эндоскопические, 
и морфологические изменения гораздо хуже по 
сравнению с пациентками с низким канцероген-
ным риском и с эктопией шейки матки без ви-
русного поражения.

Выводы. Пациенткам с эктопией шейки 
матки и атипичными изменениями по данням 
расширенной кольпосокпии рекомендуется про-
водить тестирование на ВПЧ высокого онкогенно-
го риска и биопсию шейки матки по показаниям.
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Ключевые слова: физиологическая экто-
пия шейки матки, вирус папиломы человека,  
тест по Папаниколау, расширенная кольпоско-
пия, мозаичность, пунктуация.

SUMMARY

DIAGNOSTIC FEATURES (CYTOLOGICAL, ENDO-
SCOPIC, MORPHOLOGICAL) IN PATIENTS WITH 

PHYSIOLOGICAL ECTOPIA WITH AND WITHOUT 
INFECTION WITH HUMAN PAPILLOMA VIRUS

DUBININA V.G., LUKYANCHUK O.V., 

PATSKOV A.A., KUZEVA N.G.

In the modern practice of gynecology no clear 
diagnostic and therapeutic algorithms with ectopic 
columnar epithelium, including congenital: con-
stantly question becomes to treat or not to treat 
ectopic columnar epithelium, especially in young 
women who have not given birth.

STUDY OBJECTIVE - to evaluate the effec-
tiveness of the management of patients with physi-

ological cervical ectopia, which is associated with 
persistent human papilloma virus (HPV). 

Material and methods. On the basis of the 
University Hospital were examined 150 patients 
aged 18-25 years old with physiological ectopia of 
the cervix with HPV high carcinogenic risk, lower 
cancer risk and with ectopia of the cervix without 
viral infection.

Results. Patients with ectopia physiological 
cervical HPV high carcinogenic risk, had cytology, 
endoscopic and morphological changes is far worse 
compared with patients with lower carcinogenic 
risk and with ectopia of the cervix without viral in-
fection.

Conclusions. patients with cervical ectopia 
and rough colposcopic changes encouraged to test 
high-risk oncogenic HPV and cervical biopsy when 
indicated.

Keywords: physiological cervical ectopia, hu-
man papilloma virus, Papanicolaou test, expanded 
colposcopy, mosaic, punctuation.

УДК 615.357.03:616.154.577

ДУБОССАРСКАЯ З.М., НАГОРНЮК В.Т.

Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия 
МЗ Украины», кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО, 

г. Днепропетровск

ВЕГЕТАТИВНЫЕ И НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У 
ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА

В статье представлены данные изучения патогенеза вегетососудистых расстройств, дина-
мики психоэмоционального состояния у пациенток с патологическим течением перименопаузаль-
ного периода с учетом влияния мексиприма в составе комплексной  патогенетической терапии, 
включающей МГТ.

Материал и методы исследования. Обследовано 40 женщин с естественной и хирурги-
ческой менопаузой, средний возраст которых составил 46,2±1,9 года с клинико-лабораторным, 
функциональным подтверждением выраженности климактерического синдрома (КС), в терапию 
которого была включена гормональная терапия (МГТ, ЗГТ) и мексиприм.

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют, что 
у больных с КС еще до переходного периода имелись нарушения центральных механизмов регуля-
ции вегетативных функций, в результате неблагоприятных факторов, когда легко возника-
ют состояния вегетативной неустойчивости, в связи с возрастной перестройкой вегетатив-
но-гуморально-гормональной системы. Препарат мексиприм усиливает действие МГТ, купируя 
нейровегетативные, психоэмоциональные проявления КС, нормализует АД.

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствовали о достоверной 
эффективности применения МГТ (или ЗГТ при хирургической менопаузе) и мексиприма при на-
рушениях перименопаузального периода легкой и средней степени тяжести. При наличии противо-
показаний к МГТ, а также при гормонофобии у пациенток, мексиприм являлся альтернативным 
методом лечения женщин, имеющих расстройства переходного периода.

Ключевые слова: перименопаузальный период, менопаузальная гормональная терапия, мек-
сиприм.
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Последние достижения в области ней-
роэндокринологии, объясняющие патоло-
гическое течение климактерия, связаны с 
возможным участием процессов апоптоза, 
открытием факторов роста различных клас-
сов, уменьшением синтеза ингибинов А и В, 
повышением активина и экспрессии ФСГ ре-
цепторов в яичниках.

Отягощающим фактором развития им-
мунологических расстройств в пожилом воз-
расте является то, что они часто происходят 
на фоне возрастного гормонального дисба-
ланса, поэтому обсуждение взаимодействия 
различных функциональных систем жен-
ского организма - весьма актуальная муль-
тидисциплинарная проблема [1, 3].

Мозг - дирижер иммунно-эндокринных 
соотношений. Человеческий мозг справед-
ливо называют самым сложным объектом во 
вселенной. Он содержит триллион клеток, 
из которых 700 миллиардов - нейроглиаль-
ных, а 100 миллиардов - представляют сеть 
нейронов - субстрат интеллекта, эмоций, со-
знания и памяти [7,9,10].

Исследованиями последних лет доказа-
но [4,11,12], что в перименопаузе отмечают-
ся изменения в нейроэндокринной системе, 
которые проявляются в нарушении ритма, 
и уровня выделения стероидных гормонов, 
их связывания и переноса транспортными 
системами крови, взаимодействия с рецеп-
торами и пострецепторными системами. 
При этом нарушается выделение рилизинг-
гормонов нейросекреторными ядрами гипо-
таламуса, которые действуют через тропные 
гормоны гипофиза на железы-мишени [6, 7].

Авторы объясняют тот факт, что воз-
растные изменения не только ведут к возник-
новению патологии, ухудшению качества 
жизни, но требуют применения «золотого 
стандарта» лечения – МГТ, (ЗГТ), поскольку 
пожилые люди в 4-5 раза чаще болеют тубер-
кулезом, в 6-7 раз чаще умирают от пневмо-
нии, 90% умерших от гриппа - люди старше 
65 лет, каждый второй рак возникает после 
60 лет  [5, 7, 9]. 

Особое место в процессе старения долж-
но быть уделено сердечно-сосудистым забо-
леваниям у женщин: ИБС, тромбоэмболии 
глубоких вен и инсульту, которые называют 
«тихой эпидемией» [13]. 

В работах последних лет выявлены 
многие патогенетические аспекты КС. Пока-
зано, что наиболее яркими и постоянными 
компонентами КС являются вегетативно-со-

судистые и психо-эмоциональные расстрой-
ства, предопределяющие патофизиологи-
ческие механизмы основного симптома КС 
- «прилива» жара [6]. В то же время функ-
циональное состояние вегетативной нервной 
системы (ВНС) не подвергалось системати-
ческому изучению [14, 15].

Выражение Claude Bernard о том, что 
поддержание постоянства внутренней среды 
организма является непременным условием 
«полноценного функционирования лично-
сти», афористично отражает значение гоме-
остатических механизмов [5,8].

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение патогенеза вегетативно-со-
судистых расстройств, динамики психо-
эмоционального состояния у пациенток с 
патологическим течением перименопаузаль-
ного периода с учетом влияния мексиприма 
в составе комплексной патогенетической те-
рапии, включающей МГТ.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 40 па-

циенток, обратившихся на специализи-
рованный прием кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии ГУ «ДМА 
МЗ Украины». Средний возраст составил 
46,2±1,9 года, длительность менопаузы 
3,7±0,5 года.

20 (50%) пациенток из 40 находились 
в перименопаузальном периоде и имели ин-
тактную матку; у 5 (12,5%) выявлена бессим-
птомная лейомиома матки; 15 (37,5%) паци-
енток находились в состоянии хирургической 
менопаузы с различной степенью проявлений 
КС. 5 (12,5%) женщин жаловались на очень 
выраженные «приливы» - до 20 раз в сутки; у 
20 (50%) женщин наблюдались выраженные 
«приливы» - до 10 раз в сутки. У 15 (37,5%) 
женщин была легкая степень КС - «приливы» 
менее 10 раз в сутки.

Пациентки находились под наблюде-
нием в течение 6 мес. Визиты к врачу осу-
ществлялись непосредственно перед нача-
лом лечения, через 12 нед, через 6 мес после 
начала лечения. 

В период набора материала с целью 
определения соответствия статуса пациен-
ток критериям включения/исключения все 
женщины прошли обследование, которое 
включало: тщательный сбор анамнеза для 
оценки общего состояния здоровья и пере-
несенных заболеваний, общий осмотр, из-
мерение АД и пульса, гинекологическое, ци-
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тологическое, гормональное, клиническое 
обследование, УЗИ органов малого таза и 
маммографию. 

Нами была использована шкала само-
оценки по Ч.Спилбергеру в модификации 
Ю.Л. Ханина для выявления уровня тре-
вожности в данный момент (реактивной тре-
вожности как состояния) и личностной тре-
вожности как устойчивой характеристики 
человека. При анализе руководствовались 
положением, что реактивная тревожность 
характеризуется напряжением, беспокой-
ством, нервозностью, а личностная - харак-
теризует устойчивую склонность воспри-
нимать значительное число ситуаций как 
угрожающие, и соответственно реагировать 
на такие ситуации состоянием тревоги.

Из специальных методов, при необхо-
димости, после консультации невропатоло-
га применялись УЗ допплерография сосудов 
головного мозга; ЭЭГ.

Всех женщин беспокоили: плохой сон, 
усталость, повышенная потливость, утом-
ляемость, плохое настроение, нервозность, 
периодические боли в области сердца, голов-
ная боль.

В исследование были включены паци-
ентки, которые соответствовали следующим 
критериям: возраст 47 лет и старше; отсут-
ствие серьёзной соматической патологии; 
получившие полную информацию о целях 
исследования и используемых препаратов; 
длительность менопаузы более 12 мес; нали-
чие нейровегетативных и психоэмоциональ-
ных проявлений КС; наличие лейомиомы 
матки, не требующей оперативного лече-
ния; отсутствие признаков злокачественных 
новообразований молочных желез; наличие 
маммографии; отсутствие атипии клеток в 
цитограмме.

Эффективность лечения определялась 
по изменению частоты «приливов» и улуч-
шению самочувствия больных, положитель-
ному влиянию на когнитивные функции. 
Для определения тяжести КС суммирова-
лась балльная оценка симптомов, указан-
ных в дневнике за время лечения. Средний 
суммарный показатель, рассчитанный в ди-
намике проводимой терапии, был взят для 
сравнения и оценки результатов лечения. 
Кроме того, проводился анализ субъектив-
ной оценки эффективности лечебного алго-
ритма приемлемости препаратов и их без-
опасности. 

Основная группа, состоящая из 40 жен-
щин была разделена на 2 подгруппы: 1-я 
подгруппа (n=30) принимала ЗГТ, и мекси-
прим; 2-я подгруппа (n=10) с гормонофобией 
принимала только мексиприм (по 250 мг 2-3 
раза в день), под контролем АД.

Результаты исследования и их об-
суждение
При изучении данных анамнеза выяв-

лено, что более чем у 1/3 больных у одного из 
родителей отмечалась гипертоническая бо-
лезнь. В 30% случаев течение климактери-
ческого периода у ближайших родственниц 
осложнилось КС. В детском и пубертатном 
возрасте отмечались различные заболева-
ния: корь (56,6%), хронический тонзиллит 
(43,3%), инфекционный паротит и скарла-
тина (20%). У значительного числа женщин 
(66,7%) в анамнезе наблюдались перманент-
ные вегетативные расстройства (изменение 
окраски кожи, повышение влажности и су-
хости кожи, тенденция к понижению или по-
вышению АД, разнообразные аллергические 
проявления). На этом фоне у 26,7% женщин 
возникли, в основном в переходном воз-
расте, вегетативные нарушения пароксиз-
мального характера (симпатоадреналовые 
кризы, приступы пароксизмальной тахи-
кардии, вестибулопатии, психовегетатив-
ные расстройства). У 13 больных КС развил-
ся на фоне экстрагенитальных заболеваний 
- желчекаменной болезни (26,6%), артери-
альной гипертензии (33,3%), язвенной бо-
лезни желудка (16,6%). У 13,3% женщин 
были оперативные вмешательства (аппен-
дицит, тонзиллэктомия), а у 40% больных - 
психотравмирующие ситуации явились про-
воцирующим моментом возникновения КС.

Эти данные свидетельствуют о том, что 
у больных с КС еще до переходного периода 
имелись нарушения центральных механиз-
мов регуляции вегетативных функций.

При анализе жалоб наиболее часты-
ми проявлениями КС были вазомоторные 
(«приливы», потливость, головная боль) и 
эмоционально-вегетативные (раздражитель-
ность, повышенная утомляемость, сниже-
ние работоспособности).  Эти проявления КС 
наблюдались у всех 40 женщин, обменно-эн-
докринные нарушения выявлены у 16 (40%) 
женщин, при этом ИМТ составил 27,3±
2,7 кг/м2.

Головные боли - преимущественно лоб-
но-височной локализации, коррелируемые 
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со статическими физическими нагрузками, 
иногда с головокружением наблюдались у 23 
(57,5%) больных. 

Вегетативные расстройства в виде по-
холодания конечностей, ощущения полза-
ния мурашек, дистального гипергидроза 
были выявлены у 8 (20%) человек, перепады 
АД - у 9 (22%). 21 (22,5%) пациентка жа-
ловалась на утомляемость, раздражитель-
ность, нарушение сна. 

При превалировании симпатического 
отдела ВНС кожные покровы были бледные, 
сухие, холодные. Дыхательные нарушения 
проявлялись в виде ощущения нехватки воз-
духа, одьшки, шумных вздохов. При вагото-
нии (33,3%) наблюдался углубленный вдох 
с неполным выдохом. Для симпатической 
направленности (66,7%) была характерна 
внезапная одышка во время умеренной фи-
зической нагрузки.

Наиболее широкий спектр наруше-
ний был связан с сердечно-сосудистой дис-
функцией. В зависимости от превалирова-
ния симптомов возможна дисрегуляция по 
кардиальному или васкулярному типу. При 
преобладании парасимпатического отдела 
наблюдалась экстрасистолия (у 23,3%), при 
ваготонии - пароксизмальная тахикардия 
(36,7%). 

У 9 (22%) больных отмечалось транзи-
торное изменение АД. Из них гипотония на-
блюдалась в 3 случаях, склонность к гиперто-
нии – в 6 случаях, перепады АД - в 3 случаях. 

Углубленное тестирование по Спил-
бергеру выявило довольно высокую степень 
тревожных и депрессивных расстройств 
(70,6%), склонность к ипохондрии. Паци-
ентки жаловались на частые депрессивные 
мысли. Большая часть из них требовала по-
вышенного внимания к себе, особенно со 
стороны близких. Любое уменьшение вни-
мания вызывало обиду, раздражение со все-
ми вытекающими последствиями. У неко-
торых женщин (10%) на фоне сниженного 
настроения доминировали ипохондрические 
проявления. Определение корреляционной 
зависимости между уровнем нейротизма и 
вегето-сосудистыми расстройствами у паци-
енток выявило существование сильной поло-
жительной корреляционной связи, причем 
индекс кореляции (r) составил 0,89.

По данным обследования на всех па-
циенток была составлена синдромальная 
характеристика выявленных психосома-
тических расстройств совместно с невро-

патологом, психотерапевтом. Результаты 
обследования свидетельствуют о заметном 
превалировании симптомов астенизации. У 
11 больных выявлен астенический синдром, 
у 5 - астеноневротический, у 8 – астеновеге-
тативный, у 3 - астенодепрессивный, у 3 — 
неврастено-ипохондрический синдром.

Корреляционный анализ показателей 
МИ по шкалам нейровегетативных, и пси-
хоэмоциональных нарушений с результата-
ми тестирования по методике Спилбергера 
выявил достоверные корреляционные связи 
нейропсихических нарушений с выраженно-
стью клинических проявлений возрастной 
инволюции женского организма (г=0,39).

Ультразвуковая допплерография сосу-
дов головного мозга установила нарушение 
церебрального кровотока у всех пациенток. 
Снижение кровенаполнения в бассейне об-
щих сонных артерий отмечено в 30% слу-
чаях. ЭЭГ выявила умеренные диффузные 
изменения биоэлектрической активности 
головного мозга с признаками дисфункции 
стволовых структур у 15 больных, значимую 
межполушарную асимметрию в затылочной 
области - у 6 женщин. 

Исследование гормонального профиля 
в периферической крови выявило следую-
щие закономерности: у всех пациенток был 
снижен уровень эстрадиола до 0,15 ± 0,03 
нмоль/л, у 9 - повышен уровень кортизола 
(643,52 ± 13,73 нмоль/л), у всех женщин - 
повышен уровень ФСГ (52,4±3,8 мМЕ/л) и 
ЛГ (32,9±4,1мМЕ/л). 

Эффективность лечения оценивалась по 
следующим критериям: исчезновению или 
значительному уменьшению интенсивности 
симптомов КС, улучшению самочувствия 
на основе субъективной оценки пациенток. 
Безопасность оценивалась по наличию не-
благоприятных и побочных эффектов. 

Суммированный средний уровень реак-
тивной и личностной тревожности в группе 
обследованных составил 70,3 балла.

Анализируя эффективность исполь-
зования предложенных схем лечения в 2 
подгруппах, страдающих КС, необходимо 
подчеркнуть их значимое влияние на нор-
мализацию психовегетативных и мотиваци-
онных клинических симптомов заболевания 
у 1-й подгруппы (применение МГТ и мекси-
прима). Уже через 3 месяца приема конста-
тировано снижение степени тяжести КС по 
данным ММИ, снижение уровня ФСГ. Через 
6 месяцев наблюдения были купированы 
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симптомы астении, нормализовалась карти-
на реактивной и личностной тревожности. 
При оценке качества жизни позитивный эф-
фект отметили в 1-й подгруппе - 85%, и во 
2-й подгруппе - 44% женщин.

Уже в конце первого месяца лечения 
наблюдалось уменьшение головной боли у 
подавляющего числа больных, головокру-
жения прекратились чере 3 недели у 40% 
больных. Нейропсихические симптомы ре-
грессировали (нормализовался сон, улуч-
шилось настроение, снизилась или исчезла 
тревожность, улучшились концентрация 
внимания). Наибольший регресс наблюдал-
ся в группе вегетативных реакций (уменьше-
ние приливов) и нейропсихических симпто-
мов (дистальный гипергидроз, похолодание 
конечностей, раздражительность, тревога). 

Анализ теста Спилбергера-Ханина по-
казал уменьшение уровня нейротизма, де-
прессивных проявлений у 63,3% больных 
через 3 месяца проведения комплексного 
лечения, что явилось доказательством необ-
ходимости их наблюдения вместе с невропа-
тологом. 

Анализ результатов исследования сви-
детельствует о необходимости расширения 
лечебного алгоритма у больных с патоло-
гическим течением климактерия согласно 
стрессиндуцированной концепции патоге-
неза КС, что требовало - применения МГТ в 
комплексе с мексипримом.

Важно подчеркнуть, что в течение всего 
периода исследования у женщин не было за-
регистрировано побочных эффектов, терапия 
хорошо переносилась больными, что свиде-
тельствует о хорошей комплаентности соче-
танного применения МГТ и мексиприма.

Выводы
Препарат мексиприм усиливает дей-

ствие МГТ, купирует нейровегетативные и 
психоэмоциональные проявления КС, улуч-
шает качество жизни женщин.

При использовании сочетанного при-
менения МГТ и мексиприма в течение 3-6 ме-
сяцев не было выявлено побочных реакций, 
кото рые потребовали бы определить противо-
показания, возрастные ограничения по при-
менению этого комплекса терапии. Таким 
образом, при наличии противопоказаний к 
МГТ, а также при гормонофобии  пациенток, 
терапия препаратом мексиприм является 
альтернативным методом лечения женщин с 
нарушениями переходного периода.
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РЕЗЮМЕ

ВЕГЕТОСУДИННІ ТА НЕЙРОЕНДОКРИННІ 
ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ 

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ.

З.М. ДУБОССАРСЬКА, В.Т. НАГОРНЮК

В статті представлені дані вивчення па-
тогенезу вегетативних розладів, динаміки пси-
хоемоційного стану у паціенток з патологічним 
перебігом перименопаузального періоду з ураху-
ванням впливу мексиприму в складі комплек-
сної патогенетичної терапії, яка включає МГТ.

Матеріал та методи дослідження. Обсте-
жено 40 жінок з природньою та хірургічною ме-
нопаузою, середній вік яких складав 46,2±1,9 
років з клініко-лабораторним, функціональним 
підтвердженням виразності КС, в терапію якого 
було включено МГТ та мексиприм.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Отримані дані свідчать, що у хворих з КС ще до 
перехідного періоду були порушення централь-
них механізмів регуляції вегетативної функції в 
результаті несприятливих факторів, коли легко 
виникають стани вегетативної нестабільності, в 
зв’язку з віковою перебудовою вегетативно-гу-
морально-гормональної системи. Засіб мекси-
прим підсилює дію МГТ, купірує нейровегета-
тивні, психоемоційні прояви КС, нормалізує АТ.

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження свідчать про достовірну ефективність 
застосування МГТ (або ЗГТ при хірургічній ме-
нопаузі) та мексиприму при порушеннях пери-
менопаузального періоду легкого та середнього 
ступеню тяжкості. При наявності протипоказань 
до МГТ та при гормонофобії у пацієнток, мек-
сиприм був альтернативним методом лікування 
жінок, що мали розлади перехідного періоду.

Ключові слова: перименопаузальний пері-
од, менопаузальна гормональна терапия, мекси-
прим.

SUMMARY

VEGETATIONE AND NEUROENDOCRINE DISORDES 
IN WOMEN WITH PATOLOGICAL PERIMENOPAU-

SAE PERIOD

Z.M. DUBOSSARSKAYA, V.T. NAGORNUK

The article presents the study of the patho-
genesis of vascular disorders, the dynamics of the 
psychoemotional state and the in patients with 
pathological period of perimenopausal transition 
with the influence of mexiprim in the complex 
pathogenetic therapy, including MGT. 

Material and methods. Тhe study included 
40 women with natural and surgical menopause, 
the average age was of 46,2±1.9 years with clini-
cal, laboratory, functional and emotional confir-
mation of the severity of climacteric syndrome 
(CS) in the therapy of which was included hormone 
therapy (MGT, hormone replacement therapy) and 
mexiprim. 

Results. Тhe findings suggest that patients 
with CS before the transition period, there were 
impairment of the Central mechanisms regulating 
autonomic functions as a result of adverse factors 
arise easily when the state of vegetative instabil-
ity in association with age-related restructuring of 
vegetative-humoral-hormonal system. Mexiprim 
enhances the effect of MGT, treat neurovegetative, 
psychoemotional manifestations of CS, normaliz-
ing arterial blood pressure.

Conclusions. Тhe results of the study in-
dicated a proven the effectiveness of the applica-
tion of MGT (or HRT in surgical menopause) and 
maxipime in violation of the perimenopausal pe-
riod of light and medium severity. In the presence 
of contraindications to MGT, and hormano-phobia 
or HRT in surgical menopause) and maxipime in 
of the perimenopausal period of light and medium 
severity. In the presence of contraindications to 
MGT, and hormano-phobia patients mexiprim was 
an alternative treatment for women with disorders 
of the transition period. 

Key words: perimenopausal period, meno-
pausal hormone therapy, mexiprim.
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КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОВАРІАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ У ЖІНОК З ДОБРОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ ЯЄЧНИКІВ 

Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників є досить поширеною патологією 
та посідають друге місце серед пухлин жіночих статевих органів. 

Мета дослідження – вивчити характер клінічних проявів, загальних патогенетично зна-
чущих змін ендокринного профілю, яєчникового резерву до оперативного лікування у жінок з добро-
якісними утвореннями яєчників. 

Матеріал та методи дослідження. У дослідження включено 137 пацієнток з СПКЯ (31 жін-
ка) і доброякісними утвореннями яєчників (106 жінок). Контрольну групу склали 20 жінок зі збе-
реженою менструальною і репродуктивною функціями. Всім жінкам проведено повне клініко-лабо-
раторне, функціональне та інструментальне обстеження.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз перебігу СПКЯ у жінок репродуктивно-
го віку виявив низку порушень, серед яких домінують безпліддя (71,5%), порушення менструально-
го циклу (74,5%), а також невиношування вагітності (29,2%). У хворих з доброякісними утворен-
нями яєчників встановлено, що більше половини пацієнток (69,3%) мали скарги, в структурі яких 
переважали хронічний тазовий біль (54,7%), безпліддя (27,7%), порушення менструальної функції 
(51,9%). Для всіх груп хворих з СПКЯ і доброякісними утвореннями яєчників характерні зміни у 
функціонуванні гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи.

Висновки. Встановлено, що хворим з СПКЯ і доброякісними утвореннями яєчників властива 
як низка загальних патогенетично значущих змін гомеостазу, що лежать в основі порушень репро-
дуктивного здоров’я, так і суттєві відмінності, обумовлені наявною патологією.

Ключові слова: доброякісні кістозні утворення яєчників, синдром полікістозних яєчників, 
гормональний профіль, антимюлерів гормон.

Доброякісні пухлини та пухлиноподіб-
ні утворення яєчників є досить поширеною 
патологією та посідають друге місце серед 
пухлин жіночих статевих органів (6 - 25%) 
і друге-третє місце у структурі невідкладної 
гінекологічної патології [2,5,6]. Окрім онко-
логічних аспектів при операціях на яєчни-
ках, дуже важливими є питання збереження 
репродуктивної функції, особливо у паці-
єнток, які не здійснили свої репродуктив-
ні плани, а також у жінок із безплідністю, 
серед яких доброякісні кістозні утворення 
яєчників (ДКУЯ) діагностуються в 25–33% 
випадків [2,5,6]. Незважаючи на значне чис-
ло робіт, присвячених даній проблемі, дослі-
дження клініко-гормональних особливостей 
і функціонального резерву яєчників до ор-
ганозберігаючих лапароскопічних операцій 
у жінок з доброякісними утвореннями яєч-
ників та їх впливу на наслідки хірургічного 
лікування роз’єднані і суперечливі [1,3].

Мета дослідження – вивчити характер 
клінічних проявів, загальних патогенетич-
но значущих змін ендокринного профілю, 
яєчникового резерву до оперативного ліку-

вання у жінок з доброякісними утворення-
ми яєчників.

Матеріал та методи дослідження
У дослідження включено 137 жінок з 

доброякісними утвореннями яєчників у віці 
від 21 до 42 років (середній вік – 30,5±1,54 
років), які були прооперовані лапароскопіч-
ним шляхом у плановому порядку на базі 
відділення оперативної гінекології з мало-
інвазивними технологіями КЗ «Дніпропе-
тровський обласний перинатальний центр 
зі стаціонаром» ДОР. Першу клінічну гру-
пу сформувала 31 жінка з синдромом по-
лікістозних яєчників (СПКЯ), другу-п’яту 
– 106 хворих з доброякісними пухлинами і 
пухлиноподібними утвореннями яєчників 
(ДКУЯ), із них серозні пухлини (цистаде-
номи) – 22 жінки (група 2 – СЦА), герміно-
генні пухлини (дермоїдні кісти) – 17 (група 
3 – ДК), ендометріоїдні кісти – 47 (група 4 
– ЕК), кіста фолікулярна, жовтого тіла, па-
раоваріальна – 20 хворих (група 5 – ППУЯ). 
Гістологічна структура утворень яєчників 
була підтверджена при патогістологічно-
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му дослідженні операційного матеріалу. 
Контрольну групу склали 20 жінок у віці 
23-38 років (середній вік – 29,2±1,1 років) 
зі збереженою менструальною і репродук-
тивною функціями. Усі виділені групи були 
статистично порівняними за віком (за дис-
персійним однофакторним аналізом ANOVA 
– F=0,62, p>0,05).

Всім жінкам проведено повне кліні-
ко-лабораторне, функціональне та інстру-
ментальне обстеження. Стан гіпоталамо-гі-
пофізарно-яєчникової системи оцінювали 
за вмістом стероїдних гормонів (естрадіол, 
прогестерон, тестостерон, дегідроепіандрос-
терону сульфат – ДГЕА-С), гонадотропінів 
(ЛГ, ФСГ, пролактин), тиреотропного гор-
мону гіпофіза (ТТГ) і гормону щитовидної 
залози (вільний тироксин – вТ4) у сироватці 
крові, визначаючи їх імунохімічним мето-
дом з електрохемілюмінесцентною детек-
цією (ECLIA) із застосуванням стандарт-
них наборів тест-систем Roche Diagnostics 
(Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000 в 
сертифікованих лабораторіях. Визначення 
антимюлерова гормону (АМГ) проводили 
імуноферментним методом з використанням 
тест-систем Beckman Coulter (США) на ана-
лізаторі ELISA.

Статистичну обробку результатів до-
слідження проводили за допомогою лі-
цензійної програми Statistica v 6.1® [4]. У 
випадках нормального закону розподілу 
кількісні показники представлені у вигля-
ді середньої арифметичної і стандартної по-
милки середньої величини (М±m), в інших 
випадках наводяться значення медіани (Ме) 
та інтерквартільного розкиду [25%; 75%]. 
Для порівняння середніх показників вико-
ристовували t-критерій Стьюдента, крите-
рій Манна-Уітні (U) і однофакторний дис-
персійний аналіз ANOVA; для відносних 
показників – критерій Хі-квадрат Пірсона 
(2) і точний критерій Фішера. Для оцінки 

взаємозв’язку між ознаками виконувався 
кореляційний аналіз з розрахунком коефі-
цієнтів рангової кореляції Спірмена (r

s
).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Аналіз перебігу СПКЯ у жінок репро-

дуктивного віку (n=31) виявив низку пору-
шень у репродуктивній системі, серед яких 
домінують безпліддя (71,5%), порушення 
оваріально-менструального циклу – ОМЦ 
(74,5%), переважно за типом ановуляції 
(41,9%), опсоменореї (45,2%) та аменореї 
(16,1%), а також невиношування вагітнос-
ті (29,2%). Запальні захворювання органів 
малого тазу в анамнезі мали 22,6% хворих 
з СПКЯ, аденоміоз – 12,9%, фонові захво-
рювання шийки матки – 35,5%, дифузну 
фіброзно-кістозну мастопатію – 6,5%, лейо-
міому тіла матки – 3,2%. Більше половини 
пацієнток (61,3%) мали соматичну патоло-
гію, з них хронічний тонзиліт – 22,6% випад-
ків, нейроциркуляторну дистонію – 16,1%, 
захворювання шлунково-кишкового тракту 
і гепатобіліарної системи – по 12,9% випад-
ків, артеріальну гіпертензію – 6,5%, хроніч-
ний цистит – 6,5%, медикаментозно компен-
сований гіпотиреоз – 9,7% випадків. Крім 
того, висока частота поєднання СПКЯ з ожи-
рінням І і ІІ ступеня (48,4%) та порушення-
ми ліпідного обміну (67,7%) на тлі тривалого 
перебігу захворювання може перешкоджати 
успішному лікуванню безпліддя.

За даними дослідження особливостей 
клінічної картини у хворих з ДКУЯ (n=106) 
встановлено, що більше половини пацієнток 
(69,8%) мали скарги, в структурі яких пе-
реважали хронічний тазовий біль (54,7%), 
безпліддя (27,4%), порушення менструаль-
ної функції (51,9%). Безпліддя частіше реє-
струвалось у пацієнток з ЕК (38,3%) і ППУЯ 
(35,0%), і в більшості випадків було вторин-
ним (66,7% і 57,1% відповідно) (табл. 1). 

Таблиця 1

Клініко-анамнестична характеристика хворих з доброякісними кістозними 
утвореннями яєчників (абс., % або M±m)

Показник
Групи хворих з ДКУЯ (n=106)

2 – СЦА
(n=22)

3 – ДК 
(n=17)

4 – ЕК
(n=47) 5 – ППУЯ (n=20)

Наявність скарг 13 (59,1%) 10 (58,8%) 36 (76,6%) 15 (75,0%)
Біль внизу живота або в попереку 9 (40,9%)4 6 (35,3%)4 33 (70,2%)2,3 10 (50,0%)

Безпліддя 3 (13,6%)4 1 (5,9%)4,5 18 (38,3%)2,3 7 (35,0%)3

Вік менархе, роки 13,55±0,263,4 12,82±0,252 12,81±0,162 12,95±0,28
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Прдовження табл. 1

Показник
Групи хворих з ДКУЯ (n=106)

2 – СЦА
(n=22)

3 – ДК 
(n=17)

4 – ЕК
(n=47) 5 – ППУЯ (n=20)

Порушення ОМЦ: 4 (18,2%)4,5 5 (29,4%)4 36 (76,6%)2,3,5 10 (50,0%)2,4

- дисменорея 2 (9,1%)4,5 3 (17,6%)4 23 (48,9%)2,3 7 (35,0%)2

- аномальні маткові кровотечі 2 (9,1%)4 –4 26 (55,3%)2,3,5 2 (10,0%)4

Невиношування вагітності 3 (13,6%) 1 (5,9%) 4 16 (34,0%) 3 5 (25,0%)

Гінекологічні захворювання 9 (40,9%) 4,5 6 (35,3%) 4,5 35 (74,5%) 2,3 17 (85,0%) 2,3

Екстрагенітальна патологія 10 (45,5%) 9 (52,9%) 21 (44,7%) 9 (45,0%)

Примітка. 2, 3, 4, 5 – значущі відмінності (p<0,05) порівняно з відповідною групою 2, 3, 4, 5.

За даними гінекологічного анамнезу 
встановлено, що понад 75% жінок з ППУЯ 
і ЕК мали супутню гінекологічну патологію 
(p<0,05 порівняно з іншими групами), се-
ред якої переважали запальні захворювання 
органів малого таза (34,3%), внутрішній і 
зовнішній ендометріоз (37,3%), фонові за-
хворювання шийки матки (31,3%), фіброз-
но-кістозна мастопатія (14,9%). 

Виділені групи пацієнток достовірно 
не відрізнялись за паритетом вагітностей – 
в середньому відзначено по одній вагітнос-
ті. Звертає увагу високий відсоток випадків 
завмерлої вагітності у хворих з ЕК (n=16 – 
34,0%). 

При аналізі преморбідного фону звер-
тає на себе увагу висока частота перенесених 
дитячих інфекцій у 42 (39,6%) пацієнток 
з ДКУЯ, а також наявність в анамнезі час-
тих ангін, гострих респіраторних захворю-

вань у більшості тематичних хворих (n=58 
– 54,7%). Негативний вплив мають і перене-
сені урогенітальні інфекції (хламідіоз) і бак-
теріальний вагіноз, випадки яких реєстру-
вались у 21 (19,8%) і 23 (21,7%) обстежених 
жінок.

Аналіз показників гормонального 
профілю крові у пацієнток з СПКЯ пока-
зав суттєве збільшення порівняно з контр-
ольною групою середніх рівнів ЛГ (в 3,8 
рази; p<0,001), співвідношення ЛГ/ФСГ 
(в 1,5 рази; p<0,05), пролактину (в 2 рази; 
p<0,001), андрогенів – ДГЕА-С (в 4,2 рази; 
p<0,001) у фолікулярну фазу менструально-
го циклу на тлі достовірного зниження кон-
центрації прогестерону (в 1,5 рази; p<0,05) 
і естрадіолу (в 2,3 рази; p<0,001) (табл. 2). 
При цьому більшість з вищевказаних показ-
ників, крім рівнів ЛГ і андрогенів, знаходи-
лись у межах референтних значень.

Таблиця 2

Показники гормонального профілю у хворих з СПКЯ і доброякісними кістозними 
утвореннями яєчників до операції (M±m)

Показник Контроль-на 
група (n=20) СПКЯ (n=31)

Групи хворих з ДКУЯ (n=106)
2 – СЦА
 (n=22)

3 – ДК
 (n=17)

4 – ЕК 
(n=47) 5 – ППУЯ (n=20)

ЛГ, мМО/л 4,26±0,21 16,24±1,11к 7,46±0,70к 7,63±0,69 к 7,69±0,67 к 8,38±1,01 к

ФСГ, мМО/л 5,38±0,44 7,90±1,17к 12,72±1,53 к 11,78±1,64 к 13,27±0,55 к 11,55±1,53 к

ЛГ/ФСГ 0,79±0,03 2,05±0,14к 0,58±0,03 к 0,66±0,06 0,58±0,08 к 0,73±0,05
Пролактин, нг/мл 10,9±1,2 21,38±2,43к 14,0±1,39 12,42±1,33 19,53±2,20 к 15,04±1,59 к

Естрадіол, пг/мл 64,1±5,7 28,1±6,06 к 117,6±14,8 к 138,4±15,7 к 301,5±10,0 к 162,0±21,0 к

Прогестерон, 
нг/мл* 17,68±2,12 11,56±2,04к 9,72±1,79к 9,02±2,21к 8,8±0,08 к 4,19±1,68 к

ДГЕА-С, мкг/дл 84,1±9,3 352,6±12,2 к 207,6±23,0 к 195,4±23,9 к 225,5±20,1 к 217,3±24,6 к

ТТГ, мкМО/л 1,44±0,09 1,59±0,07 1,34±0,12 1,49±0,10 1,53±0,06 1,37±0,16

вТ4, нг/дл 1,22±0,06 1,14±0,04 1,27±0,08 1,18±0,15 1,15±1,2 1,31±0,09

Примітки: * – дослідження проводилось у лютеїнову фазу, в інших випадках – у фолікулярну фазу; 
к – значущі відмінності (p<0,05) порівняно з контрольною групою.
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Порушення гормональної регуляції у 
фолікулярну фазу ОМЦ відзначені у паці-
єнток з доброякісними утвореннями яєч-
ників порівняно з групою умовно здорових 
жінок (табл. 2). Так, середні рівні ЛГ були 
підвищені в 1,8-2 рази (p<0,001), ФСГ – в 
2,1-2,5 рази (p<0,001). Концентрація про-
лактину у сироватці крові була достовірно 
підвищеною в 1,8 і 1,4 рази у пацієнток 4-ї 
і 5-ї груп (p<0,05). Достовірна тенденція до 
підвищення синтезу естрадіолу у фоліку-
лярну фазу ОМЦ на тлі зниження продук-
ції прогестерону у лютеїнову фазу відзна-
чена в усіх виділених групах (від p<0,01 до 
p<0,001), проте була найбільш вираженою 
при ЕК (підвищення естрадіолу в 4,7 рази, 

зниження прогестерону вдвічі; p<0,001) і 
ППУЯ (відповідні зміни – в 2,5 рази і 4,2 
рази; p<0,001). Підвищення рівня ДГЕА-С 
в 2,3-2,6 рази порівняно з контролем також 
відзначалось в усіх групах (р<0,001), проте 
вони не виходили за межі референтних зна-
чень.

Одним з найбільш точних маркерів, 
що оцінюють стан оваріального резерву в 
репродуктивному віці, є рівень АМГ. За ре-
зультатами дослідження встановлено сут-
тєве підвищення рівня АМГ у сироватці 
крові жінок з СПКЯ, як порівняно з показ-
никами здорових жінок репродуктивного 
віку (2,0±0,15 нг/мл), так і з показниками 
пацієнток з ДКУЯ (p<0,001) (табл. 3). 

Таблиця 3

Середні рівні АМГ у крові хворих з СПКЯ і доброякісними 
утвореннями яєчників до операції

Показник 1 група – СПКЯ
(n=31)

Групи хворих з ДКУЯ (n=106)

2 – СЦА (n=22) 3 – ДК
 (n=17)

4 – ЕК
(n=47) 5 – ППУЯ (n=20)

АМГ, 
нг/мл

M±m 9,16±0,60* 1,70±0,11 1,78±0,13 2,04±0,21 1,81±0,13

Ме [25%;75%] 9,08 *
[7,51;10,62]

1,76
[1,22; 1,99]

1,68
[1,37; 2,26]

2,0
[1,5; 2,5]

1,75
[1,45;2,04]

Примітка. *– значущі відмінності (p<0,001) порівняно з іншими групами.

При цьому не виявлено статистично 
значимих відмінностей між середніми по-
казниками АМГ у жінок з різною гістоло-
гічною структурою утворень (за ANOVA 
F=1,76; p>0,05), які не виходили за межі 
референтних значень. Дещо знижені рівні 
АМГ (0,8-0,9 нг/мл) мали місце в 1,9% ви-
падків.

Вивчення кореляційних зв’язків між 
рівнем АМГ і показниками гормональ-
ного профілю в різних групах показало 
пряму асоціацію АМГ при СПКЯ з рівнем 
ДГЕА-С (коефіцієнт кореляції Спірмена 
rs=0,417 (p<0,05), співвідношенням ЛГ/
ФСГ – rs=0,550 (p<0,01) і зворотню – з 
концентрацією ФСГ – rs=-0,657 (p<0,001). 
При доброякісних кістозних утвореннях 
різного ґенезу достовірна кореляція між 
АМГ та іншими показниками встановлена 
для ЛГ (rs=0,278; p<0,05), співвідношення 
ЛГ/ФСГ (rs=0,216; p<0,05), прогестерону 
(rs=-0,30; p<0,01), естрадіолу (rs=0,225; 
p<0,05) і пролактину (rs=0,277; p<0,05).

Висновки
1. Встановлено, що хворим з СПКЯ і різни-

ми гістоструктурними формами ДКУЯ 
властива як низка загальних патогене-
тично значущих змін гомеостазу, що ле-
жать в основі порушень репродуктивного 
здоров’я (безпліддя, порушення менстру-
ального циклу, невиношування вагіт-
ності), так і суттєві відмінності (за віком 
настання менархе, в гінекологічному та 
акушерському анамнезі, характеристиці 
менструальної функції), обумовлені на-
явною патологією, що впливатиме на ре-
зультати відновлення фертильності поряд 
з виконанням оперативного втручання на 
яєчниках.

2. Для всіх груп хворих з СПКЯ і доброякіс-
ними кістозними утвореннями яєчників 
характерні порушення у функціонуванні 
гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової систе-
ми, найбільш виражені при СПКЯ і ендо-
метріоїдних кістах. 
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3. Стан яєчникового резерву за показником 
АМГ у пацієнток з різними гістоструктур-
ними формами ДКУЯ напередодні опера-
тивного втручання знаходиться у межах 
референтних значень, і достовірно коре-
лює з показниками гормонального профі-
лю (ЛГ, ЛГ/ФСГ, прогестерон, естрадіол і 
пролактин).
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РЕЗЮМЕ

 КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН С 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ

ДУБОССАРСКАЯ Ю.А., ПУЗИЙ А.Н., 

ГУБАРЬ И.А.

Доброкачественные опухоли и опухолевид-
ные образования яичников являются достаточно 
распространенной патологией и занимают второе 
место среди опухолей женских половых органов.

Цель исследования - изучить характер 
клинических проявлений, общих патогенети-
чески значимых изменений эндокринного про-
филя, яичникового резерва до оперативного 
лечения у женщин с доброкачественными обра-
зованиями яичников.

Материал и методы исследования. В ис-
следование включены 137 пациенток с СПКЯ 
(31 женщина) и доброкачественными образова-
ниями яичников (106 женщин). Контрольную 
группу составили 20 женщин с сохраненной мен-
струальной и репродуктивной функцией. Всем 
женщинам проведено полное клинико-лабора-
торное, функциональное и инструментальное об-
следование.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Анализ течения СПКЯ у женщин репро-
дуктивного возраста выявил ряд нарушений в 
репродуктивной системе, среди которых доми-
нируют бесплодие (71,0%), нарушения менстру-
ального цикла (74,2%), а также невынашивание 
беременности (29,0%). У больных с доброкаче-
ственными образованиями яичников установле-
но, что более половины пациенток (69,8%) име-
ли жалобы, в структуре которых преобладали 
хроническая тазовая боль (54,7%), бесплодие 
(27,4%), нарушения менструальной функции 
(51,9%). Для всех групп больных с СПКЯ и до-
брокачественными образованиями яичников ха-
рактерны нарушения в функционировании гипо-
таламо-гипофизарно-яичниковой системы.

Выводы. Установлено, что пациенткам с 
СПКЯ и доброкачественными образованиями 
яичников присущи как ряд общих патогенетиче-
ски значимых изменений гомеостаза, лежащих 
в основе нарушений репродуктивного здоровья, 
так и существенные различия, обусловленные 
имеющейся патологией.

Ключевые слова: доброкачественные ки-
стозные образования яичников, синдром поли-
кистозных яичников, гормональный профиль, 
антимюллеров гормон.

SUMMARY

CLINICAL HORMONAL FEATURES AND OVARIAN 
RESERVE  IN WOMEN WITH BENIGN OVARIAN 

CYSTS

DUBOSSARS’KA Y., PUZIY A., GUBAR I.

The benign tumors and tumor-like forma-
tions of ovaries are relatively common pathology 
and occupy second place among female genitals tu-
mors.

PURPOSE OF THE RESEARCH - to study 
the nature of the clinical manifestations of com-
mon pathogenetic significant changes in endocrine 
profile of ovarian reserve before surgery in women 
with benign ovarian cysts.
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Material and methods. The study includ-
ed 137 patients with POS (31 women) and benign 
tumors of the ovaries (106 women). The control 
group consisted of 20 women with preserved men-
strual and reproductive functions. All women car-
ried out a full clinical and laboratory, functional 
and instrumental examination.

Results. Flow analysis of POS in women of 
reproductive age has revealed a number of irregu-
larities in the reproductive system, including dom-
inates of infertility (71.0%), violation of menstru-
al cycle (74.2%) and miscarriage (29.0%). It was 
found that more than half of patients with benign 
ovarian cysts (69.8%) had complaints in the struc-
ture of which was dominated by chronic pelvic pain 

(54.7%), infertility (27.4%), menstrual dysfunc-
tion (51.9%). All groups of patients with POS and 
benign ovarian cysts were characterized by distur-
bances in the functioning of the hypothalamic-pi-
tuitary-ovarian system.

Conclusions. It was found that patients with 
POS and benign ovarian cysts are characterized as 
a series of common pathogenetic significant chang-
es in homeostasis, underlying reproductive health 
problems, as well as significant differences due to 
existing pathology.

Key words: benign ovarian cysts, polycys-
tic ovarian syndrome, a hormonal profile, Anti-
Mьllerian hormone.

УДК 618.146:616-018.2+577.17.049:618.3

ЖАБЧЕНКО І.А., ОЛЕШКО В.Ф., МАГОМЕДОВ О. М. 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

м. Київ

РОЛЬ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
У РОЗВИТКУ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Істміко-цервікальна недостатність (ІЦН) посідає одне з провідних місць в ґенезі екстре-
мально ранніх передчасних пологів, які відбуваються у терміні 22-28 тижнів вагітності, та є при-
чиною високої перинатальної захворюваності і смертності немовлят. Однією з найменш вивченою 
в ґенезі порушень обтураторної функції ШМ залишається роль нутрітивної недостатності і не-
диференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ). 

Мета дослідження: вивчити показники обміну сполучної тканини та деяких мікроелемен-
тів для визначення ролі неспецифічної дисплазії сполучної тканини в патогенезі істміко-церві-
кальної недостатності при вагітності. 

Матеріал та методи дослідження. Були обстежені 30 вагітних з ІЦН в терміні 22-32 тиж-
ні гестації (основна група) та 32 вагітні із фізіологічною обтураційною функцією шийки матки. 
У вагітних досліджуваних груп визначалася поширюваність клінічних ознак недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини. Методом імуноферментного аналізу в сироватці крові вагітних ви-
вчали  концентрацію маркерів синтезу та резорбції сполучної тканини, а також вміст мікроеле-
ментів - Na+, K+, Mg2+, Ca2+ та загального Са і Р.  

Результати дослідження та їх обговорення.

Вагітні з клінічними маркерами НДСТ складають групу високого ризику щодо ІЦН у першо-
народжуючих жінок  другого триместру вагітності. Дисбаланс вмісту маркерів СТ, деяких мікрое-
лементів та їх співвідношення є ознакою високої взаємообумовленості НДСТ та процесів передчас-
ного дозрівання шийки матки при ІЦН. До програми прегравідарної підготовки пацієнток з НДСТ 
доцільно включати колагенопротекторну та матрикспротекторну терапію. Перспективними є 
подальші дослідження з метою співставлення маркерів СТ з рівнем мікроелементів, станом мікро-
біоценозу, гормональними та доплерометричними показниками кровоплину ШМ у вагітних з ІЦН.

Ключові слова: вагітність, істміко-цервікальна недостатність, недиференційована диспла-
зія сполучної тканини, колаген, мікроелементи.

Серед ускладнень вагітності в загаль-
ній популяції породіль невиношування і не-
доношування посідають одне із провідних 
місць [6, 13]. Саме екстремально ранні пе-

редчасні пологи, які відбуваються у терміні 
22-28 тижнів вагітності, є причиною високої 
перинатальної захворюваності і смертності 
немовлят [8, 9]. Останніми роками просте-
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жується тенденція до вирівнювання питомої 
ваги таких передчасних пологів у першо- і 
повторновагітних, у першо- і повторнонаро-
джуючих [6, 8]. Однією з основних причин 
передчасного переривання вагітності у дру-
гому і на початку третього триместру вагіт-
ності цілком справедливо вважається істмі-
ко-цервікальна недостатність (ІЦН) [3]. Так, 
у загальній популяції вагітних, її частота 
дорівнює 15-20%, а серед жінок зі звичним 
невиношуванням сягає 18-37% [5]. Сьогод-
ні ІЦН розглядають як патологічний стан 
перешийка і шийки матки (ШМ), за якого 
вони нездатні протистояти внутрішньомат-
ковому тиску і утримувати плодове яйце 
в порожнині матки до термінових пологів 
[3]. Різноманітність патологічних станів, 
що обумовлюють маніфестацію обтуратор-
ної неспроможності шийки матки при ІЦН, 
вражає. Але сьогодні найменш вивченою в 
ґенезі порушень обтураторної функції ШМ 
залишається роль нутрітивної недостатнос-
ті і недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини (НДСТ). Остання є клінічним ре-
зультатом порушення органічної структури 
шийки матки за рахунок патології колаге-
ну, зокрема співвідношення між м’язовою і 
сполучною тканинами, що відбувається при 
зміні реакції її структурних елементів на не-
йрогуморальні подразники [2]. 

Дослідження останніх років свідчать 
про високу значущість нормального функці-
онування сполучної тканини (СТ) для жіно-
чого організму поза та під час вагітності [2]. 
У фізіології жіночої репродуктивної системи 
СТ визначає її морфогенез і функціональну 
регуляцію, безперечний її вплив на процеси 
овуляції й стан проникності цервікального 
слизу, повноцінність транспортної функції 
маткових труб, процеси децидуалізації ен-
дометрію, фізіологічність імплантації і ре-
моделювання матки як вмістилища плода. 
Особливу роль сполучна тканина відіграє в 
забезпеченні функціональної повноцінності 
шийки матки, формуванні плацентарного 
бар‘єру і функціональної повноцінності су-
динного ендотелію. Тому патологічні про-
цеси, що в ній відбуваються, безперечно 
визначають перебіг і наслідки вагітності 
та пологів. Так, за даними Г. Дикке (2014) 
[4] і О.В. Грищенко (2016) [2], ускладнен-
ня вагітності та пологів у вагітних з НДСТ 
зустрічаються в 87% випадків, а у кожної 
другої такої роділлі пологи завершуються 
оперативно. Найбільш частими і типовими 

ускладненнями у вагітних з НДСТ є невино-
шування і недоношування вагітності, ІЦН, 
прееклампсія, плацентарна дисфункція 
(ПД), передчасний розрив оболонок плодо-
вого міхура (ПРПМ) тощо. Пологи, післяпо-
логовий та післяопераційні періоди у таких 
жінок частіше за все ускладнюються анома-
ліями пологової діяльності, пологовим трав-
матизмом, кровотечами і порушеннями піс-
ляопераційної репарації тканин [2]. 

Стан пластичних і енергетичних ресур-
сів організму вагітної віддзеркалює її ну-
трітивний статус. Значна частина вагітних 
мають ознаки недостатності харчування в 
тій чи іншій формі (протеїнова, енергетич-
на, мінерально-вітамінна тощо). Тільки 6% 
вагітних відрізняються достатнім нутриєнт-
ним енергетичним забезпеченням, а 28% 
при початковій нутритивній недостатності 
зберігають або збільшують її за період ва-
гітності [12]. Саме дефіцит магнію і кальцію 
визначають порушення стану СТ за рахунок 
зміни її структури. Так, доведений вплив де-
фіциту магнію на структуру колагену, елас-
тину та колагенові волокна. Недостатність 
Mg 2+ призводить до уповільнення синтезу 
всіх структурних компонентів та посилен-
ню процесів їх деградації, що значно по-
гіршує механічні властивості тканин [11]. 
Іони кальцію визначають гнучкість волокон 
еластину та приймають участь в активації 
центрів еластаз, що обумовлює фізіологіч-
не функціонування СТ. У функціональній 
спроможності СТ значну роль відіграє стан 
магнієво-кальцієвої рівноваги. При гіпомаг-
ніємії та нормо-/гіперкальціємії відбуваєть-
ся значне зростання активності протеолітич-
них ферментів – металопротеїназ. Останнє 
прискорює процеси деградації колагенових 
волокон та активації деградації сполучної 
тканини, що негативно позначується на її 
функціональній спроможності. 

Мета дослідження - вивчити деякі по-
казники обміну сполучної тканини та мікро-
елементів для визначення ролі неспецифіч-
ної дисплазії сполучної тканини в патогенезі 
істміко-цервікальної недостатності при ва-
гітності.

Матеріал та методи дослідження
Для досягнення поставленої мети нами 

було проведене проспективне обстеження 30 
вагітних, що знаходились на лікуванні у від-
діленні акушерської патології ДУ «ІПАГ» 
НАМН України з веріфікованим діагнозом 
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«істміко-цервікальна недостатність» у тер-
міні гестації 22-32 тижні (основна група). 
Контрольну групу склали 32 вагітних в 
аналогічних термінах з фізіологічним обту-
раторним станом шийки матки. У вагітних 
основної і контрольної групи для визначен-
ня ролі НДСТ в ґенезі ІЦН вивчали вміст 
продуктів обміну колагену і деяких мікро-
елементів у сироватці крові.

Усі вагітні досліджуваних груп з метою 
постановки діагнозу обстежувались рутинно 
у відповідності до стандартів якості Наказу 
МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417 «Ме-
тодичні рекомендації щодо надання амбула-
торної акушерсько-гінекологічної допомо-
ги» та клінічного протоколу з акушерської 
допомоги МОЗ України від 03.11.2008 р. № 
624 «Невиношування вагітності». Поряд із 
рутинним клініко-інструментальним обсте-
женням у цих вагітних в режимі скринінгу 
оцінювали наявність клінічних ознак НДСТ. 
Для цього з усіма обстежуваними вагітними 
проводилося клінічне інтерв’ю, під час яко-
го встановлювалась наявність загальних за-
хворювань, що мають відношення до НДСТ 
(міопія, варикозна хвороба, вегето-судинна 
дистонія, остеохондроз, дискінезія жовчо-
вивідних шляхів, нефроптоз тощо) [10].

 Діагностичними критеріями ІЦН при 
огляді вважали розкриття шийки  2 см у 
другому триместрі вагітності при відсут-
ності маткових скорочень та відшарування 
плаценти, пролабування плодового міхура 
із зовнішнього вічка шийки матки, а також 
вроджені або набуті анатомічні дефекти ек-
тоцервіксу, а при трансвагінальному уль-
тразвуковому дослідженні (ТУЗД) - укоро-
чення шийки матки  25мм в терміні 16 - 24 
тижні та наявність клиноподібної трансфор-
мації каналу шийки матки на  40% довжи-
ни [7]. Виконуючи ТУЗД, особливу увагу 
приділяли визначенню змін ехоструктури 
шийки матки у вигляді дрібних рідинних 
включень та яскравих штрихових ехосиг-
налів, які за даними Савицького А.Г. (2010) 
[11] віддзеркалюють наявність судинної сіт-
ки, що розвивається при передчасному до-
зріванні шийки матки та відсутня при фізі-
ологічній вагітності до початку термінових 
пологів.

В біохімічній лабораторії ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії» НАМН України 
проводилось дослідження вмісту маркерів 
синтезу (Total P

1
NP - аміно-термінальний 

пропептид проколагену 1 типу) та резорбції 

сполучної тканини ( - CrossLaps) на імуно-
ферментному аналізаторі Cobas-411 з вико-
ристанням набору реактивів фірми Roche. 
Концентрацію  мікроелементів Na+, K+, Ca2+ 

у сироватці крові визначали методом іму-
ноферментного аналізу на автоматичному 
аналізаторі електролітів Easylyte (Medica, 
США), а Са загальний, Р та Mg – на біохіміч-
ному аналізаторі Cobas-311 з використанням 
пакету реактивів фірми Roche. Отримані ре-
зультати були оброблені за допомогою мето-
дів варіаційної статистики з використанням 
програм Statistica for Windows і Microsoft 
Excel 7.0. Усі показники перевірені на від-
ношення до нормального закону розподілу. 
Параметричні показники аналізувалися за 
допомогою F-критерію Фішера. Розбіжності 
визначалися як можливі при p<0,05.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
За віком, соціальним і сімейним ста-

ном, місцем проживання вагітні основної 
і контрольної груп були однорідними, що в 
подальшому дозволило судити про розбіж-
ності, обумовлені наявністю ІЦН.

Отримані нами дані свідчать, що 
34,78% вагітних з ІЦН мали ті чи інші клі-
нічні прояви загальних захворювань, що 
належать до НДСТ, що майже в 3 рази час-
тіше, ніж у вагітних контрольної групи. Із 
патологічних загально клінічних симпто-
мокомплексів у вагітних з ІЦН домінували 
серцево-судинні маркери НДСТ (пролапс мі-
трального клапану, вегетосудинна дистонія, 
варикозне розширення вен нижніх кінці-
вок), які у кожної другої вагітної маніфесту-
вали саме у другому триместрі гестації. 

Безперечно функціонально активною 
частиною ШМ при вагітності й в пологах є 
міометрій. Проте до складу шийки входить 
і волокниста сполучна тканина, що знахо-
диться навколо лейоміоцитів, входить до 
складу судинного шару і розташовується 
проміж міоцитів внутрішнього і зовнішньо-
го прошарків, об’єднуючи лейоміоцити у 
м’язові пучки та створюючи компартменти. 
За даними Ю.В. Григорьєва і співав. (2015) 
[1], особливістю СТ шийки матки є пере-
важання у міжклітинному просторі різно-
манітних типів волокон. Каркас органу 
створюють фібрилостворюючі колагенові 
волокна, фібробластів зазвичай небагато, а у 
міжклітинному просторі присутні еластичні 



191

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

волокна, які утворюють неупорядковані ме-
режеві структури.

Враховуючи той факт, що будь-який 
дисбаланс у системі СТ (аномальна проліфе-
рація тканини або надлишкова деградація 
колагенів, дефекти структурних генів або 
аномалії у післятрансляційних модифіка-
ціях тощо) можуть призводити до прогресу-
вання НДСТ, ми визначали у сироватці кро-
ві вагітних з ІЦН концентрацію Total P

1
NP, 

який є одним із маркерів синтезу колагену. 
Як показали наші дослідження, у вагітних з 
ІЦН відзначається підвищення рівня цього 
маркера у 2 рази в порівнянні із вагітними 
контрольної групи (74,47 ± 7,56 нг/мл – 
основна група, 36,46 ± 2,77 нг/мл – контр-
ольна) і на 27,7% у порівнянні із загально-
прийнятою нормою (р  0,01). Зростання 
показників маркеру синтезу сполучної тка-
нини Total P

1
NP у вагітних з ІЦН свідчить 

про активацію синтезу колагену І типу, 
який сприяє передчасному розм’якшенню 
тканин ШМ, а також розкриттю цервікаль-
ного каналу та внутрішнього вічка при ва-
гітності. У той же час середнє значення 
маркеру резорбції сполучної тканини  –
CrossLaps, який є продуктом деградації ко-
лагену, у вагітних основної і контрольної 
груп достовірно не відрізнявся і знаходився 
в межах фізіологічної норми (0,271 ± 0,03 
нг/мл і 0,287 ± 0,02 нг/мл відповідно), але у 
вагітних з ІЦН був дещо нижчим, ніж в гру-
пі порівняння, що свідчить про переважан-
ня процесів синтезу колагену над процесами 
резорбції у цих жінок.

Сьогодні не викладає сумнівів той факт, 
що ремоделювання у вигляді деградації або 
протеолізу колагенових волокон внутріш-
ньоклітинної матриці реалізується за раху-
нок матриксних металопротеїназ (ММП), на 
функціональному стані яких відбивається 
концентрація Mg2+: при гіпомагніеємії син-
тез протеїнів у СТ гальмується, активність 
ММП підвищується і позаклітинна матриця 
СТ прогресивно деградує, оскільки струк-
турна підтримка тканини, зокрема колаге-
нових волокон, руйнується швидше, ніж 
синтезується. Але незалежно від того, яка 
причина аномалій в структурі СТ, її стан 
тільки покращиться, якщо активність ко-
лагеназ, еластаз і біосинтетичних ферментів 
глікозаміногліканів будуть збалансовані. Ця 
активність, в свою чергу, визначається без-
посереднім впливом адекватних доз іонів. 
Як свідчать отримані нами дані, в сироватці 

крові вагітних з ІЦН на тлі клінічних ознак 
НДСТ при фізіологічній концентрації Mg2+ 
(0,72 ± 0,02 ммоль/л – основна група і 0,77 
± 0,02 ммоль/л – контрольна) відзначається 
незначна загальна гіперкальциємія (2,71 ± 
0,03 ммоль/л – основна група і 2,30 ± 0,02 
ммоль/л – контрольна) при фізіологічній 
концентрації Са іонізованого і підвищенні 
концентрації іонізованого фосфору (1,64 ± 
0,03 ммоль/л – основна група і 1,13 ± 0.02 
ммоль/л – контрольна). На увагу заслуговує 
зниження концентрації іонізованого калію 
(3,29 ± 0,05 ммоль/л - основна група і 4,14 ± 
0,02 ммоль/л – контрольна) і натрію (124,1 ± 
1,95 ммоль/л – основна група і 142,3 ± 0,79 
ммоль/л – контрольна). З нашої точки зору, 
підвищення рівня Са загального, Ca2+ та Р 
можуть бути ознаками зростання концен-
трації м’язової тканини в шийці матки, яке 
відбувається при патологічному заміщен-
ні сполучної тканини на гладеньком’язову 
у вагітних з НДСТ, та сприяти збільшенню 
скоротливої активності матки, а зменшення 
концентрації Na+ та K+ - ознаками порушен-
ня процесів мембранного транспорту, що від-
бувається при такому заміщенні.

Висновки
Вагітні з клінічними маркерами НДСТ 

складають групу високого ризику щодо ІЦН 
у першонароджуючих жінок  другого триме-
стру вагітності.

Дисбаланс вмісту маркерів СТ, деяких 
мікроелементів та їх співвідношення є озна-
кою високої взаємообумовленості НДСТ та 
процесів передчасного дозрівання шийки 
матки при ІЦН.

До програми прегравідарної підготов-
ки пацієнток з НДСТ доцільно включати ко-
лагенопротекторну та матрикспротекторну 
терапію.

Перспективними є подальші досліджен-
ня з метою співставлення маркерів СТ з рів-
нем мікроелементів, станом мікробіоценозу, 
гормональними та доплерометричними по-
казниками кровоплину ШМ у вагітних з ІЦН.
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И НЕКОТОРЫХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ИСТМИКО-

ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ЖАБЧЕНКО И.А., ОЛЕШКО В.Ф., 

МАГОМЕДОВ А.М.

Истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН) занимает одно из ведущих мест в генезе 
экстремально ранних преждевременных родов, 
которые происходят в сроке 22-28 недель бере-
менности, и является причиной высокой перина-
тальной заболеваемости и смертности новорож-
денных. Наименее изученой в генезе нарушений 
обтураторной функции шейки матки остается 
роль нутритивной недостаточности и недиффе-
ренцированой дисплазии соединительной ткани 
(НДСТ).

Цель исследования: изучить показатели 
обмена соединительной ткани и некоторых ми-
кроэлементов для определения роли неспецифи-
ческой дисплазии соединительной ткани в пато-
генезе истмико-цервикальной недостаточности 
при беременности.

Материал и методы исследования. Были 
обследованы 30 беременных с ИЦН в сроке 22-32 
недели гестации (основная група) и 32 беремен-
ных с физиологической обтураторной функцией 
шейки матки. У беременных исследуемых групп 
определялась распространенность клинических 
признаков недифференцированой дисплазии со-
единительной ткани. Методом иммунофермент-
ного анализа в сыворотке крови беременных 
определяли концентрацию маркеров синтеза и 
резорбции соединительной ткани, а так же со-
держание микроэлементорв -  Na+, K+, Mg2+, 
Ca2+ и общего Са и Р.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Беременные с клиническими маркерами 
НДСТ составляют группу высокого риска по раз-
витию ИЦН, особенно первородящие женщины 
во втором триместре беременности. Дисбаланс 
содержания маркеров СТ, некоторых микроэле-
ментов и их соотношения являются признаком 
высокой взаимообусловленности НДСТ и процес-
сов преждевременного дозревания шейки матки 
при ИЦН. В программу прегравидарной паци-
енток с НДСТ целесобразно включить коллаген-
протекторную и матрикспротекторную терапию. 
Весьма перспективны дальнейшие исследования 
с целью определения соотношения маркеров СТ с 
уровнем микроэлементов, состоянием микробио-
ценоза, гормональными и допплерометрически-
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ми показателями кровотока ШМ у беременных с 
ИЦН.

Ключевые слова: беременность, истмико-
цервикальная недостаточность, недифференци-
рованная дисплазия соединительной ткани, кол-
лаген, микроэлементы.

SUMMARY

THE ROLE OF THE CONNECTIVE TISSURE AND 
SOME MICROELEMENTS IN GENESIS OF CERVICAL 

INSUFFICIENCY

ZHABCHENKO І.А., OLESHKO V.F., 

MAGOMEDOV О. М. 

Cervical insufficiency (CI) takes the lead-
ing place in genesis of extremely early onset of the 
preterm labor which occurs in the term of  22-28 
weeks pregnancy. However, the role of nutritive 
deficiency and undifferentiated connective tissue 
dysplasia (UDCTD) remains less studied in genesis 
of obturatory cervical insufficiency violation now-
adays. 

The aim of the research: to study indicators 
of connective tissue metabolism and some micro-
elements for determining the role of  nonspecific 
connective tissue dysplasia in pathogenesis of cer-
vical insufficiency in pregnancy.

Material and methods. 30 pregnant women 
with CI in the period 22-32 weeks gestation (the 

study group) and 32 pregnant women with physi-
ological obstructive function of the cervix were 
examined. Spreading of clinical signs of undif-
ferentiated connective tissue dysplasia was deter-
mined in pregnant women of examined groups. 
Concentration of markers synthesis and resorbtion 
of connective tissue including with microelements 
- Na +, K +, Mg2 +, Ca2+ and total Са and Р were 
studied using the ELISA method in blood serum of 
pregnant women.

Results. Pregnant women with clinical mark-
ers of UDCTD form a high risk group of CI develop-
ment, especially women that will give birth for the 
first time and pregnant women in the second tri-
mester of pregnancy. The imbalance in connective 
tissue markers, some microelements and their pro-
portion is an indicative sing of high correlation of 
UDCTD and the process of premature maturation 
of the cervix during CI. The pregravid program 
for patients with UDCTD must include collagen-
protective and matrixprotective therapy. Further 
research must be conduct to compare connective 
tissue markers with levels of microelements, mi-
crobiocenosis, hormonal and cervical doppler blood 
flow parameters in pregnant women with CI.

Keywords: pregnancy, сervical insufficien-
cy, undifferentiated connective tissue dysplasia, 
collagen, microelements.

УДК 616-089.888.61

ЖЕЛЕЗОВ Д.М.

Одеський обласний перинатальний центр, м. Одеса

РОЛЬ ОПЕРАТИВНОГО РОЗРОДЖЕННЯ В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Зростання частоти оперативного розродження у спеціалізованих акушерських стаціонарах 
привертає увагу дослідників багатьох країн.

Метою дослідження було проведення аналізу  ефективності розродження жінок шляхом ви-
конання операції кесаревого розтину (КР) на прикладі регіонального перинатального центру.

Матеріал та методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз історій пологів, 
частота і динаміка проведення операцій КР на базі обласного перинатального медичного центру 
(м.Одеса) за період 2011 - 2015 років.

Результати дослідження та їх обговорення. Показано, що частота виконання КР складає 
в середньому 30%. Найбільш частою екстрагенітальною патологією, яка обумовила необхідність 
оперативного розродження є захворювання серцево-судинної системи (8,0%) та органічне уражен-
ня ЦНС, в тому числі епілепсія, демієлінізуючі захворювання та наслідки перенесеної нейроінфек-
ції (8,5%), тяжка анемія (7,7%) та морбідне ожиріння (6,3%). Серед ускладнень вагітності, які 
обумовили застосування КР найвищі рангові місця займали рубець на матці (39,0%), тазове перед-
лежання (13,5%) та прееклампсія (12,2%). В останні роки відзначається тенденція до зростання 
частоти ВІЛ-інфікованих вагітних при виконанні КР – з 5,8% до 6,8%.

Ключові слова: кесарев розтин, перинатальний центр, клінічна епідеміологія

В даний час, кесарів розтин (КР) є най-
більш поширеною в акушерській практиці 

операцією, що виконується як в плановому, 
так і в ургентному порядку. При коректному 
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застосуванні, кесарів розтин знижує частоту 
акушерських та перинатальних ускладнень 
у вагітних, а також ефективно запобігає 
материнську і дитячу смертність. З іншого 
боку, після виконання КР виникає загро-
за рубця на матці, який обумовлює ризик 
розриву матку під час вагітності та пологів. 
Крім того рубцеві зміни стінки матки підви-
щують ймовірність виникнення дисфункції 
плаценти та дистресу плода, синдрому втра-
ти плода.  Відомі спроби  розробки  методів 
оперативного ремоделювання неспромож-
ного рубця на матці, спрямовані на віднов-
лення анатомічної і функціональної повно-
цінності нижнього сегмента матки, але вони 
не дають повної гарантії, що надалі неповно-
цінний рубець на матці не стане причиною 
важких ускладнень вагітності та пологів [7].

На сьогодні у світі не існує уніфікова-
них підходів до стратегії застосування КР. 
Так, міжнародне співтовариство охорони 
здоров’я в 1985 році визначило, що часто-
та КР у загальному масиві пологів повинна 
бути у межах 10-15%. За даними клінічних 
спостережень, частота КР на рівні 10% від 
чисельності населення, зменшує частоту 
материнської та перинатальної смертності. 
Водночас більш високий показник КР аж 
ніяк не впливає на рівень цього показника 
[18]. Більш високі показники частоти ви-
конання КР у деяких країнах пояснюються 
здебільшого соціально-економічними при-
чинами – лікарі мотивовані робити більш 
вартісні втручання. З іншого боку, в бага-
тьох країнах світу диспансеризація вагіт-
них проводиться на край низькому рівні що 
обумовлює значну кількість випадків, коли 
КР роблять за життєвими показами.

За даними експертів ВООЗ, найвищий 
показник КР виділяють в країнах Латин-
ської Америки: у Бразилії цей показник 
становив 56% за 2012 р. в державних медич-
них установах і близько 80% в приватних 
клініках; Домініканська Республіка - 56% 
(2013 р.); Мексика - 46% (2012 р.); Колумбія 
- 43% (2012 р.); Уругвай - 40% (2012 р.); а 
також Єгипет - 52% (2014 р.) [9, 12, 18]. При 
цьому, в такій країні Азії, що розвивається, 
як Китай, показник КР в 2014 р. становив 
54,9% [10, 14]. Щодо економічно розвину-
тих країн, то частота КР в 2014 році в США 
склала 32,2%, а в 2013 році - 32,7%. У Ні-
меччині та Італії цей показник був так само 
високий - 32% і 38% відповідно. При цьому 
у країнах з низьким рівнем доходу, таких як 

Афганістан і Кенія, рівень КР не перевищує 
10%. [17]. У країнах СНД приріст частоти 
оперативного втручання, наприклад в рес-
публіці Білорусь зросла з 15,1% в 1998 р до 
22,3% у 2009 році [5]. Згідно з висновками 
НДІ акушерства і гінекології Міністерства 
охорони здоров’я Азербайджану, показник 
КР в останні роки поступово зростає і в 2012 
р. склав 20,5%, в той час як в 2011 році цей 
показник був на рівні 17,8% [15]. У Росій-
ській Федерації, за даними деяких областей 
з 2000 по 2010 рр. частота КР зросла з 17,1 
до 27,7%, а на думку Радзинського В.Є. і 
співавторів, в 2007 р. частота абдомінально-
го розродження в Російській Федерації ста-
новила 33,6% [2].

В Україні відзначається поступове 
збільшення частоти КР. У 1999 році часто-
та КР становила 9,6%, а через 10 років вже 
16,1% [6]. За даними Укрмедстату протягом 
2014-го року в закладах МОЗ України було 
проведено 76928 операцій кесаревого роз-
тину, що відповідає 17,4% [1, 3]. Шлапак І. 
М. (2015) вказує, що частота КР не має тен-
денції до зниження і складає від 11 % до 29 
%, досягаючи 40 % і більше в регіональних 
перинатальних центрах [7]. 

В Україні, з метою підвищення якос-
ті надання медичної допомоги жінкам уні-
фіковані показання до проведення операції 
КР, регламентовані категорії ургентності 
виконання операції, принципи до-, інтра- та 
післяопераційного ведення пацієнток [4]. 
Однак на сьогоднішній день відсутня стан-
дартизована міжнародно прийнята система 
класифікації для моніторингу, порівняння 
й аналізу частоти виконання кесаревих роз-
тинів між різними лікувальними установа-
ми, в різних регіонах країни. 

Мета дослідження - проведення аналі-
зу  ефективності розродження жінок шля-
хом виконання операції кесаревого розтину 
на прикладі регіонального перинатального 
центру.

Матеріал та методи дослідження
Проведено ретроспективний аналіз 

історій пологів, частота і динаміка прове-
дення операцій КР на базі обласного пери-
натального медичного центру (м. Одеса) за 
період 2011 - 2015 років. Ведення вагітних 
жінок здійснювалося згідно з наказами Мі-
ністерства охорони здоров’я України про 
затвердження Клінічних протоколів з аку-
шерської допомоги: від 27.12.2011 № 977 
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«Кесарів розтин» [4]. Аналіз причин і на-
слідків операцій кесаревого розтину було 

проведено також відповідно до класифікації 
M. S. Robson [17]:

Таблиця 1

Класифікація причин КР за M. S. Robson [17]

1 Першопороділлі, з гестаційним терміном вагітності ≥37 тижнів, одноплідна вагітність, головне перед-
лежання плода, спонтанні пологи

2 Першопороділлі, з гестаційним терміном ≥37 тижнів., Одноплідна вагітність, головне передлежання 
плода, індуковані пологи або плановий КР.

3 Повторнороділлі, без рубця на матці, з гестаційним терміном ≥37 тижнів. Одноплідна вагітність, голо-
вне передлежання плода, спонтанні пологи.

4 Повторнороділлі, без рубця на матці, з гестаційним терміном ≥37 тижнів. Одноплідна вагітність, голо-
вне передлежання плода, індуковані пологи або плановий КР.

5 Повторнороділлі з рубцем на матці, з гестаційним терміном ≥37 тижнів. Одноплідна вагітність, головне 
передлежання плода.

6 Першороділлі, одноплідна вагітність, тазове передлежання плоду.
7 Повторнороділлі, одноплідна вагітність, тазове передлежання плоду, в тому числі з рубцем на матці.
8 Всі жінки з багатоплідною вагітністю, в тому числі з рубцем на матці.
9 Всі жінки з одноплідною вагітністю при поперечному або косому положенні плода, включаючи жінок з 

рубцем на матці.
10 Всі жінки з одноплідною вагітністю, головне передлежання плода, з гестаційним терміном ≤36 тиж., 

включаючи жінок з рубцем на матці.

Отримані дані були оброблені метода-
ми математичної статистики з використан-
ням програмного забезпечення Statistica 
13.0 (StatSoft Inc., США).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Протягом 2011 - 2014 рр. в ОПЦ що-

річно приймалися пологи приблизно у 5 тис. 
жінок, при цьому КР було виконано в кож-
ному третьому випадку (табл. 1).

Таблиця 1 

Показники загального числа пологів та кесаревого розтину 
у перинатальному центрі

2011 2012 2013 2014

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Число пологів 4910,0 100,0 5267,0 100,0 5311,0 100,0 5129,0 100,0
Число КР 1454,0 29,5 1616,0 30,6 1629,0 30,7 1622,0 31,6
планових 734,0 14,9 815,0 15,5 828,0 15,6 836,0 16,3
ургентних 720,0 14,7 801,0 15,2 801,0 15,1 786,0 15,3
в т.ч. розширених 8,0 0,2 16,0 0,3 11,0 0,2 14,0 0,3
в т.ч. малих КР - - 2,0 0,04 2,0 0,04 - -

Розширення обсягу операції (видален-
ня матки, перев’язка внутрішніх клубових 
артерій) при КР відбувалося в 0,2% випад-
ках в 2011 і 2013 роках, 0,3% - в 2012 і 2014. 
Основними показаннями до операції була гі-
потонічна кровотеча в пологах та геморагіч-
ний шок. В одному випадку була виконана 
розширена екстирпація матки з видаленням 
великого сальника у зв’язку з раком яєчни-

ка. У кожному другому випадку КР викону-
вали за життєвими показами, в ургентному 
порядку.

Незважаючи на загальну тенденцію 
до збільшення частоти КР, нами виявле-
ні відмінності по групах відповідно до кла-
сифікації M.S.Robson. Найчисельнішими 
в спостереженні виявилися групи 1, 2 та 
3. Зростання числа КР спостерігався пере-
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важно у жінок 5 і 6 груп і був зумовлений 
низкою наступних факторів: велика части-
на цієї групи була представлена жінками з 
рубцем на матці і відмовою від спроби вагі-
нальних пологів. До цієї групи так само вхо-
дили жінки з тазовим передлежанням плода 
і першопороділлі старше 30 років з супут-
ньою екстрагенітальною патологією. Крім 
того, спостерігалося збільшення частоти КР 
в 1 групі жінок, з наступних причин: дис-
трес плода, аномалії родової діяльності не 
піддаються медикаментозної корекції, об-
структивні пологи.

Становлять певний інтерес результати 
дослідження части КР серед вагітних різних 
районів Одеської області. З урахуванням чи-
сельності жіночого населення різних райо-
нів та віддаленості їх від обласного центра 
нами визначені три основні зони, які давали 
найбільшу кількість клінічних випадків, що 
потребували оперативного розродження. Це 
найбільш близькі до м. Одеси Біляєвський, 
Комінтернівський, Білгород-Дністровський 
та Овідопільський райони, які утворюють 
першу зону. Це райони Придунав’я та Бу-
джака (Ізмаїльський, Кілійський, Реній-
ський, Болградський, Тарутинський, Ар-
цизький, Саратський та Татарбунарський) 
– друга зона. Центральні та північні райони 
області – третя зона. Найменша кількість 
КР виконувалася у Красноокнянському, 
Миколаївському та Любашівському райо-
нах.

Щодо причин виконання КР, то най-
більш частою екстрагенітальною пато-
логією, яка обумовила необхідність опе-
ративного розродження є захворювання 
серцево-судинної системи (8,0%) та органіч-
не ураження ЦНС, в тому числі епілепсія, 
демієлінізуючі захворювання та наслідки 
перенесеної нейроінфекції (8,5%), тяжка 
анемія (7,7%) та морбідне ожиріння (6,3%). 
Серед ускладнень вагітності, які обумовили 
застосування КР найвищі рангові місця за-
ймали рубець на матці (39,0%), тазове перед-
лежання (13,5%) та прееклампсія (12,2%). 
В останні роки відзначається тенденція до 
зростання частоти ВІЛ-інфікованих вагіт-
них при виконанні КР – з 5,8% до 6,8%. 

Загалом, визначені рівні частоти опе-
ративного розродження у перинатальному 
центрі виявилися більш високими аніж у 
пологодопоміжних закладах 2 рівня. Значна 
поширеність КР серед жінок, які перенесли 
реконструктивні оперативні втручання на 

матці, вимагає від фахівців розробки ефек-
тивних алгоритмів прогнозування та профі-
лактики ускладнень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Анализ абдоминальных родоразрешений в 
родильном отделении ЦРКБ симферополь-
ского района за 2011 год / И.И. Иванов, 
Т.Н. Гарина, М.В. Черипко [и др.] // Таври-
ческий медико-биологический вестник. – 
2012. Т. 15, № 2, ч. 2 (58). – С. 109-111.

2. Бадаева А.А. Динамика частоты кесарева се-
чения по тульской области за 2000-2010 гг.: 
мультицентровое ретроспективное исследо-
вание / А.А. Бадаева // Вестник новых меди-
цинских технологий. Электронное издание. 
– 2014. – № 1. Публикация 2-117.

3. Вдовиченко Ю.П. Динаміка частоти кесаре-
вих розтинів у разі екстрагенітальної пато-
логії як показання до оперативного розро-
дження / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, 
О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины – 
2013. – № 2 (78). С. 108-111.

4. Наказ МОЗУ № 977 від 27.12.2011 Клінічний 
протокол з акушерської допомоги «Кесарів 
розтин». Електронний ресурс. Режим досту-
пу: www.moz.gov.ua 

5. Состояние здоровья женщин и детей в Ре-
спублике Беларусь. Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://med.rechitsa.by/ru/
news/115-2010-09-24-07-41-37

6. Шлапак І. М. Повторний кесарів розтин: діа-
гностика і профілактика перинатальної пато-
логії, відновлення репродуктивного здоров’я. 
Дис… д. мед. н. К., 2015 - 293 с. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://nmapo.edu.
ua/zagruzka/DrAr/DrShlapak11.pdf

7. Analysis of Cesarean Delivery at Assiut Uni-
versity Hospital Using Ten Group Classifica-
tion System / Abdel-Aleem H., Shaaban O.M., 
Hassanin A.I. [et al.] // Int.J.Gynecol.Obstet. 
– 2013. – Vol. 123, №2. P. 119-123.

8. Dr.Arti Shirsath, Dr.Nilesh Risbud. Analysis of 
cesarean section Rate According to Robson’s 
10-group classification system at a Tertiary 
care Hospital / Arti Shirsath, Nilesh Risbud // 
International Journal of Scientific Research. – 
2014. – Vоl.-3, ISSN No 2277 – 8179. P.401-
402. 

9. Kelly S. Examing Caesarean Section Rates in 
Canada Using the Robson Classification Sys-
tem / S. Kelly, A. Spraque, DB. Fell [et al.] // 
J.Obstet.Gynaecol.Can. – 2013. – Vol. 35(3). 
P. 206-214.



197

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

10. Liu Y, Li G, Chen Y, Wang X, Ruan Y, Zou L, 
Zhang W. A descriptive analysis of the indica-
tions for caesarean section in mainland China. 
BMC Pregnancy Childbirth. – 2014. – Vol. 
12;14:410. doi: 10.1186/s12884-014-0410-2.

11. Makhanya V. Utility of the Robson Ten Group 
Classification System to determine appropri-
ateness of caesarean section at a rural regional 
hospital in KwaZulu-Natal, South Africa / V. 
Makhanya, L. Govender, J. Moodley // S Afr 
Med J. –2015. – Vol. 105(4). P. 292-295.

12. Michelle J.K. Osterman, Joyce A. Martin. 
Primary Cesarean Delivery Rates, by State: 
Results From the Revised Birth Certificate, 
2006–2012. National Vital Statistics Reports. 
– 2014. – Vol. 63, № 1(23).

13. Quinlan JD, Murphy NJ. Cesarean delivery: 
counseling issues and complication manage-
ment. Am Fam Physician. – 2015. – Vol. 
1;91(3). P.178-184.

14. Rate and indications of elective and emergen-
cy caesarean section; a study in a tertiary care 
hospital of peshawar / M. Naeem, MZ. Khan, 
SH. Abbas [et al.] // J Ayub Med Coll Abbot-
tabad. – 2015. – Vol. 27(1). P.151-154.

15. Selinger H: Maternal request for caesarean sec-
tion: an ethical consideration. J Med Ethics. – 
2014. – Vol. 40(12). P. 857-860.

16. Trend news agency Електронний ресурс. 
Режим доступа: http://www.trend.az/azer-
baijan/society/2335644.html

17. U.S. National Center for Health Statistics. 
Електронний ресурс. Режим доступа: http://
www.cdc.gov/nchs/

18. World Health Organization. Електронний 
ресурс. Режим доступа: http://www.who.int/
mediacentre/news/releases/2015/caesarean-
sections/en/

Поступила 5.07.2016

РЕЗЮМЕ

РОЛЬ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ В 
ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ЖЕЛЕЗОВ Д.М.

Рост частоты оперативного родоразреше-
ния в специализированных акушерских стаци-
онарах привлекает внимание исследователей 
многих стран. Целью исследования было прове-
дение анализа эффективности родоразрешения 
женщин путем выполнения операции кесарева 
сечения (КС) на примере регионального перина-
тального центра.

Материал и методы исследования. Про-
веден ретроспективный анализ историй родов, 
частота и динамика проведения операций КС на 

базе областного перинатального медицинского 
центра (м. Одеса) за период 2011 - 2015.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Показано, что частота выполнения КС составля-
ет в среднем 30%. Наиболее частой экстрагени-
тальной патологией, обусловила необходимость 
оперативного родоразрешения являются забо-
левания сердечно-сосудистой системы (8,0%) и 
органическое поражение ЦНС, в том числе эпи-
лепсия, демиелинизирующие заболевания и по-
следствия перенесенной нейроинфекции (8,5%), 
тяжелая анемия (7,7%) и морбидное ожирения 
(6,3%). Среди осложнений беременности, ко-
торые обусловили применение КС высокие ран-
говые места занимали рубец на матке (39,0%), 
тазовое предлежание (13,5%) и преэклампсия 
(12,2%). В последние годы отмечается тенден-
ция к росту частоты ВИЧ-инфицированных бе-
ременных при выполнении КС - с 5,8% до 6,8%.

Ключевые слова: кесарево сечение, пери-
натальный центр, клиническая эпидемиология

SUMMARY

THE ROLE OF SURGICALLY ASSISTED DELIVERY 
IN PRACTICE OF THE MODERN REGIONAL PERINA-

TAL CENTER.

ZHELEZOV DM

The increase of surgically assisted delivery 
frequency in the specialized obstetric in-patient fa-
cilities is pertinent for researchers of many coun-
tries. The study was aimed to analyze the effective-
ness of surgically assisted delivery in practice of 
the modern regional perinatal center.

Material and methods. The retrospective 
analysis of childbirth histories, frequency and 
dynamics of CSs at the regional perinatal medical 
center (Odesa) was conducted for the period 2011 
- 2015.

Results. There was shown that the average 
frequency of CS  is 30%. Most often extragenital 
pathology caused surgical assisted delivery was 
represented with cardiovascular diseases (8.0%) 
and organic disorders of CNS, including, epilep-
sy, demyelinizing diseases and consequences of  
neuroinfections (8.5%), severe anemia (7, 7 %) 
and morbid obesity (6.3%). Among the complica-
tions of pregnancy released in CS were determined 
scar on the uterus (39.0%), pelvic presentation 
(13.5%) and preeclampsia (12.2%). In the recent 
years there was determined the growing trends for 
frequency of HIV-infected pregnant females in CS 
performing - since 5.8% to 6.8%.

Key words: Caesarean section, perinatal cen-
ter, clinical epidemiology.
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ И МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме  массивных акушерских кровотечении у родоразрешённых кеса-
ревым сечением. 

Цель исследования - изучить особенности и улучшить исходы лечения массивных кровотече-
ний при выполнении кесарева сечения.

Материал и методы исследования. Нами была изучены особенности оказания помощи 35 
пациенткам с массивной кровопотерей, родоразрешённых кесаревым сечением.

Результаты исследования и их обсуждение. Основной причиной массивных кровотечений, 
во время операции и в раннем послеоперационном периоде у 14 пациенток являлась гипотония мат-
ки, у 3 пациенток - травма сосудистых пучков; у 5 пациенток - истинное приращение плаценты, у 
6- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, у 5 пациенток - миома матки, 
у 2- преэклампсия тяжелой степени.

Выводы. Выполнение кесарева сечения является серьёзным фактором риска возникновения 
массивной кровопотери. Акушеры, при возникновении маточного кровотечения в послеродовом пе-
риоде, в подавляющем большинстве случаев выполняют лапаротомию, с опозданием на фоне раз-
вившегося геморрагического шока, степень тяжести которого средней степени и тяжёлая в 72,4% 
случаев. 

Ключевые слова: кесарево сечение, массивное акушерское кровотечение, лечение.

Проблема массивных акушерских кро-
вотечений в Украине в настоящее время по-
прежнему остается нерешённой. Массивная 
кровопотеря и геморрагический шок явля-
ются одной из ведущих причин материнской 
смертности [1,3,4].

Кроме того, акушерские кровотечения 
могут приводить к ряду тяжелейших ослож-
нений, которые в свою очередь могут приве-
сти к летальному исходу. Особенно опасно 
развитие ДВС-синдрома, почечной недоста-
точности, и сердечно-легочной недостаточ-
ности. Примерно 70% всех кровотечений в 
акушерстве относятся к послеродовым гипо-
тоническим кровотечениям. Под массивной 
акушерской кровопотерей понимается кро-
вопотеря, превышающая 1000 мл [2]. К осо-
бенностям акушерских кровотечений можно 
отнести массивность и быстроту их появле-
ния. Как правило, они возникают у бере-
менных на фоне предшествующей тяжелой 
формы преэклампсии, предлежания пла-
центы, экстрагенитальной патологии, при 
преждевременной отслойке нормально рас-
положенной плаценты (ПОНРП) и эмболии 
околоплодными водами. Причиной дородо-
вого кровотечения может быть разрыв мат-
ки [7]. При этом отмечаются гиповолемия, 
снижение объема циркулирующей плазмы 

(ОЦП), перемещение и депонирование зна-
чительного количества внутрисосудистой 
жидкости в интерстициальное простран-
ство, нарушение осмотического гемостаза, 
кислородтранспортной функции эритроци-
тов, нередко наблюдаются изменения гемо-
стаза, по типу ДВС-синдрома [8]. 

Цель исследования - изучить особенно-
сти и улучшить исходы лечения массивных 
кровотечений при выполнении кесарева се-
чения.

Материал и методы исследования
Нами была изучены особенности ока-

зания помощи 35 пациенткам с массивной 
кровопотерей, родоразрешённых кесаревым 
сечением.

Срок проведения исследования – 2012-
2015 годы. Критериями включения были: 
наличие показаний к кесареву сечению (КС), 
отсутствие в анамнезе тяжёлых экстраге-
нитальных заболеваний, непосредственно 
угрожающих жизни беременной.

Для оценки объема кровопотери оце-
нивали такие клинические параметры как 
частота пульса, артериальное давление, 
гематокрит, шоковый индекс Альговера, 
взвешивание операционного материала. 
Анализировали лабораторные показатели: 
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уровень гемоглобина, эритроцитов, количе-
ство тромбоцитов, концентрацию фибрино-
гена, протромбиновое время, АЧТВ, продук-
ты деградации фибрина, время свертывания 
крови по Ли-Уайту, газы крови, мочевина, 
креатинин, билирубин, глюкоза крови и др.

Обследование пациенток было направ-
лено на выявление степени геморрагического 
шока и его тяжести, признаки и критерии ста-
дии ДВС-синдрома, респираторного синдрома 
взрослых, острого почечного повреждения 
выбор терапевтической тактики, определение 
показаний к проведению акушерских посо-
бий по остановке акушерских кровотечений 
и предупреждению развития патологических 
процессов в системе гемостаза.

Результаты исследования и их об-
суждение
Женщины распределились по возрасту 

следующим образом: 20-24 года – 3 паци-
ентки, 25-29 лет – 7, 30-34 года – 10, 35-39 
лет – 10, 40-44 года – 5. пациенток. Анализ 
возраста обследуемых женщин выявил, что 
25 из 35 пациенток была старше 30 лет, сред-
ний возраст составил 34,3±3,2 года.

У 16 пациенток произошли своевре-
менные роды, у 19 пациенток – роды были 
преждевременными. Срок беременности 25-
32 нед. – был у 9 женщин, 33-36 нед. – 10, 37 
и более – 16 женщин. Первородящие соста-
вили 11 женщин, повторнородящие – 24. В 
числе повторнородящих женщин у 12 – роды 
были вторые, у 11 – третьи, у 1 – четвертые. 
25 пациенток КС. Среди 35 женщин родораз-
решённых КС впервые выполнено оператив-
ное родоразрешение в 10 случаях (28,6%), 
второй раз – в 12 (31,4%), третий раз - в 13 
(37,1%), то есть в 68,5% случаев было по-
вторное оперативное родоразрешение.

Объём кровопотери во всех случаях 
превышал 1500 мл. Объём кровопотери от 
1500 до 1999 мл был в 5 случаях (14,3%), 
2000-2499 мл – в 5 (14,3%), 2500-3499 мл – в 
8 (22,9%), 3500-4499 мл – в 7 (20,0%), свы-
ше 4500 мл – в 10 случаях (28,6%).

Показаниями к абдоминальному родо-
разрешению явились: ПОНРП в 6 случаях, 
предлежание плаценты – в 12, миома мат-
ки больших размеров – в 5, дискоордини-
рованная родовая деятельность – в 3, несо-
стоятельный рубец на матке – в 4, ножное 
предлежание плода при двойне – в 2, пре-
эклампсия тяжёлой степени – в 2, удвоение 
половых органов (матки) – в 1. 

Плановым кесарево сечение было в 14  
случаях (40,0%), экстренным – в 21 (60,0%). 
Во всех случаях при КС произведен попереч-
ный разрез в нижнем сегменте, через 4-10 
минут от начала операции извлечены 34 жи-
вых и 3 мертвых ребенка (ПОНРП). 

Основной причиной массивных крово-
течений, во время операции и в раннем по-
слеоперационном периоде у 14 пациенток 
являлась гипотония матки, у 3 пациенток - 
травма сосудистых пучков (восходящих вет-
вей маточной артерии); у 5 пациенток - ис-
тинное приращение плаценты, у 6- ПОНРП, 
у 5 пациенток - миома матки, у 2- преэкламп-
сия тяжелой степени.

При выполнении кесарева сечения в 
трёх случаях ПОНРП и антенатальной ги-
бели плода обнаружена матка Кувелера. В 
двух случаях, когда последовательно вы-
полнялось кесарево сечение и удаление пло-
дово-плацентарного комплекса кровопотеря 
превысила 4500 мл и приблизилась к объёму 
ОЦК женщины. В этих двух случаях диагно-
стирован лабораторно и клинически ДВС-
синдром. В одном случае (срок гестации 34 
недели) при обнаружении матки Кувелера 
и мёртвом плоде выполнено одновременное 
удаление матки с плодово-плацентарным 
комплексом, объём кровопотери составил 
1700 мл. В этом случае, лабораторные из-
менения, характерные для   ДВС-синдрома 
были незначительными.

На основании клинического монито-
ринга (гипотензия, шоковый индекс Альго-
вера, снижение уровня гемоглобина и гема-
токрита) геморрагический шок I-II степени 
диагностирован у 13 женщин, III степени - у 
15, IV - у 7 пациенток. У двух женщин на 
фоне геморрагического шока III-IV степени 
отмечалось развитие третьей стадии ДВС-
синдрома и полиорганная недостаточность.

При развитии гипотонического крово-
течения во время оперативного вмешатель-
ства придерживались следующей тактики: 
во всех случаях вводили в мышцу матки 10 
ЕД окситоцина; введение окситоцина 10-20 
ЕД на 400 мл физиологического раствора в/в 
капельно или агониста окситоцина – пабал 
100 мкг (карбетоцин) или мизопростол рек-
тально 800 мкг,

Следующим этапом производили опе-
рацию по перевязке магистральных сосудов 
в 10 случаях, что позволяло снизить общий 
объем кровопотери, вызывало ишемизацию 
матки или в 4 случаях сразу переходили к 
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удалению матки. Лигирование маточных со-
судов проводили путем наложения зажимов 
и лигатур несколько выше уровня внутрен-
него зева в области широких маточных свя-
зок, собственных связок яичников, круглых 
и крестцово-маточных связок. Эффективной 
данная процедура была у 4 женщин (40,0%). 
По данным литературы эффективность дан-
ной процедуры составляет в среднем 20-
40,0% [5,6]. В 3 трёх случаях перевязку 
маточных сосудов дополняли наложением 
компрессионного шва на матку по B-Linch. 

Таким образом, при возникновении 
гипотонии во время кесарева сечения в 10 
случаях (71,4%) из 14 выполнена гистерэк-
томия. Необходимо отметить, что рассма-
триваются случаи с массивной кровопотерей 
превышающей 1500 мл.

При кровотечении в объеме кровопоте-
ри более 1500мл (25-30% ОЦК), при отсут-
ствии эффекта от консервативной терапии 
и продолжающегося кровотечении с целью 
остановки паренхиматозного кровотечения 
необходимо рассматривать вопрос перевяз-
ки внутренней подвздошной артерии или 
селективной эмболизации. Эффективность 
данного метода 50-95% [5,10]. 

В нашем исследовании 31 пациентке из 
35 (88,6%) с целью остановки кровотечения вы-
полнена гистерэктомия. Удаление матки пред-
принималось при кровопотере 1000 мл и неэф-
фективности консервативных мероприятий.

Применение органосохраняющих тех-
нологий возможно только при стабильной 
гемодинамике у пациентки (среднее АД не 
менее 65 мм.рт.ст., ЦВД 7-8 мм.водн.ст., 
диурез 0,5 мл/час, сатурация кислорода 95-
98%, субкомпенсированная кровопотеря не 
более 30% ОЦК - 1000-1500 мл [7,9,10].

У 5 пациенток (14,3%) выполнена ре-
лапаротомия и экстирпация матки, пока-
заниями к которой являлась забрюшинная 
гематома и атония матки в 4 случаях. Всем 
этим родильницам ранее интраоперацион-
но проводилась перевязка внутренних под-
вздошных артерий, в одном случае в сочета-
нии с компрессионным швом по B-Linch.

При компенсации кровопотери учиты-
вался тот факт, что к потере плазмы орга-
низм более чувствителен, чем к потере эри-
троцитов. Трансфузия свежезамороженной 
плазмы (СЗП) проводилась при наличии ко-
агулопатии: повышенная кровоточивость, 
концентрация фибриногена менее 1,0 г/л, 
МНО и АЧТВ более чем в 1,5 раза выше нор-

мы. Основная цель применения плазмы со-
стояла в восстановлении гемостатического 
потенциала крови путем уравновешивания 
состояния протеиназ и антипротеиназ, фак-
торов свертывания крови и антикоагулян-
тов, компонентов калликреин-кининовой и 
фибринолитической систем с их ингибитора-
ми. Применение свежезамороженной плаз-
мы при коагулопатическом кровотечении 
сочетали с введением селективных (транс-
амин, амбен) и/или неселективных (контри-
кал, гордокс) ингибиторов фибринолиза с 
целью подавления избыточного фибриноли-
за и предотвращения прогрессирования вну-
трисосудистого свертывания крови, анти-
агрегантного действия. 

Переливание эритроцитарной массы 
проводили при кровопотере 25-30% ОЦК 
(1500 мл и более), при гемоглобине менее 65-
70 г/л и гематокрите ниже 25%.

В 4 случаях использовался эптаког 
альфа (активированный), который  вводит-
ся внутривенно в дозе 60-90 мкг/кг. Меха-
низм действия препарата основан на том, 
что он активирует систему гемостаза в ме-
сте повреждения сосудов. RFVIIa образует с 
тканевым фактором активный комплекс TF-
rFVIIa и вызывает синтез тромбина, кото-
рый активирует весь каскад факторов свер-
тывания и тромбоциты, адгезированные в 
месте повреждения сосудов.

В 7 случаях в борьбе с массивной крово-
потерей (от 2500 до 4000 мл) с успехом исполь-
зовался аппарат для аутогемотрансфузии.

Все 35 пациенток выписаны домой в 
удовлетворительном состоянии.

Выводы
Выполнение кесарева сечения являет-

ся серьёзным фактором риска возникнове-
ния массивной кровопотери.

Акушеры, при возникновении маточ-
ного кровотечения в послеродовом перио-
де, в подавляющем большинстве случаев 
выполняют лапаротомию, с опозданием на 
фоне развившегося геморрагического шока, 
степень тяжести которого средней степени и 
тяжёлая в 72,4% случаев. 

При обнаружении во время кесарева се-
чения матки Кювелера и антенатальной ги-
бели плода не обходимо выполнять удаление 
матки с плодом, что позволяет профилакти-
ровать возникновение манифестногоДВС-
синдрома.

Поступила 29.06.2016
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РЕЗЮМЕ

КЕСАРСЬКИЙ РОЗТИН І МАСИВНІ АКУШЕРСЬКІ 
КРОВОТЕЧІ

ЗАБОЛОТНОВ В.О., ШАТИЛО В.Й., 

РИБАЛКА А.М., АНІКІН С.С.

Статтю присвячено проблемі масивних 
акушерських кровотеч при пологорозрішенні ке-
саревим розтином. 

Мета дослідження. Вивчити особливості і 
поліпшити результати лікування масивних кро-
вотеч при виконанні кесаревого розтину.

Матеріали і методи дослідження. Нами 
були вивчені особливості надання допомоги 35 
пацієнткам з масивною крововтратою, при поло-
горозрішенні кесаревим розтином.

Результати досліджень і їх обговорення. 
Основною причиною масивних кровотеч, під час 
операції і в ранньому післяопераційному періоді 
у 14 пацієнток були гіпотонія матки, у 3 пацієн-
ток - травма судинних пучків; у 5 пацієнток – іс-
тинне прирощення плаценти, у 6 – передчасне 
відшарування нормально розташованої плацен-
ти, у 5 пацієнток - міома матки, у 2 - преекламп-
сія тяжкого ступеня.

Висновки. Виконання кесаревого розтину 
є серйозним фактором ризику виникнення ма-
сивної крововтрати. Акушери, при виникненні 
маткової кровотечі в післяпологовому періоді, в 
переважній більшості випадків виконують лапа-
ротомію, із запізненням на тлі розвиненого  ге-
морагічного шоку, ступінь тяжкості якого серед-
нього ступеня і важка в 72,4% випадків.

Ключові слова: кесарський розтин, масив-
на акушерська кровотеча, лікування.

SUMMARY

CESAREAN SECTION AND MASSIVE OBSTETRIC 
HEMORRHAGE

ZABOLOTNOV V.A., SHATILO V.J., 

RYBALKA A.N., ANIKIN S.S.

The article deals with the problem of massive 
obstetric bleeding at caesarean section delivery. 

Рurpose of the study. Тo examine the charac-
teristics and improve the outcomes of treatment of 
massive bleeding during caesarean section.

Materials and Methods. We studied was es-
pecially assist 35 patients with massive blood loss, 
gave birth caesarean section.

Results. The main cause of massive bleed-
ing during surgery and in the early postoperative 
period in 14 patients was uterine hypotonia, in 3 
patients - trauma of the vascular bundles; in 5 pa-
tients - a true placenta accreta, from 6 - abruption 
placentae, in 5 patients - uterine fibroids, in 2 - se-
vere pre-eclampsia.

Conclusions. Caesarean section is a serious 
risk factor for massive blood loss. Obstetricians, in 
the event of uterine bleeding in the postpartum pe-
riod, in most cases, perform a laparotomy, late on a 
background of established hemorrhagic shock, the 
severity of which is moderate, and severe in 72.4% 
of cases.

Key words: Cesarean section, massive obstet-
ric bleeding, treatment.
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Одеса

НАШ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛІДНЕННЯ ІН ВІТРО (ЗІВ) 
У ПАЦІЄНТОК З НИЗЬКИМ ОВАРІАЛЬНИМ РЕЗЕРВОМ

Бідні оваріальні відповідачі становлять 9-24% від усіх жінок, котрі  проходить контрольова-
ну оваріальну стимуляцію (КОС) в програмах запліднення ін вітро (ЗІВ).

Мета дослідження – оцінити результати проведення запліднення ін вітро у пацієнток з 
низьким оваріальним резервом в циклах з використанням підвищених доз гонадотропінів та анта-
гоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів (антГнРГ).

Матеріал та методи дослідження. Проведено аналіз 64 циклів ЗІВ з використанням підви-
щених доз гонадотропінів та антГнРГ у жінок з низьким оваріальним резервом. Оцінені репродук-
тивні результати.

Результати дослідження та їх обговорення. Середній вік обстежених пацієнток склав 
35,73±0,56 років. 43,75% жінок були у віці від до 35 років, 56,25% – старше 35 років. Надлишкову 
масу тіла мали 10,53% жінок. Середня тривалість безпліддя склала 7,10±0,73 роки. «Бідна відпо-
відь» на КОС в анамнезі спостерігалася у 21,9% пацієнток. Серед обстежених подружжів супут-
ній трубний фактор реєстрували в 62,5% випадках; чоловічий фактор – в 34,4%; ендометріоз – в 
20,3%; лейоміому матки – в 17,2%; хронічну ановуляцію на тлі синдрому виснаження яєчників – в 
12,5%; хронічну ановуляцію, не пов’язану з синдромом виснаження яєчників, – в 10,9%. Кількість 
антральних фолікулів була у середньому в правому яєчнику 3,33±0,17 і в лівому –3,26±0,24; се-
редній вміст ФСГ в сироватці крові – 10,63±0,50 мМО/л,  АМГ – 0,47±0,02 нг/мл. Рівень ФСГ≥10 
мМО/л мали 56,25% пацієнток. При проведенні КОС на одну жінку було витрачено 2752±187 МО 
гонадотропінів.  Середня кількість отриманих овоцитів склала 2,47±0,13,  кількість перенесених 
ембріонів – 1,91±0,04,. Клінічна вагітність настала у 23,44% жінок, народили живих дітей 17,19% 
пацієнток. 

Висновки. Низький оваріальний резерв супроводжується бідною відповіддю на КОС та є од-
ним з найбільш важливих факторів, який суттєво обмежує успіх ЗІВ. Найкращі репродуктивні 
результати у подружніх пар з низьким оваріальним резервом при проведенні ЗІВ з використанням 
підвищених доз гонадотропінів та антагоністів ГнРГ реєструються при наявності супутнього чо-
ловічого та трубного факторів безпліддя, найгірші – при наявності супутньої хронічної ановуляції, 
пов’язаної або непов’язаної з синдромом виснаження яєчників.

Ключові слова: низький оваріальний резерв, запліднення ін вітро, бідна оваріальна відповідь, 
антагоністи гонадотропін-рилізинг-гормонів, гонадотропіни, вагітність.

Згідно з показниками Держстатис-
тики, частота безпліддя в Україні складає 
17–19,5% від загальної  популяції сімейних 
пар. Одним з ефективних методів лікуван-
ня безпліддя є запліднення ін  вітро (ЗІВ). 
Після першого успішного живонародження 
внаслідок проведення  ЗІВ в 1978 році, були 
досягнуті значні успіхи допоміжних репро-
дуктивних технологій (ДРТ), спрямованих 
на поліпшення клінічних результатів ЗІВ. 
Проте, показники успіху як і раніше, зали-
шаються скромними, з клінічними показ-
ників вагітності, як і раніше,  у середньому 
близько 33% [2]. 

Основою успішного виконання про-
грам ЗІВ є отримання більшого числа по-
вноцінних овуляторних овоцитів, для ре-

алізації яких використовують різні схеми 
медикаментозної контрольованої оваріаль-
ної стимуляції (КОС) [4]. Обґрунтованість 
призначення індукторів овуляції пов’язана 
з тим, що ймовірність дозрівання одночасно 
декількох фолікулів в спонтанних овуля-
торних циклах становить не більше 5-10%, 
тоді як в стимульованих циклах розвиток 
двох і більше фолікулів досягається в 35-
60% випадків. При проведенні КОС перева-
га віддається найбільш ефективним, безпеч-
ним і економічним препаратам і схемами їх 
застосування, однак вторгнення в складний 
механізм фолікулогенезу призводить до по-
рушення його фізіологічної циклічності і 
етапності. Незрозумілим до теперішнього 
часу є феномен «бідної» або неадекватної 
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відповіді яєчників, крайнім проявом якого є 
синдром «порожніх» фолікулів [5], особливо 
у молодих жінок.

Бідна оваріальна відповідь на КОС є од-
ним з найбільш важливих факторів, який 
суттєво обмежує успіх ЗІВ [9]. Бідні оварі-
альні відповідачі становлять 9-24%  від усіх 
жінок, котрі  проходить КОС в програмах 
ЗІВ [6]. 

Робоча група з питань дефініції бідних 
оваріальних відповідачів  Європейського 
суспільства репродукції людини та ембрі-
ології (ESHRE) розробила критерії для ви-
значення поганої відповіді яєчників, то так 
звані «Болонські критерії» (Bologna criteria) 
[10]. Ці критерії включають: і. вік жінки 
≥40 років або будь який інший фактор бід-
ної відповіді; іі. «бідна відповідь» на КОС в 
анамнезі (≤3 овоцитів при застосуванні стан-
дартного протоколу КОС); ііі. зниження по-
казників оваріального резерву (кількість 
антральних фолікулів не більше 5-7,  анти-
мюлерів гормон (АМГ) до 1,1 нг/мл, базаль-
ний рівень ФСГ в ранню фолікулінову фазу 
більше за 10 мМО/л). Для постановки діа-
гнозу бідної відповіді яєчників повинні бути 
присутні дві ознаки з трьох.

Етіологія бідної оваріальної відповіді 
на КОС не звісна. Доведеними факторами 
ризику бідної оваріальної відповіді є низь-
кий оваріальний резерв, пізній репродук-
тивний вік, передчасна недостатність яєчни-
ків, ендометріоз, операції на яєчниках [1] .

Однак бідна оваріальна відповідь час-
то спостерігається у молодих пацієнток без 
наявності цих факторів ризику. У такому 
випадку бідна  відповідь на КОС може бути 
як проявою клінічно вираженої передчас-
ної недостатності яєчників при наявності 
зниженого оваріального резерву у жінок мо-
лодше за 40 років, так і прихованої форми 
передчасної недостатності яєчників, коли 
бідна оваріальна відповідь розвивається на 
фоні нормального оваріального резерву [1]. 
Бідна оваріальна відповідь реєструється у 
56,5 % жінок з епіфізарною дисфункцією 
і зниженою секрецією мелатоніну [2].  Пе-
редбачуваними патогенетичними  факто-
рами  розвитку бідної оваріальної відповіді 
можуть бути чисельні і структурні аномалії 
Х-хромосоми.  Роль FMR1 і BMP 15 генів у 
розвитку цього ускладнення ДРТ представ-
ляє значний інтерес. Присутність декілька 
генів, які відповідають за систему імунітету, 
а також унікальний спосіб успадкування та 

інактивації (особливо невипадкової інакти-
вації) додають Х-хромосомі особливий ста-
тус контролю за автоімунними станами [1]. 
Фізіологічним підґрунтям для бідної відпо-
віді може бути зменшення кількості ФСГ-
чутливих фолікулів та зменшена чутливість 
фолікулярних рецепторів до ФСГ (ожирін-
ня, мутації генів) [7]. Однією з ймовірних 
причин, що збільшують ризик бідної відпо-
віді, може бути зниження продукції яєчни-
кових андрогенів (тестостерону) [3, 11].

Розробка нових напрямків покращен-
ня оваріальної відповіді у хворих на безплід-
дя жінок з низьким оваріальним резервом 
є актуальною проблемою ДРТ, яка потре-
бує вирішення. Результати запропонованих 
пропозицій суперечливі по даним різних 
авторів. Найбільш суттєвими напрямка-
ми  покращення результатів КОС у жінок з 
низьким оваріальним резервом є : викорис-
тання підвищених щоденних доз гонадотро-
пінів (300-600 МО на добу) та застосування 
протоколів з антагоністами гонадотропних 
рилізинг-гормонів (антГнРГ) [5]; промиван-
ня фолікулів буферним розчином (напри-
клад, Flushing Medium фирмы «ORIGIO» 
(MediCult Media)) пацієнткам старше 35 
років [4]; введення другої дози ХГЛ з іншої 
партії при рівні -ХГЛ в крові через 36 годин 
після першої ін’єкції нижче за 10 мМО/мл 
[2];  прекурс лікування дегідроепіандросте-
роном  25 мг тричі на день протягом 12 тиж-
нів до початку ЗІВ [18, 11]; прекурс з ме-
латоніном у максимальних терапевтичних 
дозах протягом двох тижнів до старту прото-
колу та під час КОС [2] та ін.

Мета дослідження – оцінити резуль-
тати проведення запліднення ін вітро у па-
цієнток з низьким оваріальним резервом в 
циклах з використанням підвищених доз го-
надотропінів та антагоністів гонадотропін-
рилізинг-гормонів.

Матеріал та методи дослідження
Нами проведено аналіз 64 циклів ЗІВ з 

використанням підвищених доз гонадотро-
пінів та антГнРГ у жінок з низьким оварі-
альним резервом на базі відділення репро-
дукції Університетської клініки «Центру 
відновної та реконструктивної медицини» 
Одеського національного медичного універ-
ситету. Критеріями включення в досліджен-
ня були: безпліддя, прояви якого виклю-
чали можливість успішного застосування 
будь-яких методів відновлення природної 
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фертильності, та зниження показників ова-
ріального резерву: кількість антральних фо-
лікулів не більше 5-7, сироватковий рівень 
АМГ – до 1,1 нг/мл, базальний сироватко-
вий рівень ФСГ в ранню фолікулінову фазу 
більше за 10 мМО/л

Обстеження подружніх пар включало 
в себе об’єктивне обстеження (загальносо-
матичне та гінекологічне) за загальноприй-
нятою методикою з дотриманням вимог 
протоколу по лікуванню безпліддя, затвер-
дженому наказом МОЗ України № 417 від 
15.07.2011 р. “Методичні рекомендації 
щодо організації надання амбулаторної аку-
шерсько-гінекологічної допомоги” та нака-
зом МОЗ України № 787 від 09.10.2013 р. 
«Про затвердження Порядку застосування 
допоміжних репродуктивних технологій в 
Україні». 

Для виконання КОС застосовували 
протоколи з антГнРГ (цетротид - 0,25 мг, 
SERONO Europe Ltd, Великобританія). Для 
стимуляції росту фолікулів використовува-
ли рекомбінантні гонадотропіни – рФСГ (фо-
літропін альфа (Гонал-Ф), SERONO Europe 
Ltd, Великобританія; коріфолітропін аль-
фа (Елонва), N.V. Organon, Нідерланди; 
Vetter Pharma-Fertigung, GmbH & Co. KG 
(Німеччина); МСД (США)), а в якості триге-
ра овуляції – рекомбінантний ХГЛ  (рХГЛ) 
(овітрел, SERONO Europe Ltd, Великобри-
танія).  рФСГ починали вводити з 2-5-го дня 
поточного менструального циклу в прото-
колах з антагоністами ГнРГ в добовому до-
зуванні  300-600 МО підшкірно. Тригер ову-
ляції рХГЛ застосовували в дозі 6500 МО 
підшкірно при наявності одно або двох ліди-
руючих фолікулів  18-20 мм в діаметрі. Вве-
дення  рХГЛ  здійснювалося за 34-36 годин 
до передбачуваної трансвагінальної пункції 
фолікулів, яка виконувалась під контролем 
ультразвукового сканера ESAOTE MyLab 50 
XVision  (Італія) або Honda Electronics HS-
2000 (Японія). 

На ембріологічному етапі виконан-
ня програми застосовували середовища 
Vitrolife (Швеція). В усіх випадках заплід-
нення зрілих ооцитів виконувалось методом 
ІКСІ (інтрацитоплазматична ін’єкція спер-
матозоїда в ооцит).  

Перенесення ембріонів проводили 
на 3-у або 5-у добу після трансвагінальної 
пункції фолікулів з використанням однора-
зових катетерів (COOK MEDICAL INC. (Ав-
стралія)) та під контролем УЗД. 

Вибір дня переносу визначався кіль-
кістю та якістю ембріонів. Через 14 днів піс-
ля переносу ембріонів у пацієнток визначав-
ся рівень ХГЛ в крові, а через 28 діб після 
переносу виконувалося УЗД. 

Підтримку лютеїнової фази здійснюва-
ли за допомогою однодозових аплікаторів мі-
кронізованого прогестерону у вигляді 8% ва-
гінального гелю  (кринон, Fleet Laboratories 
Ltd. для Serono International S.A., Велико-
британія/ Швейцарія) двічі на добу та  2,5% 
розчину прогестерону в 1% етилолеаті (ін-
жеста, ПАТ «Фармак», Україна) по 1 мл 
один раз на добу внутрішньом’язово. 

Статистичну обробка матеріалу прово-
дили на IBM PC з використанням програми 
Microsoft Exel 2010.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Вік обстежених пацієнток варію-

вав від 28 до 42 років і склав у середньому 
35,73±0,56 років. Певна роль у формуванні 
бідної відповіді яєчників на гонадотропну 
стимуляцію в програмах ЗІВ  відводиться 
віковим фактором пацієнток, так як у віці 
старше 35 років знижується оваріальний 
резерв, погіршується якість овоцитів / емб-
ріонів, а також порушується морфологія 
ендометрія, що обумовлено незбалансова-
ною дією естрогенів і прогестерону [3, 4]. У 
нашій вибірці 43,75% жінок були у віці від 
до 35 років, 56,25% – старше за 35 років 
(p>0,05).

Середня маса пацієнток дорівнюва-
ла 60,72±1,21 кг, середній зріст 1,67±0,01 
м, середній індекс маси тіла – 21,80±0,40 
кг/м2. Надлишкову масу тіла мали лише 6 
(10,53%) жінок.

Середній вік менархе у обстежених па-
цієнток дорівнював 13,53±0,17 років, серед-
ня тривалість менструацій – 4,46±0,08 днів, 
середня тривалість менструального циклу 
– 26,77±0,22 днів. На нерегулярний цикл 
скаржилися 11 (17,19%) осіб.

У 25 (39,06%) пар безпліддя було 
первинним, у 39 (60,94%) – вторинним. 
Середня кількість вагітностей в анамне-
зі дорівнювала 0,78±0,11. Середня трива-
лість безпліддя склала 7,10±0,73 роки. 17 
(26,56%) подружжів вже проходили цикл 
ЗІВ. Кількість попередніх спроб ЗІВ варію-
вала від 1 до 3 і в середньому в обстеженій 
групі на одну жінку дорівнювала 0,55±0,13. 
У 5 (7,81%) дійсна спроба ЗІВ була другою, 
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у 6 (7,38%) –  третьою, у 6 (7,38%) –  чет-
вертою. «Бідна відповідь» на КОС в анамнезі 
була у 14 (21,9%) пацієнток.

  Серед обстежених подружжів труб-
ний фактор реєстрували в 40 (62,5%) ви-
падках; чоловічий фактор – в 22 (34,4%); 
ендометріоз – в 13 (20,3%); лейоміому мат-
ки – в 11 (17,2%); хронічну ановуляцію на 
тлі синдрому виснаження яєчників – в 8 
(12,5%); хронічну ановуляцію, не пов’язану 
з синдромом виснаження яєчників, – в 7 
(10,9%). У деяких пар відмічали сполучен-
ня перерахованих факторів безпліддя. 18 
(19,53%) жінок мали в анамнезі оперативні 
втручання з приводу видалення маткових 
труб, 3 (4,69%) – з приводу видалення кіст 
яєчників, неендометріоїдного характеру, а 
11 (17,19%) – з приводу видалення ендоме-
тріом. Однієї (1,56%) особі була проведена 
консервативна міомектомія

Середні розміри яєчників склали для 
правого : довжина – 2,73±0,06 см, ширина – 
1,78±0,07 см, товщина – 1,15±0,05 см; для 
лівого – відповідно 2,93±0,09 см, 1,93±0,07 
см, 1,21±0,06 см і вірогідно між правим та 
лівим яєчниками не відрізнялися. Довжина 
матки дорівнювала в середньому 5,37±0,11 
см, ширина – 4,20±0,12 см, товщина – 

5,13±0,11 см, а М-ехо – 6,90±0,32 мм. Кіль-
кість антральних фолікулів у яєчниках в 
ранню фолікулінову фазу варіювала від од-
ного до семи і була у середньому в правому 
яєчнику 3,33±0,17 і в лівому 3,26±0,24. 

Дослідження базального гормональ-
но профілю сироватки периферичної кро-
ві в ранню фолікулінову фазу менстру-
ального циклу виявило наступні середні 
концентрації гормонів: ФСГ – 10,63±0,50 
мМО/л,  ЛГ – 8,82±0,51 мМО/л, пролактин 
– 242,56±27,32 мкМО/мл, АМГ – 0,47±0,02 
нг/мл, естрадіол – 109,03 пг/мл, віль-
ний тестостерон – 5,83±1,02 нг/мл, ТТГ – 
1,83±0,13 мМО/л. Сироватковий вміст АМГ 
в жодної жінки не перевищував 1,1 нг/мл. 
Рівень ФСГ10 мМО/л мали 36 (56,25%) па-
цієнток.

При проведенні КОС на одну жінку 
було витрачено в середньому 2752±187 МО 
гонадотропінів.  Середня кількість отрима-
них овоцитів склала 2,47±0,13, а кількість 
перенесених ембріонів – 1,91±0,04. Клініч-
на вагітність настала у 15 (23,44%) жінок, 
народило живими дітей 11 (17,19%) паці-
єнток. Розподіл результатів настання ва-
гітності в залежності від супутніх чинників 
безпліддя приведений в таблиці.

Таблиця

Розподіл настання вагітності у обстежених жінок з низьким оваріальним 
резервом в залежності від супутніх чинників* безпліддя

Фактор безпліддя
Число подружніх пар 
з даним фактором 

безпліддя

Число випадків настання 
клінічної вагітності

Число 
живонароджень

Трубний фактор 40 (62,5%) 14/40 (35,00%) 10/40 (25,00%)
Чоловічий фактор 22 (34,4%) 8/22 (36,36%) 6/22 (27,27%)
Ендометріоз 13 (20,3%) 3/13 (23,88%) 2/13 (15,38%)
Лейоміома матки 11 (17,2%) 3/11 (27,27%) 3/13 (23,08%)
Хронічна ановуляція на тлі синдро-
му виснаження яєчників 8 (12,5%) 2/8 (25,00%) 1/8 (12,50%) 
Хронічну ановуляція, не пов’язана з 
синдромом виснаження яєчників 7 (10,9%) 1/7 (14,29%) 1/7(14,29%)

Примітка. * – у одного подружжя могло мати місце декілька чинників безпліддя.

 З приведеної таблиці видно, що най-
кращі репродуктивні результати у подруж-
ніх пар з низьким оваріальним резервом 
були отримані при наявності супутнього 
чоловічого та трубного факторів безпліддя, 
найгірші – при наявності супутньої хроніч-
ної ановуляції, пов’язаної або непов’язаної з 
синдромом виснаження яєчників.

Висновки
Низький оваріальний резерв супро-

воджується бідною відповіддю на контр-
ольовану стимуляцію овуляції та є одним з 
найбільш важливих факторів, який суттєво 
обмежує успіх ЗІВ. Найкращі репродуктив-
ні результати у подружніх пар з низьким 
оваріальним резервом при проведенні ЗІВ з 



206

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

використанням підвищених доз гонадотро-
пінів та антагоністів ГнРГ реєструються при 
наявності супутнього чоловічого та труб-
ного факторів безпліддя, найгірші – при 
наявності супутньої хронічної ановуляції, 
пов’язаної або непов’язаної з синдромом ви-
снаження яєчників. Потрібний подальший 
пошук резервів для підвищення ефектив-
ності ЗІВ у подружніх пар з низьким оварі-
альним резервом у жінок.
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РЕЗЮМЕ

НАШ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
ИН ВИТРО (ОИВ) У ПАЦИЕНТОК С НИЗКИМ 

ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ

ЗАХАРЕНКО И.Л., СЕЙЛОВА А.И., 

ГРИЦЕНКО А.С.

Бедные овариальные ответчики составля-
ют 9-24% от всех женщин, проходящих контро-
лируемую овариальную стимуляцию (КОС) в ци-
клах ОИВ.

Цель исследования – оценить результаты 
проведения ОИВ у пациенток с низким овари-
альным резервом в циклах с использованием по-
вышенных доз гонадотропинов и антагонистов 
гонадотропин-рилизинг-гормонов (антГнРГ).

Материал и методы исследования. Прове-
ден анализ 64 циклов ОИВ с использованием по-
вышенных доз гонадотропинов и антГнРГ у жен-
щин с низким овариальным резервом. Оценены 
репродуктивные результаты.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Средний возраст обследованных пациенток 
составил 35,73±0,56 лет. 43,75% женщин были 
в возрасте до 35 лет, 56,25% – старше 35. Избы-
точную массу тела имели 10,53% женщин. Сред-
няя продолжительность бесплодия составила 
7,10±0,73 года. «Бедный ответ» на КОС в анам-
незе наблюдался у 21,9% пациенток. Среди об-



207

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

следованных супругов сопутствующий трубный 
фактор регистрировали в 62,5% случаях; муж-
ской фактор – в 34,4%; эндометриоз – в 20,3%; 
лейомиому матки – в 17,2%; хроническую ано-
вуляцию на фоне синдрома истощения яични-
ков – в 12,5%; хроническую ановуляцию, не 
связанную с синдромом истощения яичников, 
– в 10,9%. Количество антральных фолликулов 
было в среднем в правом яичнике 3,33±0,17 и 
в левом 3,26±0,24; среднее содержание ФСГ в 
сыворотке крови – 10,63±0,50 мМЕ/л, АМГ – 
0,47±0,02 нг/мл. Уровень ФСГ≥10 мМЕ/л име-
ли 56,25% пациенток. При проведении КОС на 
одну женщину было потрачено 2752±187 МЕ го-
надотропинов. Среднее количество полученных 
овоцитом составило 2,47±0,13, количество пере-
несенных эмбрионов – 1,91±0,04. Клиническая 
беременность наступила у 23,44% женщин, ро-
дили живых детей 17,19% пациенток.

Выводы. Низкий овариальный резерв со-
провождается бедным ответом на КОС и является 
одним из наиболее важных факторов, который 
существенно ограничивает успех ОИВ. Лучшие 
репродуктивные результаты у супружеских пар 
с низким овариальным резервом при проведении 
ОИВ с использованием повышенных доз гонадо-
тропинов и антагонистов ГнРГ регистрируются 
при наличии сопутствующего мужского и труб-
ного факторов бесплодия, наихудшие – при на-
личии сопутствующей хронической ановуляции, 
связанной или не связанной с синдромом исто-
щения яичников.

Ключевые слова: низкий овариальный ре-
зерв, оплодотворение ин витро, бедный овари-
альный ответ, антагонисты гонадотропин-рили-
зинг-гормонов, гонадотропины, беременность.

SUMMARY

OUR EXPERIENCE OF THE FERTILIZATION 
IN VITRO (IVF) IN PATIENTS AT LOW 

OVARIAN RESERVE

ZAKHARENKO I.L., SEYLOVA A.I.,  GRITSENKO 

A.S.

Poor ovarian responders make up 9-24% of 
all women undergoing controlled ovarian stimula-
tion (COS) in cycles of IVF.

STUDY OBJECTIVE – to evaluate the results 
of IVF in patients with low ovarian reserve in cycles 
with high doses of gonadotropins and antagonists 
of gonadotropin-releasing hormone (antGnRG).

Material and methods. The analysis of 64 
cycles of IVF was carried out with the use of high 
doses of gonadotropins and antGnRG in women 
with low ovarian reserve. It were estimated repro-
ductive results.

Results. The mean age of the examined pa-
tients was 35,73±0,56 years. 43.75% of the wom-
en were under the age of 35 years, 56.25% – over 
35. Excess body weight were 10.53% women. The 
mean duration of infertility was 7,10±0,73 years. 
«Poor response» on COS in history was observed 
in 21.9% of patients. Among surveyed spouses ac-
companying tubal factor were recorded in 62.5% 
of cases; male factor – 34.4%; endometriosis 
– 20.3%; uterine leiomyoma – 17.2%; chronic 
anovulation amid ovarian wasting syndrome – 
12.5%; chronic anovulation unrelated to ovarian 
wasting syndrome – 10.9%. The number of antral 
follicles were in the right ovary 3.33±0.17 and 
in the left one – 3.26±0.24; serum average FSH 
– 10.63±0.50 mIU/L,  AMG – 0.47±0.02 ng/ml. 
Levels of FSG10 mIU/L were in 56.25% of the pa-
tients. During the COS one woman spent 2752±187 
IU of gonadotropins. The average number of pro-
duced oocyte was 2,47±0,13, number of trans-
ferred embryos – 1,91±0,04. Clinical pregnancy 
was achieved in 23.44% of women, 17.19% of the 
patients gave birth to living children.

Conclusions. Low ovarian reserve is accom-
panied by the poor response to the COS and is one 
of the most important factors, which greatly lim-
its the success of IVF. The best reproductive out-
comes in couples with low ovarian reserve during 
IVF with the use of high doses of gonadotropins 
and GnRH antagonists are recorded in the presence 
of concomitant male and tubal infertility factors, 
the worst – in the presence of concomitant chronic 
anovulation associated or not associated with the 
ovarian wasting syndrome.

Keywords: low ovarian reserve, in vitro fer-
tilization, poor ovarian response, antagonists of 
gonadotropin-releasing hormone, gonadotropins, 
pregnancy.
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КАМІНСЬКИЙ В.В., КОЛОМІЙЧЕНКО Т.В., БОЙЧУК О.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

РОЛЬ ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШКІВНИКА У 
ВИНИКНЕННІ АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ 

ПРИ ІНДУКОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ПЕЧІНКОВИМИ 
РОЗЛАДАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Існують певні труднощі лікування неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у паці-
єнток при індукованій вагітності, обумовлені необхідністю пошуку компромісів між ефективніс-
тю і безпечністю препаратів, можливістю лікарських взаємодій з урахуванням функціонального 
стану печінки. 

Мета дослідження: встановити роль порушень мікробіоценозу кишківника у виникненні 
акушерських і перинатальних ускладнень при індукованій вагітності у жінок з печінковими роз-
ладами та розробити заходи їх корекції.

Матеріал та методи дослідження. Комплексно обстежено  50 жінок з НАЖХ (1-а група),  
50 жінок без гепато-біліарних порушень (2-а група). Контрольну групу склали 50 здорових вагіт-
них з неіндукованою вагітністю. Ступінь порушень біоценозу кишківника оцінювали стандарт-
ними мікробіологічними методами. Для нормалізації мікробіоти підібрано сучасний пробіотик 
ЛАКТОСТАР ПЛЮС® (Адамед). Для оцінки ефективності рекомендованого комплексу виділено 60 
вагітних з НАЖХ після ДРТ з високим ризиком акушерських і перинатальних ускладнень: осно-
вна група - 30 вагітних з застосуванням рекомендованого комплексу  профілактики ускладнень,  
група порівняння - 30 вагітних з веденням вагітності згідно протоколів МОЗ.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено дисбіоз кишківника різного сту-
пеня вираженості у 46,0 % жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки при індукованій вагіт-
ності. Доведена роль порушень дисбіозу у виникненні акушерських і перинатальних ускладнень у 
даної категорії жінок, що дає теоретичне підгрунтя для включення до лікувально-терапевтичного 
комплексу заходів таких жінок пробіотиків.При застосуванні рекомендованого комплексного лі-
кування з включенням пробіотика встановлено зниження у 2-3 рази частоти виявлення  патоло-
гічної мікрофлори, суттєве зростання кількості біфідо- та лактобактерій при достовірному зни-
женні концентрації патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Застосування рекомендованого 
комплексу дозволило на 36 % знизити частоту акушерських і перинатальних порушень. Побічних 
ефектів чи ускладнень, пов’язаних з прийомом пробіотика не зафіксовано.

Висновки. Доведена безпечність та ефективність комплексу лікувально-профілактичних 
заходів з включенням пробіотика ЛАКТОСТАР ПЛЮС® для жінок з неалкогольною жировою хворо-
бою печінки при вагітності після ДРТ дозволяє рекомендувати його для впровадження в практику 
роботи родопомічних закладів України, що дозволить знизити акушерську і перинатальну захво-
рюваність, зберегти здоров’я жінки та її потомства. 

Ключові слова: індукована вагітність, мікробіоценоз кишківника, розлади печінки, акушер-
ські і перинатальні ускладнення, терапія, пробіотик ЛАКТОСТАР ПЛЮС®

Сукупність мікроорганізмів, що жи-
вуть в умовах співіснування з організмом 
«господаря», називають мікробіотою. На 
рубежі XX-XXI століть сформувалося уяв-
лення про мікробіоту як окремий орган, що 
виконує певні функції. З сучасних позицій 
нормальну мікробіоту слід розглядати як 
сукупність мікробіоценозів, що характери-
зуються певним видовим складом і займа-
ють той чи інший біотоп в організмі (біотопи 
шкіри, слизових оболонок верхніх дихаль-
них шляхів, травного тракту і зовнішніх 
відділів сечостатевої системи) [1]. 

Шлунково-кишковий тракт (ШКТ) 
служить найбільшим ареалом проживання 
мікрофлори, загальна кількість мікробних 
клітин в ньому  становить 1014-1015. Мі-
крофлора кишечника відіграє суттєву роль 
в забезпеченні нормальної життєдіяльнос-
ті організму. Мікроорганізми пригнічують 
утворення токсичних продуктів білкового 
обміну, мають канцерогенні властивості, 
беруть участь в синтезі вітамінів, знижують 
вміст холестерину в крові, поряд з імуні-
тетом відповідають за загальну резистент-
ність організму [2]. З’явилися нові дані про 
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зв язок змін якісного і кількісного складу 
мікрофлори з патологією шлунково-киш-
кового тракту, захворюваннями серцево-
судинної системи, порушеннями обміну ре-
човин (зокрема ожирінням), алергічними  і 
аутоімунними захворюваннями  [3, 4]. 

Зміни зовнішнього середовища, не-
раціональне харчування, перенесені гострі 
кишкові інфекції, хронічні захворювання 
та ферментативна недостатність ШКТ, ши-
роке застосування антибіотиків, зниження 
імунологічної реактивності організму мо-
жуть бути причиною порушень рівноваги 
між представниками нормальної мікрофло-
ри та виникнення дисбактеріозу кишечника 
[5].

Медичним наслідком науково-техніч-
ного прогресу (домінування розумової пра-
ці, стресове навантаження, низька рухова 
активність, зміни харчування) стало значне 
збільшення кількості осіб, які страждають 
на порушення обміну речовин, ожиріння, 
що зумовило виділення особливої групи 
«метаболічних» захворювань, серед яких 
одне з провідних місць займає неалкогольна 
жирова хвороба печінки (НАЖХП). На сьо-
годнішній день обгрунтована важлива роль 
ШКТ в патогенезі метаболічних порушень, 
що призводять до розвитку інсулінорезис-
тентності, дисліпідемії, ожиріння, при цьо-
му самі органи ШКТ стають органами-міше-
нями [6, 7 ]. 

Гіпотеза про те, що кишкова мікрофло-
ра бере участь в обміні холестерину, відома 
ще з початку ХХ ст. У 2001 р Карнейро де 
Мур запропонував теорію про порушення 
мікробіоценозу товстої кишки як одного з 
шляхів реалізації порушень ліпідного ме-
таболізму. Таким чином, з огляду на участь 
кишкової мікрофлори в патогенезі атероген-
ной дисліпідемії, поряд з базисною терапією 
НАЖХП, що включає гіполіпідемічні засо-
би та  гепатопротектори, необхідно проводи-
ти корекцію порушень мікробіоти [8].

Провідна роль в нормалізації складу 
кишкової мікрофлори належить пробіоти-
кам, препаратам, що містять живі штами 
нормальної кишкової мікрофлори [9]. Важ-
ливим механізмом дії пробіотиків є антаго-
ністичний ефект щодо патогенних штамів 
кишкової мікрофлори, обумовлений дією 
метаболітів нормальних бактерій, осно-
вними з яких є коротколанцюгові жирні 
кислоти і молочна кислота. Пробіотики не 
тільки запобігають колонізації патогена-

ми, а й сприяють стабілізації епітеліального 
бар’єру, запобігаючи транслокації бактерій 
у внутрішнє середовище. Важлива роль у 
механізмі дії пробіотиків відводиться сти-
муляції системної імунної відповіді, синтезу 
IgA на всіх слизових оболонках, зокрема і 
статевих шляхів [10, 11]. 

Існують певні труднощі лікування 
НАЖХП у пацієнток при індукованій ва-
гітності, обумовлені необхідністю пошуку 
компромісів між ефективністю і безпеч-
ністю препаратів, можливістю лікарських 
взаємодій з урахуванням функціонального 
стану печінки. Дана проблема практично не 
висвітлена в науковій літературі.

Мета дослідження встановити роль по-
рушень мікробіоценозу кишківника у ви-
никненні акушерських і перинатальних 
ускладнень при індукованій вагітності у жі-
нок з печінковими розладами та розробити 
заходи їх корекції.

Матеріал та методи дослідження
Комплексно обстежено 150 вагітних 

жінок. 100 вагітних після ДРТ розподілені 
на 2 групи: 50 жінок з НАЖХ (1-а група),  
50 жінок без гепато-біліарних порушень (2-а 
група). Контрольну групу склали 50 здоро-
вих вагітних з неіндукованою вагітністю.

Ступінь порушень біоценозу кишків-
ника оцінювали стандартними мікробіо-
логічними методами згідно методичним 
рекомендаціям «Диагностика и лечение 
дисбактериозов кишечника», М., 1991 г. 
Кількісні показники росту бактерій перера-
ховували в десятинні логарифми.  

Рекомендований комплекс лікувально-
профілактичних заходів для жінок з НЖХП 
при індукованій вагітності високого ризику 
передбачає окрім корекції способу життя 
(збалансована дієта, помірні фізичні наван-
таження, психотерапевтична корекція) фар-
макологічна терапія з включенням  препа-
ратів у L-аргініну, -3 ПНЖК, пробіотиків 
і диференційовано в залежності від виявле-
них порушень гепатопротекторів та/або пре-
паратів урсодексохолевої кислоти. Обрані 
препарати з доведеною ефективністю, дозво-
лені для використання у вагітних жінок.

Для нормалізації мікробіоти підібра-
но сучасний пробіотик для швидкого усу-
нення системного дисбіозу і відновлення 
місцевого імунітету слизових ЛАКТОСТАР 
ПЛЮС® (Адамед), що містить Lactobacillus 
rhamnosus DSM 21690 (2,0 х 109 КУО) та 
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Bifidobacterium lactis DSM 17741 (2,0 х 109 
КУО) у формі капсул для перорального при-
йому. Технологія мікрокапсулювання дозво-
ляє захистити активні інгредієнти від впли-
ву зовнішнього середовища (шлунковий сік, 
жовч, ферменти підшлункової залози) та за-
безпечити вивільнення життєздатних бакте-
рій у потрібній ділянці шлунково-кишково-
го тракту, створюючи високу концентрцію 
біфідо- та лактобактерій в кишечнику. Від-
сутність у складі даного лікарського засо-
бу додаткових допоміжних терапевтичних 
агентів дозволяє призначати його будь-якій 
під час вагітності. Лактостар плюс можна 
застосовувати для швидкої нормалізації мі-
крофлори статевих шляхів, коли місцеві 
препарати протипоказані. 

Позитивний ефект Лактостару плюс 
забезпечується за рахунок: опору адгезії 
патогенних бактерій до слизової оболонки 
кишківника; пригнічення росту патогенної 
та умовно-патогенної флори; сприяння рос-
ту власної нормальної мікрофлори кишків-
ника; стимуляції неспецифічного імунітету; 
виділення молочної кислоти та зниження 
pH піхви. Така комплексна дія сприяє від-
новленню нормальної мікрофлори кишків-
ника і колонізаційної резистентності слизо-
вих оболонок шлунково-кишкового тракту 
та статевих шляхів.

Для оцінки ефективності рекомендо-
ваного комплексу виділено 60 вагітних з 
НАЖХ після ДРТ з високим ризиком аку-
шерських і перинатальних ускладнень, яких 

методом рандомізації розділили на основну 
групу (30 вагітних з застосуванням рекомен-
дованого комплексу  профілактики усклад-
нень) та групу порівняння (30 вагітних з ве-
денням вагітності згідно протоколів МОЗ).

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Проведені мікробіологічні досліджен-

ня кишківника (табл. 1) виявили наяв-
ність патологічної мікрофлори (Klebsiella 
pneumonial, Proteus vulgaris, Staphylococcus 
aureus та гриби роду Candida) у 62,0 % жі-
нок 1-ї групи проти 26,0 та 14,0 % жінок 2-ї 
та контрольної групи (p<0,05).

У 42,0 % обстежених жінок 1-ї групи  
проти 14,0 % жінок 2-ї групи та 6,0 % жі-
нок контрольної групи (p < 0,05)  виявлено 
асоціативні форми контамінації кишечника 
двома або трьома видами умовно-патоген-
них мікроорганізмів, що взаємопідсилюють 
негативний вплив. Найчастіше в склад асо-
ціацій входили стафілококи,  клебсієла та 
гриби рода Кандида. 

Аналіз кількісних показників обсемі-
нення кишківника (табл. 2) виявив суттєвий 
дефіцит біфідо- та лактобактерій у вагітних 
з НАЖХП (p < 0,05). На тлі зниження домі-
нантної флори спостерігалось підвищення 
концентрації умовно-патогенної. 

Отже,  дисбіоз кишківника різного сту-
пеня вираженості у 46,0 % жінок з НАЖХП 
проти 12,0 та 4,0 % у 2-й та контрольній 
групі (p<0,05).

Таблиця 1 

Мікробний пейзаж кишківника у вагітних жінок обстежених груп, абс.ч., (%)

Показник
Група обстежених

1-а, n= 50 2-а, n= 50 Контрольна,
n = 50

E.coli haemol. 8 (16,0)* ^ 3 (6,0) 2 (4,0)

Klebsiella pneumonial 10 (20,0)* 5 (10,0) 3 (6,0)

Proteus vulgaris 7 (14,0) 4 (8,0) 4 (8,0)

Staphylococcus saprofiticus 12 (24,0)* 6 (12,0) 5 (10,0)

Staphylococcus epidermidis 8 (16,0) 6 (12,0) 6 (12,0)

Staphylococcus aureus 3 (6,0) 1 (2,0) -

Citrobacter 9 (18,0)* 5 (10,0) 2 (4,0)

Гриби роду Candida 16 (32,0)* 8 (16,0)* 4 (8,0)

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної групи (p<0,05);
^ - різниця достовірна щодо показника жінок 2-ї групи (p<0,05).
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Залежно від наявності значимих аку-
шерських і перинатальних ускладнень 
основна група розподілена на 2 підгрупи: 
1А -19 жінок зі значними акушерськими і 
перинатальними ускладненнями (викидні 
та завмерлі вагітності, прееклампсія тяж-
кого ступеня, декомпенсований дистрес 
плода), 1Б -31 жінка без суттєвих проявів 
акушерських і перинатальних ускладнень. 
Проведено аналіз можливих факторів ри-

зику даних ускладнень, серед яких виді-
лено дисбіоз кишківника (68,4 проти 25,8 
% відповідно по групах 1А та 1Б, p<0,05). 
Важлива роль порушень дисбіозу у ви-
никненні акушерських і перинатальних 
ускладнень у даної категорії жінок під-
тверджена також математично: за розра-
хунками інформативності даний показник 
увійшов до трійки найбільш інформатив-
них [12].

Таблиця 2

Кількісні показники мікроекології кишківника у вагітних жінок 
обстежених груп, Lg КУО/мл

Показник
Група обстежених

1-а, n= 50 2-а, n= 50 Контрольна,
n = 50

E.coli (6,2±0,4)* 6,5±0,5 7,6±0,5
E.coli haemol. (4,7±0,5)*^ 3,3±0,5 2,4±0,4
Enterobacter cloucal 6,5±0,8 5,9±0,6 6,2±0,4
Klebsiella pneumonial (6,1±0,6)* 5,4±0,5 3,9±0,5
Proteus vulgaris (3,8±0,5)* 3,1±0,5 2,6±0,4
Staphylococcus epidermidis 5,0±0,4 5,7±0,5 6,2±0,5
Staphylococcus aureus (4,9±0,5)* (3,8±0,7)* 2,0±0,6
Гриби роду Candida (5,2±0,4)* 4,3±0,4 3,6±0,3
Bifidumbacterium (5,0±0,7)*^ (6,9±0,5)* 8,5±0,4
Lactobacterium (4,9±0,5)*^ (6,8±0,6)* 7,8±0,4

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної групи (p<0,05);
^ - різниця достовірна щодо показника жінок 2-ї групи (p<0,05).

Дані літератури та отримані нами ре-
зультати стали теоретичним підгрунтям 
для включення до лікувально-терапевтич-
ного комплексу заходів таких жінок про-
біотиків.

Проведені мікробіологічні досліджен-
ня кишківника в динаміці лікування (табл. 

3) виявили при застосуванні рекомендова-
ного комплексного лікування зниження у 
2-3 рази частоти виявлення  патологічної 
мікрофлори (Klebsiella pneumonial, Proteus 
vulgaris та гриби роду Candida), у жінок гру-
пи порівняння показники майже не зміню-
вались.

Таблиця 3

Мікробний пейзаж кишківника у вагітних жінок 
в динаміці лікування, абс.ч., (%)

Показник
Основна, n= 30 Порівняння, n= 30

До лікування Після
лікування До лікування Після

лікування

E.coli haemol. 5 (16,7) 2 (6,7) 5 (16,7) 5 (16,7)

Klebsiella pneumonial 6 (20,0) 3 (10,0) 5 (16,7) 4 (13,3)

Proteus vulgaris 4 (13,3) 2 (6,7) 3 (10,0) 3 (10,0)

Staphylococcus saprofiticus 7 (23,3) 3 (10,0) 6 (20,0) 5 (16,7)

Staphylococcus epidermidis 5 (16,7) 3 (10,0) 5 (16,7) 5 (16,7)
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Продовження табл. 3

Показник
Основна, n= 30 Порівняння, n= 30

До лікування Після
лікування До лікування Після

лікування

Staphylococcus aureus 2 (6,7) 1 (3,3) 3 (10,0) 3 (10,0)
Citrobacter 5 (16,7) 3 (10,0) 4 (13,3) 3 (10,0)
Гриби роду Candida 10 (33,3)* 4 (13,3)* 11 (36,7) 8 (26,7)

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок до лікування (p<0,05).

Аналіз кількісних показників обсемі-
нення кишківника (табл. 4) виявив суттєве 
зростання в диніміці рекомендованої терапії 
кількості біфідо- та лактобактерій (p < 0,05) 
при достовірному зниженні концентрації 
патогенної та умовно-патогенної мікро-
флори (E.coli haemol. Klebsiella pneumonial 
Proteus vulgaris Staphylococcus aureus Гри-
би роду Candida). При цьому у жінок, які не 
отримували специфічного лікування, спря-

мованого на покращення мікробіоценозу, 
показники практично не змінювались і свід-
чили про дефіцит нормальної мікрофлори 
при підвищенні патогенної.

Отже, дисбіоз кишківника різного сту-
пеня вираженості після рекомендованого лі-
кування відмічався лише у 10,0 % жінок з 
НАЖХП проти 46,0 % пацієнток до лікування 
(p<0,05).

Таблиця 4

Кількісні показники мікроекології кишківника у вагітних жінок 
в динаміці лікування, абс.ч., (%)

Показник
Основна, n= 30 Порівняння, n= 30

До лікування Після
лікування До лікування Після

лікування

E.coli 6,4±0,3 6,7±0,5 6,6±0,4 6,5±0,3
E.coli haemol. 4,9±0,5 (3,1±0,5) *^ 4,7±0,3 4,8±0,4
Enterobacter cloucal 6,3±0,6 5,7±0,4 6,3±0,6 6,3±0,6
Klebsiella pneumonial 6,1±0,6 (5,4±0,5)*^ 6,0±0,4 6,2±0,6
Proteus vulgaris 4,1±0,4 (3,0±0,3)*^ 4,3±0,5 4,2±0,5
Staphylococcus epidermidis 5,3±0,4 5,8±0,5 5,5±0,7 5,3±0,6
Staphylococcus aureus 4,9±0,4 (3,5±0,6)*^ 4,9±0,5 4,7±0,5
Гриби роду Candida 5,6±0,4 (4,1±0,3)*^ 5,8±0,6 5,6±0,7
Bifidumbacterium 5,0±0,6 (7,6±0,5)*^ 4,8±0,6 5,0±0,4
Lactobacterium 4,7±0,4 (6,9±0,7)*^ 4,7±0,4 4,5±0,8

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок до лікування (p<0,05);
^ - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння (p<0,05).

Про сприятливий вплив комплексного 
рекомендованого лікування свідчать також 
показники частоти ускладнень вагітності 
(рисунок 1). Патогенетично спрямоване лі-
кування покращило умови формування пла-
центи, що відобразилось у зниженні у 2 рази 
частоти плацентарної недостатності віднос-
но групи порівняння (33,3 % проти 60,0 %, 
p<0,05), а відповідно затримки росту та дис-
тресу плода. Достовірно знизилась і часто-
та прееклампсії (13,3 проти 33,3 % у жінок 
групи порівняння, p<0,05).

Передчасні пологи спостерігались у 5 
(16,7 %) жінок основної групи та у 9 (30,0 
%)  - групи порівняння.  Викидень, завмер-
ла вагітність у І половині відмічені у 1 (3,3 
%) жінок основної групи та 3 (10,0 %) – гру-
пи порівняння, у ІІ половині завмерла вагіт-
ність у 1 жінки групи порівняння. Живими 
народилось 39 дітей у жінок основної групи 
(10 двоєнь) та 34 – у жінок групи порівнян-
ня (8 двоєнь). 
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Рисунок 1 - Частота акушерських ускладнень у жінок з НАЖХП залежно 
від проведеного лікування.

У жінок основної групи відмічено та-
кож кращий стан дітей при народженні 
(рис. 2): у стані асфіксії народилось 48,7 % 
дітей проти 70,6 % дітей у жінок групи по-
рівняння (p<0,05), причому частота тяжкої 
асфіксії була нижчою майже в 4 рази.

Зниження частоти ускладнень вагіт-
ності та пологів, кращий стан дітей при на-
родженні обумовили більш сприятливий 
перебіг періоду ранньої неонатальної адап-

тації, дизадаптаційні синдром спостеріга-
лись у 43,6 % дітей проти 73,5 % дітей гру-
пи порівняння (p<0,05).

Мертвонароджень – не було і випадків 
неонатальної смертності не відмічено, отже 
перинатальна смертність у жінок основної 
групи не спостерігалась, у жінок групи по-
рівняння 1 випадок антенатальної смертнос-
ті, перинатальна смертність склала 29,4 ‰.

Рисунок 2 – Розподіл новонароджених за оцінкою стану при народженні (наявність та 
ступінь тяжкості  асфіксії) залежно від проведеної терапії
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Застосування лікувально-профілак-
тичних заходів при індукованій вагітності у 
жінок з НАЖХП з включенням пробіотика 
ЛАКТОСТАР ПЛЮС®, дозволило на 36 % 
знизити частоту акушерських і перинаталь-
них порушень.

Побічних ефектів чи ускладнень, 
пов’язаних з прийомом пробіотика не зафік-
совано.

Висновки 
Проведеними дослідженнями встанов-

лено дисбіоз кишківника різного ступеня 
вираженості у 46,0 % жінок з неалкоголь-
ною жировою хворобою печінки при індуко-
ваній вагітності. 

Доведена роль порушень дисбіозу у 
виникненні акушерських і перинатальних 
ускладнень у даної категорії жінок, що дає 
теоретичне підгрунтя для включення до лі-
кувально-терапевтичного комплексу захо-
дів таких жінок пробіотиків.

При застосуванні рекомендованого 
комплексного лікування з включенням про-
біотика ЛАКТОСТАР ПЛЮС®, встановлено 
зниження у 2-3 рази частоти виявлення  па-
тологічної мікрофлори, суттєве зростання 
кількості біфідо- та лактобактерій при до-
стовірному зниженні концентрації патоген-
ної та умовно-патогенної мікрофлори.  

Застосування рекомендованого комп-
лексу дозволило на 36% знизити частоту 
акушерських і перинатальних порушень. 
Побічних ефектів чи ускладнень, пов’язаних 
з прийомом пробіотика не зафіксовано.

Таким чином, доведена безпечність та 
ефективність комплексу лікувально-профі-
лактичних заходів з включенням пробіоти-
ка ЛАКТОСТАР ПЛЮС® для жінок з неал-
когольною жировою хворобою печінки при 
вагітності після ДРТ дозволяє рекомендува-
ти його для впровадження в практику робо-
ти родопомічних закладів України, що до-
зволить знизити акушерську і перинатальну 
захворюваність, зберегти здоров’я жінки та 
її потомства. 
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РЕЗЮМЕ 

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
КИШЕЧНИКА В ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКИХ 

И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН С ПЕЧЕНОЧНІМИ РАССТРОЙСТВАМИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

КАМИНСКИЙ В.В., КОЛОМИЙЧЕНКО Т.В., 

БОЙЧУК А.Г.

Существуют определенные трудности ле-
чения неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖХП) у пациенток при индуцированной 
беременности, обусловленные необходимостью 
поиска компромиссов между эффективностью 
и безопасностью препаратов, возможностью ле-
карственных взаимодействий с учетом функцио-
нального состояния печени.

Цель исследования установить роль на-
рушений микробиоценоза кишечника в воз-
никновении акушерских и перинатальных ос-
ложнений при индуцированной беременности у 
женщин с печеночными расстройствами и разра-
ботать способы их коррекции.

Материал и методы исследования. Ком-
плексно обследовано 50 женщин с НАЖХ (1-я 
группа), 50 женщин без расстройств печени 
(2-я группа). Контрольную группу составили 
50 здоровых беременных с неиндуцированной 
беременностью. Степень нарушений биоценоза 
кишечника оценивали стандартными микро-
биологическими методами. Для нормализации 
микробиоты подобран современный пробиотик 
ЛАКТОСТАР ПЛЮС® (Адамед). Для оценки 
эффективности рекомендованного комплекса 
профилактики осложнений выделено 60 бере-
менных с НАЖХ после ВРТ с высоким риском 
акушерских и перинатальных осложнений: ос-
новная группа - 30 беременных с применением 
рекомендованного комплекса, группа сравнения 
- 30 беременных с ведением беременности соглас-
но протоколов МЗ.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Установлен дисбиоз кишечника разной 
степени у 46,0% женщин с неалкогольной жи-
ровой болезнью печени при индуцированной бе-
ременности. Доказана роль нарушений дисбиоза 
в возникновении акушерских и перинатальных 
осложнений дает теоретические основы для 
включения в лечебно-терапевтический комплекс 
мероприятий пробиотиков. При применении ре-
комендуемого комплексного лечения с включе-
нием пробиотика ЛАКТОСТАР ПЛЮС®, уста-
новлено снижение в 2-3 раза частоты выявления 
патологической микрофлоры, существенный 
рост количества бифидо- и лактобактерий при 
достоверном снижении концентрации патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоры. Приме-
нение рекомендованного комплекса позволило 

на 36% снизить частоту акушерских и перина-
тальных нарушений. Побочных эффектов или 
осложнений, связанных с приемом пробиотика 
не зафиксировано.

Выводы. Доказана безопасность и эффек-
тивность комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий с включением пробиотика ЛАКТО-
СТАР ПЛЮС® для женщин с неалкогольной жи-
ровой болезнью печени при беременности после 
ВРТ позволяет рекомендовать его для внедрения 
в практику работы родовспомогательных учреж-
дений Украины, что позволит снизить акушер-
скую и перинатальную заболеваемость, сохра-
нить здоровье женщины и ее потомства.

Ключевые слова: индуцированная бере-
менность, микробиоценоз кишечника, расстрой-
ства печени, акушерские и перинатальные ос-
ложнения, терапия, пробиотик ЛАКТОСТАР 
ПЛЮС®

SUMMARY

ROLE OF VIOLATIONS OF ANY GUT MICROBIOTA 
IN OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICA-

TIONS IN INDUCED PREGNANCY IN WOMEN WITH 
PECHENOCHNІMI DISORDERS AND POSSIBILITY 

OF THEIR CORRECTION

KAMINSKIY VV KOLOMIICHENKO TV, 

BOYCHUK AG

There are certain difficulties in treating non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in patients 
with pregnancy-induced, caused by the necessity of 
finding compromises between efficiency and safety 
of the drug, the possibility of drug-drug interac-
tions based on the functional state of the liver.

STUDY OBJECTIVE establish the role of 
intestinal disorders microbiocenosis in the occur-
rence of obstetric and perinatal complications of 
induced pregnancy in women with liver disorders 
and develop methods for their correction.

Material and methods. Comprehensively 
examined 50 women with NAFLD (group 1), 50 
women without liver disorders (group 2). The con-
trol group consisted of 50 healthy pregnant women 
with non-induced pregnancy. The extent of viola-
tions biocenosis intestine was assessed by standard 
microbiological methods. For the normalization 
of the modern probiotic microbiota selected LAK-
TOSTAR PLUS® (Adamed). To evaluate the effec-
tiveness of the complex recommended to prevent 
complications allocated 60 pregnant women with 
NAFLD after ART with high risk of obstetric and 
perinatal complications: the main group - 30 preg-
nant women with a recommended complex, the 
comparison group - 30 pregnant women with the 
knowledge of the pregnancy according to the Min-
istry of Health reports.

Results. Established intestinal dysbiosis 
of different degree in 46.0% of women with non-
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КАМИНСКИЙ В.В., ПРОКОПОВИЧ Е.В.

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. 
Шупика, г.Киев

СЕЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ ПРОГЕСТЕРОНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХИРУРГИЧЕСКОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ МАТКИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Несмотря на высокий уровень развития современной хирургии и фармакологии, ни одна из 
хирургических методик (гистерэктомия/миомэктомия или эмболизация маточных артерий) или 
лекарственная терапия не является гарантией отсутствия в будущем рецидива роста миомы 
матки.

Однако существуют методы достаточно эффективной фармакотерапии ее проявлений. В 
частности, высокую эффективность в отношении симптомов миомы и размеров узлов демонстри-
руют селективные модуляторы прогестероновых рецепторов, что позволяет рассматривать их в 
качестве полноценной альтернативы хирургическому лечению миомы матки.

Результаты исследований PEARL-I, -II, -III свидетельствуют о том, что применение та-
кого селективного модулятора прогестероновых рецепторов, как улипристала ацетат, в лечении 
симптомной миомы матки является безопасным и хорошо переносимым, приводит к быстрому 
стойкому купированию маточных кровотечений, значительному уменьшению размеров узлов, а до-
стигнутый терапевтический эффект сохраняется и после отмены терапии.

Ключевые слова: миома матки, селективные модуляторы прогестероновых рецепторов, ули-
пристала ацетат.

alcoholic fatty liver disease induced during preg-
nancy. Proved the role of dysbiosis in the event of 
obstetric and perinatal complications provides the 
theoretical basis for inclusion in the medical-ther-
apeutic complex of actions of probiotics. When us-
ing the recommended combined treatment with the 
inclusion of probiotic LAKTOSTAR PLUS®, found 
a decrease in 2-3 times the detection rate of patho-
logical microflora, significant growth in the num-
ber of bifidobacteria and lactobacilli with reliable 
decrease in the concentration of pathogenic and 
conditionally pathogenic microflora. Application 
recommended complex allowed a 36% reduction in 
the frequency of obstetric and perinatal disorders. 

No side effects or complications associated with 
the intake of probiotics is not fixed.

Conclusions. Prove the safety and efficacy of 
complex treatment and preventive measures with 
the inclusion of probiotic LAKTOSTAR PLUS® 
for women with non-alcoholic fatty liver disease in 
pregnancy after ART can be recommended for im-
plementation in practice of maternity hospitals in 
Ukraine, which will reduce the obstetric and peri-
natal morbidity, maintain the health of women and 
her offspring.

Key words: pregnancy induced bowel micro-
biocenosis, liver disorders, obstetric and perinatal 
complications, therapy, probiotics LAKTOSTAR 
PLUS®

Лейомиома матки – самая распростра-
ненная доб рокачественная опухоль матки (у 
20-25% жен щин в репродуктивном возрасте, 
до 70% - в возрасте 50 лет и старше), клини-
ческие прояв ления которой (маточные кро-
вотечения, ане мия, болевой и компрессион-
ный синдромы) являются частой причиной 
нетрудоспособнос ти и снижения качества 
жизни [1, 2]. Кроме того, на сегодняшний 
день доказано значительное отрицательное 
влияние как субмукозных, так и интраму-

ральных узлов на способность к зача тию и 
благополучное вынашивание беремен ности 
[3, 4]. 

Множество исследований, направ-
ленных на поиски причин развития миомы 
матки, позво лили установить участие в ее 
патогенезе гор мональных, генетических, 
иммунологических и других факторов, одна-
ко, в целом, этиология этой опухоли все еще 
остается неизвестной [5, 6]. В связи с этим 
мы пока не имеем достаточно эффективных 
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способов ее профилактики и про филактики 
рецидивов после удаления узлов. 

Исследования в области патогенеза ми-
омы матки в сочетании с достижениями со-
временной техники и фар макологии сделали 
возможным внедрение в клиническую прак-
тику медикаментозных, безоперационных, 
а также малоинвазивных хирургических 
методик, представляющих со бой реальную 
альтернативу радикальной хи рургии, еще 
недавно считавшейся «золотым стандар-
том» в лечении данной патологии [2, 7, 8, 9, 
10, 11]. Очень важно, что сегодня не толь-
ко женщины с репродуктивными планами, 
но и их осуществившие, а также женщины 
на этапе угасания фертильности имеют воз-
можность избежать радикальной операции 
и связанных с нею рисков. 

Кроме того, благодаря развитию 
современ ных методик диагностики и лече-
ния в последние десятилетия произошли 
кардинальные изменения и в тактике веде-
ния пациенток с миомой матки. Пассивный 
выжидательный подход, при котором боль-
ная с миомой годами наблюдалась на дис-
пансерном учете, уступил место ранней диа-
гностике и раннему началу лечения [10].

Современные гинекологи располагают 
ши роким спектром методов лечения мио-
мы, из которых возможно выбрать наибо-
лее подхо дящий для каждой конкретной 
пациентки в за висимости от характеристик 
ее миоматозных узлов, сопутствующей ги-
некологической и со матической патологии, 
репроду ктивных пла нов и индивидуальных 
предпочтений [9, 10].

Методы лечения миомы матки можно 
клас сифицировать следующим образом:
1. Хирургические:

1.1. Радикальные – гистерэктомия.
1.1.1. Абдоминальная гистерэктомия 

(тоталь ная и субтотальная).
1.1.2. Лапароскопическая гистерэктомия 

(то тальная и субтотальная).
1.1.3. Лапароскопически ассистируемая 

гис терэктомия (тотальная и субто-
тальная).

1.1.4. Вагинальная гистерэктомия.
1.2. Органосохраняющие:
1.2.1. Консервативная ми омэктомия.
1.2.1.1. Лапароскопическая миомэктомия.
1.2.1.2. Лапаротомная миомэктомия.
1.2.1.3. Гистероскопическая миомэкто-

мия/ резекция миомы.
1.2.1.4. Вагинальная миомэктомия.

2. Малоинвазивные органосохраняющие ме-
тоды лечения миомы матки:
2.1. Рентгенваскулярная билатеральная 

эм болизация маточных артерий.
2.2.  Сфокусированный ультразвук.
2.3. Лапароскопическая окклюзия маточ-

ных артерий.
2.4. Радиоволновая абляция, 

криодеструк ция и другие экспери-
ментальные методы.

3. Медикаментозные:
3.1. Агонисты и антагонисты гонадотроп-

ного рилизинг-гормона (ГнРГ).
3.2. Внутриматочная система с левонорге-

стрелом.
3.3. Селективные блокаторы 

прогестероно вых рецепторов.
3.4. Экспериментальные и перспектив-

ные медикаментозные методы.

Практически каждый из этих методов 
имеет свою нишу в лечении миомы матки, 
свои преимущества и недостатки, показания 
и противопоказания. 

Основным преимуществом консерва-
тивной миомэктомии является полное уда-
ление визуализируемых или пальпируемых 
узлов при сохранении органа. В то же вре мя, 
миомэктомия, выполненная даже с исполь-
зованием современных малоинвазивных 
методик (лапароскопия, гистероскопия) яв-
ляется инвазивной процедурой и не ли шена 
хирургических (спайкообразование, кро-
вотечение) и анестезиологических рисков. 
Кроме того, миомэктомия не исключает 
риск рецидивирования узлов (25% - в тече-
ние трех лет и до 60% - в пятилетний срок 
после опера ции), также возможно продол-
жение роста неудаленных микроскопиче-
ских миом и рост в полости малого таза так 
называемых морцеллом [11, 12, 13]. 

Несмотря на то, что сегодня кон-
сервативная миомэктомия рассматрива-
ется как метод выбора для женщин с ре-
продуктивными планами, к ее недостаткам 
относится риск разрыва матки по рубцу при 
последующей беременности [14, 15, 16, 17]. 

Гистероскопическая миомэктомия яв-
ляется «золотым стандартом» в лечении суб-
мукозных миом. Однако эффек тивность этой 
методики высока в случае субмукозных узлов 
0 типа, а при наличии крупных узлов I и II 
типов (здесь и да лее используется классифи-
кация Международной федера ции акушеров 
и гинекологов [FIGO] 2011, представленная 
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в таблице) не всегда удается достичь полной 
их резекции. Кроме того, гистероскопиче-
ская резекция крупных субму козных узлов 
I и II типов сопровождается более высокими 
хирургическими рисками, а также таким 
специфическим осложнением, как гиперво-
лемия, в связи с которой в ряде случаев пол-
ное удаление узла может быть осуществлено 
лишь при повторной гистероскопии (двух-

этапный подход) [19, 20, 21, 22]. Учитывая 
указанные трудности, рациональ ным явля-
ется проведение предоперационной подготов-
ки, направленной на уменьшение размеров и 
васкуляризации субмукозных узлов I и II ти-
пов, приводящей к их лучшей ви зуализации 
и созданию условий для полного удаления за 
один этап [21, 22].

Таблица 

Классификация миомы матки в зависимости от локализации, figo, 2011 [18]

Субмукозные 
(submucosal, SM)

0 Внутриполостная «на ножке»
1 Меньше 50% узла проникает в эндометрий
2 Больше 50% узла расположено в эндометрии

Другие (others, O)

3 Контактирует с эндометрием, 100% интрамуральная
4 Интрамуральная
5 Субсерозная, на > 50% интрамуральная
6 Субсерозная, на < 50% интрамуральная
7 Субсерозная «на ножке»

8
Другая (например, цервикальная, так называемая паразитирующая, 
др.)

Смешанные
(охватывают как 
эндометрий, так и 
серозную ткань)

Указывают две цифры через дефис: первая указывает на часть узла, связанную с 
эндометрием, вторая - на часть, расположенную ближе к брюшной полости
Например:
2-5

Субмукозная и субсерозная (каждая часть меньшей половиной диаме-
тра расположена в эндометрии и брюшной полости, соответственно)

Наиболее популярным благодаря сво-
ей эффективности и минимальной инвазив-
ности среди методов органосохраня ющего 
лечения миомы матки является рентген-
васкулярная билатеральная эмболизация 
маточных артерий (ЭМА) [2, 7, 10]. К безус-
ловным преимуществам этого метода отно-
сятся: отсутствие необходимости вхождения 
в брюшную полость и сохранение целостно-
сти ткани матки, отсутствие необходимости 
в общей анестезии, минимальная кровопоте-
ря, а также возможность воздействовать на 
множествен ные узлы различных размеров 
и локализации [2, 7, 10]. Ввиду последнего 
фактора, ЭМА зачастую используется как 
предоперационная подготовка при много-
узловых миомах и при наличии узлов с «не-
удобной», с хирургической точ ки зрения, 
локализацией, которая чревата высоким 
риском интраоперационного кровотечения 
[2, 7, 10, 22]. Как и кон сервативная мио-
мэктомия, ЭМА не исключает возможность 
рецидивов роста узлов; описаны случаи ре-
канализации уз лов через 5 и более лет после 
вмешательства [2, 23]. 

В отличие от консервативной миомэк-
томии, при проведении ЭМА отсутствует 
возможность гистологического исследова-
ния узлов, что оставляет актуальным вопрос 
онконасторожен ности в случае применения 
данной методики, поскольку, как известно, 
стопроцентные критерии визуальной или 
лабораторной диагностики злокачествен-
ных узловых опу холей матки все еще не раз-
работаны [2, 24]. 

Систематический обзор данных, про-
веденный в 2013 году, показал, что фертиль-
ность после ЭМА сопоставима с соответству-
ющими показателями основной популяции 
определенной возрастной категории [24, 25]. 

Основными преимуществами других 
малоинвазивных методик (сфокусирован-
ный ультразвук, радиоабляция узлов) явля-
ются отсутствие необходимости вхождения в 
брюшную полость и сохранение целостности 
ткани матки, более быстрое восстановление 
трудоспособности, а недо статками - высокая 
стоимость, ограничения по размеру и лока-
лизации узлов, подходящих для этих видов 
терапии; отсутствие данных об отдаленных 
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последствиях, особенно в отношении репро-
дуктивной функции и течения беремен ности 
[2, 10]. 

Применение агонистов гонадотропно-
го рилизинг-гормона (агонистов ГнРГ) яв-
ляется эффективным в отношении умень-
шения размеров узлов всех локализаций, 
но выраженные побочные эффекты (веге-
то-сосудистые, психоэмоциональные рас-
стройства, риск остеопении и остеопороза, 
другие проявления дефицита эстрогенов) 
делают невозможным длительное примене-
ние этих средств, в связи с чем они исполь-
зуются в основном для предоперационной 
подготовки при необходимости уменьшения 
васкуляриза ции и размеров узлов [28, 29]. 
Надежды на длительное при менение агони-
стов ГнРГ в сопровождении «возвратной» 
(add back) терапии не оправдались [27]. 

Внутриматочная система с левонор-
гестрелом (ЛНГ-ВМС) является хорошим 
вариантом медикаментозной терапии ма-
точных кровотечений для пациенток с узла-
ми неболь ших размеров и их сочетанием с 
аденомиозом [9, 10]. ЛНГ-ВМС может быть 
использована при миомах, которые не де-
формируют полость матки, однако именно 
деформи рующие полость матки вызывают 
обильные нерегулярные маточные кровоте-
чения [29, 30]. 

Таким образом, вопреки значительно-
му расширению спектра методов лечения 
миомы матки, ни одна из хирур гических 
методик, будь-то традиционная (гистерэк-
томия/ миомэктомия) или малоинвазивная 
методика (ЭМА), не является гарантией от-
сутствия в будущем рецидива роста миомы, 
а медикаментозные методы (агонисты ГнРГ) 
не мо гут применяться длительно. 

Именно поэтому чрезвычайно актуаль-
на разработка медикаментозных методов 
лечения миомы, которые могут использо-
ваться долгосрочно, что подразумевает ми-
нимальное количество побочных эффек тов, 
а также минимальное и обратимое влияние 
на репро дуктивную функцию. 

На сегодняшний день вышеперечис-
ленным требованиям в наибольшей мере 
соответствует группа препаратов - се-
лективные модуляторы прогестероновых ре-
цепторов (СМПР). Результаты клинических 
испытаний продемонстри ровали высокую 
эффективность СМПР в отношении симпто-
мов миомы и размеров узлов, что позволяет 
рассматривать их в качестве полноценной 

альтернативы хирургическому лечению ми-
омы матки в большом проценте случаев [28, 
29, 30]. 

В течение длительного времени эстро-
гены рассматрива лись как основная при-
чина и ведущий фактор прогресси рования 
миомы матки [25]. По этой же причине не-
которое время применение прогестагенов и 
комбинированных гормональных контра-
цептивов считалось патогенетически обо-
снованным для лечения миомы [16]. В тка ни 
миомы матки было выявлено как повыше ние 
синтеза эстрогенов (в миоме присутствуют 
оба пути синтеза эстрогенов - 17-гидрокси- 
стероиддегидрогеназный и ароматазный), 
так и повышение экспрессии рецепторов к 
эстро генам, а также нарушение метаболизма 
О-метилтрансферазы, в результате чего об-
разуется метилированная форма эстрогенов, 
обладаю щая более выраженной активностью 
и проли феративным потенциалом [9, 23, 26]. 

Современное понимание роли прогесте-
рона в патогенезе миомы матки положило 
начало целому направлению в консерватив-
ном лечении этой патологии - таргетной те-
рапии с применением препаратов антипроге-
стеронового ряда. Антипрогестагены, в свою 
очередь, в зависимости от их воздействия на 
различ ные группы рецепторов делятся на 
группы от его полных блокаторов до агони-
стов. Исследо вания в области эффективно-
сти антипрогесте ронов показали, что сейчас 
наиболее перспек тивной является группа 
мезопрогестинов или СМПР, наиболее из-
ученным из которых являет ся улипристала 
ацетат (УПА) [27, 28, 29, 30]. УПА недавно 
прошел III фазу клинических испытаний 
и был одобрен для лечения миомы матки 
в Европе и Канаде. На сегодня УПА имеет 
значительную доказательную базу. Ниже 
будут подробнее рассмотрены результаты 
трех круп ных клинических испытаний эф-
фективности и безопасности УПА для лече-
ния миомы матки у различного контингента 
больных [28, 29, 30].

К основным механизмам действия УПА 
относятся: 

 – прямое влияние на ткань миомы матки - 
индукция апоптоза за счет инактивации 
гена ВСL-2 и уменьшения клеточной про-
лиферации за счет угнетения гена PCNA, 
снижения синте за эпидермального факто-
ра роста и сосудис то-эндотелиального фак-
тора роста, угнетения синтеза экстрацел-
люлярного матрикса путем влияния на 
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систему активина А, активации матрикс-
ных протеиназ при отсутствии этих эффек-
тов в интактном миометрии [24, 26, 27];

 – прямое воздействие на гипофиз - достиже-
ние аменореи за счет снижения синтеза 
фол ликулостимулирующего гормона, по-
давления овуляции при сохранении уров-
ня эстрадиола, характерного для середи-
ны фолликулярной фазы нормального 
цикла [23, 26, 27];

 – прямое воздействие на эндометрий - дос-
тижение аменореи за счет специфических 
до брокачественных обратимых измене-
ний в эн дометрии [13, 17,26].

Этот препарат обладает минимальным 
сродством к рецепторам андрогенов, а также 
рецепторам эстрогенов, глюко- и минерало-
кортикоидов, в связи с чем он лишен многих 
побочных эффектов, присущих препаратам с 
неселектив ным воздействием на рецепторы 
прогестерона [29]. 

На основании двух крупных между-
народных рандоми зированных исследо-
ваний PEARL-I (The PGL4001 [Ulipristal 
Acetate] Efficacy Assessment in Reduction of 
Symptoms Due to Uterine Leiomyomata) [19] 
и PEARL-II [20] весной 2012 года Ulipristal 
Acetate получил евро пейское утверждение 
для предоперационного лечения от умерен-
ных до тяжелых симптомов миомы. 

В рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом клиническом ис-
пытании PEARL-I (Оценка эффек тивности 
УПА в уменьшении симптомов миомы мат-
ки), в ко тором принимали участие и украин-
ские исследовательские центры, в том числе 
наша клиника, изучались эффективность и 
безопасность УПА по сравнению с плацебо 
при подготов ке пациенток с симптомными 
миомами матки к плановому оперативному 
лечению [19]. 

Результаты исследования продемон-
стрировали прекращение менстру альных 
кровотечений в 91,5% случаев при приеме 
5 мг УПА и в 92,5% случаев - при приеме10 
мг УПА, по сравнению с лишь 18,8% у жен-
щин, получавших плацебо. 

Также, по данным серийных УЗИ и 
МРТ, было зарегистри ровано значительное 
уменьшение размеров узлов (как минимум, 
на 25% по сравнению с плацебо), а также 
умень шение болей и жалоб, обусловленных 
миомой матки, при применении обеих дози-
ровок УПА [24]. 

Целью клинического испытания 
PEARL-II была оценка эффективности и по-
бочных эффектов УПА в сравнении с аго-
нистом ГнРГ лейпрорелина ацетатом при 
применении этих препаратов для лечения 
миомы матки у женщин, которым было за-
планировано ее хирургическое лечение [20]. 
Соглас но результатам этого исследования, 
на тринадцатой неделе лечения у 90,3% па-
циенток, получавших 5 мг УПА в день, и у 
97,9%, получавших 10 мг УПА в день, а так-
же у 89,1% па циенток, получавших лейпро-
релин, было зарегистрирова но прекращение 
маточных кровотечений. 

В исследованиях PEARL-I и PEARL-II 
не было выявлено существенных клиниче-
ских побочных эффектов при при менении 
обеих дозировок препарата (приливы 
наблюда лись у 12,7% участниц, обратимые 
изменения эндометрия, приводящие к его 
утолщению, по данным УЗИ, - у 10-15%, 
головная боль - у 6,4% и зарегистрировано 
несколько слу чаев болезненности молочной 
железы) [20]. 

В 2014 году в журнале «Fertitlity and 
Sterility» были опуб ликованы результа-
ты двойных слепых плацебо-контролируе-
мых исследований PEARL-III и PEARL-III 
extension, це лью которых была оценка эф-
фективности и безопасности УПА для дли-
тельного лечения симптомной миомы мат-
ки [30]. В исследование вошли PEARL-III 
209 женщин с симптом ной миомой матки с 
геморрагическим синдромом. Мето дом слу-
чайного выбора пациентки были разделены 
на сле дующие 2 группы: пациентки, полу-
чавшие 10 мг УПА в день курсами по 3 ме-
сяца (максимальное число курсов - 4) в соче-
тании с норэтиндрона ацетатом 10 мг в день 
в течении 10 дней после каждого курса; и 
получавшие аналогичную терапию УПА, но 
в сочетании с плацебо. После первого цик-
ла терапии и наступления менструации па-
циентки должны были сделать выбор: пре-
кратить участие в исследовании и прийти 
на заключительный визит через 12 недель 
либо продолжить лечение в исследовании 
PEARL-III extension, которое подразуме-
вало еще три курса терапии, разделен ных 
интервалами длительностью в полный мен-
струальный цикл [30].

К основным критериям включения в 
PEARL-III относились: менструирующие 
женщины в возрасте 18-48 лет; наличие, как 
минимум, одного миоматозного узла, 3-10 
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см в диаметре; маточные кровотечения (тя-
желые менструальные кровотечения); паци-
ентки, которые подходят для хирургическо-
го ле чения (гистерэктомия, миомэктомия); 
регулярные менструальные циклы длитель-
ностью от 22 до 35 дней (уровень фолликуло-
стимулирующего гормо на < 20 МЕ/мл); ин-
декс массы тела 18-40 кг/м2; размер миомы 
< 16 недель беременности [30].

Первичной целью исследования 
PEARL-III было опреде ление удельного веса 
пациенток, у которых наступит аме норея 
(отсутствие кровянистых выделений из вла-
галища в течение 35 дней) к концу каждого 
цикла терапии 10 мг УПА. Оценка кровоте-
чений осуществлялась на основании шкалы 
кровотечений; визуально-аналоговый опрос-
ник использо вался для определения объема 
менструальных кровотече ний, изначально 
длящихся более 8 дней. Вторичными целя-
ми были: время, необходимое для прекраще-
ния маточных кровотечений; уменьшение 
размеров миомы, по данным УЗИ; уменьше-
ние болей и улучшение качества жизни [30]. 

После 4 курсов УПА у 90% испытуе-
мых отсутствовали ма точные кровотечения 
и кровомазания, а также у 80% было за-
регистрировано уменьшение размера миом 
на 25% и более; лишь у 1% пациенток про-
должались маточные кровотечения, а процент 
уменьшения размера миом был менее 25%. 

Оценка этих показателей осущест-
влялась с помощью трех высоко валидных 
опросников и учитывала сексуальную функ-
цию, самоконт роль, самосознание, энергич-
ность, настрое ние и активность [30]. 

Побочные явления или недостаточная 
эффек тивность лечения были редкой причи-
ной вы бывания пациенток из исследования 
PEARL-III. В течение первого курса лечения 
УПА побочные эффекты имели место у 120 
пациенток, но лишь у 8 (6,7%) они были тя-
желыми. Побочные явления, наблюдавшиеся 
у менее чем 5% испытуемых, были представ-
лены: головными болями (16,3%), назофа-
рингитом (6,7%) и абдоминальными боля ми 
(5,3%). При длительном лечении (3-4 курса) 
эти побочные явления не усугублялись [30].

Результаты исследования PEARL-III 
свидетельствуют о том, что длительное при-
менение УПА для лечения симптомной ми-
омы матки является безопасным и хорошо 
переносимым, приводит к быстрому стойко-
му купирова нию маточных кровотечении, 
значительному уменьшению размеров уз-

лов, а достигнутый терапевтический эффект 
сохраняется и после отмены терапии. 

Во всех исследованиях PEARL прово-
дился тщательный контроль влияния те-
рапии на со стояние эндометрия, гистоло-
гическое иссле дование проводилось тремя 
независимыми морфологами. Большинство 
случаев увеличе ния толщины эндометрия, по 
данным УЗИ или МРТ, было вызвано СМПР-
ассоциированными изменениями, которые 
носили транзиторный характер [28, 29]. 

Таким образом, как показали ре-
зультаты ла бораторных исследований и 
клинических ис пытаний, УПА оказыва-
ет специфическое влия ние на эндометрий, 
приводя к формированию гистологической 
картины, получившей на звание «СМПР-
ассоциированные изменения»; последние 
представляют собой транзиторное явление 
и не связаны с развитием гиперплазии или 
злокачественных процессов эндометрия. На 
данном этапе для предупреждения невер ных 
гистологических заключений гинекологам 
следует уведомлять патоморфолога о приеме 
пациенткой СМПР. 

Вышепредставленные данные, полу-
ченные в результате клинических испыта-
ний УПА, весьма убедительно демонстри-
руют факт по явления столь востребованной 
возможности применения длительной меди-
каментозной терапии миомы матки, сопро-
вождающейся ми нимальными побочными 
эффектами. УПА эф фективен для предопе-
рационной подготовки больных с миомой 
матки и железодефицитной анемией, а так-
же как самостоятельный вид те рапии и аль-
тернатива хирургическому лече нию миомы 
матки у женщин в пременопаузе и в репро-
дуктивном возрасте [27, 28]. 

Вопрос длительности лечения УПА, а 
также применения его в виде монотерапии 
или в сочетании с хирургическими метода-
ми решается в зависимости от таких факто-
ров, как тяжесть симптомов (боли, кровоте-
чения); бесплодие, обу словленное миомой; 
характеристики узлов; возраст паци ентки; 
ее репродуктивные планы и желание сохра-
нить мат ку [10, 11, 28].

Выводы
На основании анализа данных иссле-

дований эффективнос ти и безопасности та-
кого СМПР как УПА можно утвер ждать, 
что применение этого препарата открывает 
новую страницу в истории лечения миомы 
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матки. Сферы применения УПА в комплекс-
ной терапии миомы матки разноплановы: от 
создания условий для более эффективного 
оперативного ле чения за счет расширения 
возможностей предоперационной подготов-
ки до длительной монотерапии, представля-
ющей со бой полноценную альтернативу хи-
рургическому лечению. 

Применение такой терапии, как в каче-
стве самостоятель ного метода лечения, так и 
в комбинации с хирургическими, в том чис-
ле малоинвазивными технологиями, значи-
тельно расширяет возможности проведения 
органосохраняющего лечения миомы матки, 
способствующего не только значи тельному 
улучшению качества жизни пациенток, но 
и со хранению репродуктивного потенциала.
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РЕЗЮМЕ

СЕЛЕКТИВНІ МОДУЛЯТОРИ ПРОГЕСТЕРОНОВИХ 
РЕЦЕПТОРІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ХІРУРГІЧНОГО 

ЛЫКУВАННЯ МІОМИ МАТКИ

КАМІНСЬКИЙ В.В. , ПРОКОПОВИЧ Є.В.

Незважаючи на високий рівень розвитку 
сучасної хірургії і фармакології, жодна з хірур-
гічних методик (гістеректомія/міомектомія або 
емболізація маткових артерій) або лікарська те-
рапія не є гарантією відсутності в майбутньому 
рецидиву зростання міоми матки. Однак існу-
ють методи досить ефективною фармакотерапії 
її проявів. Зокрема, високу ефективність щодо 
симптомів міоми і розмірів вузлів демонструють 
селективні модулятори прогестеронових рецеп-
торів, що дозволяє розглядати їх в якості повно-
цінної альтернативи хірургічному лікуванню мі-
оми матки.

Результати досліджень PEARL-I, -II, -III 
свідчать про те, що застосування такого се-
лективного модулятора прогестеронових ре-
цепторів, як уліпрістала ацетат, в лікуванні 
симптомної міоми матки є безпечним і добре пе-
реносимим препаратом, призводить до швидко-
го стійкого купування маткових кровотеч, зна-
чного зменшення розмірів вузлів, а досягнутий 
терапевтичний ефект зберігається і після припи-
нення терапії.

Ключові слова: міома матки, селективні 
модулятори прогестеронових рецепторів, улі-
прістала ацетат.

SUMMARY

SELECTIVE MODULATORS OF PROGESTERONE RE-
CEPTORS AS ALTERNATIVE TO SURGICAL TREAT-

MENT OF UTERINE FIBROIDS

KAMINSKIY V.V., PROKOPOVYCH E.V.

Despite the high level of development of 
modern surgery and pharmacology, none of sur-
gical procedures (hysterectomy/myomectomy or 
uterine artery embolization) or the drug does not 
guarantee the absence of recurrence of uterine 
fibroids in the future. However, there are quite 
effective methods of pharmacotherapy its mani-
festations. In particular, selective progesterone re-
ceptor modulators show high effectiveness against 
the symptoms of fibroids and sizes nodes, which al-
lows us to consider them as a full-fledged alterna-
tive to surgical treatment of uterine fibroids.
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ВИКОРИСТАННЯ  «ХОЛОДНОЇ» ПЛАЗМИ  В ЛІКУВАННІ 
ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ НЕОПЛАЗІЇ, 

АСОЦІЙОВАНОЇ З ВПЛ-ІНФЕКЦІЄЮ

Незважаючи на великий вибір методів лікування передракової патології шийки матки, пи-
тання про оптимальне та безпечне лікування молодих жінок із репродуктивними намірами ще 
відкрите.

Матеріал та методи дослідження. Нами досліджено 37 жінок віком від 19 до 41 років з ре-
продуктивними намірами. У всіх жінок була діагностована ЦІН I-II ступеня та інфекція вірусу 
папіломи людини (ВПЛ) 16 типу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Всі пацієнтки були розподілені на 2 групі. 
Жінки в 1й групі (n=20) отримали холодноплазменну коагуляцію шийки матки, жінки в 2й гру-
пі (n=17) отримали кріодеструкцію. Пацієнтки першої групи скаржилися на виділення протягом 
14-17 днів (в середньому 15,55+1,28 днів; ДІ: 14,99-16,11). Тривалість виділень у жінок 2ої групи 
склала 30-40 днів (в середньому 35,82+2,96 днів; ДІ: 34,42-37,43). Повна епітелізація була заверше-
на протягом 27-40 днів після холодноплазменної коагуляції (в середньому 30,2+1,18 днів; ДІ: 27,88-
32,52) та 35-62 днів після кріодуструкції (в середньому 46,47+1,96; ДІ: 42,63-50,31). Через 3 місяці 
після лікування у пацієнток обох груп відмічено зниження вірусного навантаження, із значним 
переважанням зниження вірусного навантаження в 1й групі ( 2 = 3,95; p = 0,138; df = 2).

Висновки. Враховуючи мінімальну глибину деструкцї тканини (< 2 мм) та вищу ефектив-
ність лікування використання «холодної» плазми може бути рекомендовано для лікування ЦІН 
І-ІІ у молодих пацієнток із репродуктивними намірами.

Ключові слова: цервікальна інтраепітеліальна неоплазія, вірус папіломи людини, «холодна» 
плазма, кріодеструкція, лікування.

The results of PEARL-I, -II, -III 
studies show that the use of such a selective 
progesterone receptor modulator as ulipristal 
acetate in treating symptomatic uterine 
fibroids is safe and well tolerated, leading 
to rapid cupping uterine bleeding nodes, 

greatly reduces the size and the therapeutic 
effect is maintained even after therapy 
discontinuation.

Keywords: uterine fibroids, selective 
progesterone receptor modulators, ulipristal 
acetate.

Передракова патологія шийки матки 
займає одне із головних місць в структурі гі-
некологічної патології в Україні. Цервікаль-
на інтраепітеліальна неоплазія (ЦІН) – це 
передракові зміни плоского епітелію шийки 
матки, що часто мають високий ризик пере-
родження на рак. За даними Національного 
канцер-реєстру України у 2014 році захво-
рюваність на рак шийки матки серед жінок 
фертильного віку становила 18,6 випадків 
на 100 тис. жіночого населення, смертність 
— 8,7 випадків на 100 тис. жіночого насе-
лення. Тому раннє виявлення та лікування 
передракової патології шийки матки є над-
звичайно актуальною проблемою.

Інфікування папіломавірусом людини 
(ВПЛ) вважається первинним фактором ри-
зику розвитку інтраепітеліальних плоско-
клітинних уражень шийки матки [1, 2]. Але 
незважаючи на великий вибір методів ліку-
вання передракової патології шийки матки, 
відсутнє оптимальне етоітропне та безпечне 
лікування з урахуванням подальших репро-
дуктивних намірів [3].

 Одним із новітніх методів лікування 
передракової патології шийки матки у жі-
нок із ВПЛ-інфекцією є застосування «хо-
лодної» плазми як фактора деструкції зони 
ураження. «Холодна» плазма – це частково 
іонізований газ, отриманий при атмосфер-
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ному тиску, з температурою в місці кон-
такта з тканиною до 400С та чітко дозова-
ною глибиною ураження до 2-3 мм, що має 
фунгіцидну, бактерицидну, противірусну 
та протипухлинну дію [4-9]. Враховуючи те, 
що товщина багатошарового плоского епіте-
лію шийки матки складає 150-200 мкм [10], 
проникнення «холодної» плазми в тканини 
шийки матки є достатнім для коагуляції 
патологічного вогнища та мінімального по-
шкодження строми. Зазначені властивості 
роблять «холодну» плазму перспективним 
методом оптимального лікування молодих 
жінок із репродуктивними намірами.

Метою дослідження було вивчення ре-
зультатів використання «холодної» плазми 
в лікуванні цервікальної інтраепітеліальної 
неоплазії (ЦІН) І-ІІ ступеня, асоційованої з 
папіломавірусною інфекцією 16 типу.

Матеріал та методи дослідження
Нами досліджено 37 жінок віком від 

19 до 41 років із репродуктивними наміра-
ми, середній вік пацієнток склав 31.76+1.12 
років. Критеріями включення були: ВПЛ-
інфекція 16 типу, цитологічно та гістологіч-
но підтверджена наявність ЦІН І-ІІ протягом 
не меньше одного року, що не піддавалася 
консервативному лікуванню, та репродук-
тивні наміри. До початку лікування у паці-
єнток вивчалися скарги, анамнез хвороби, 
сексуальний та репродуктивний анамнез, 
проводилася кольпоскопія, цитологічний та 
патоморфологічний аналіз, визначення ві-
русного навантаження.  

Всім пацієнткам проводилася розши-
рена кольпоскопія за допомогою апарата 
«Сканер» із збільшенням у 8-12 разів. Оцін-
ка кольпоскопічної картини проводилася 
згідно із міжнародною класифікацією (Бар-
селона, 2002). 

Цитологічні дослідження проводилися 
за допомогою стандартного окрашування за 
методом Романовського-Гімзе та за методом 
Папаніколау, оцінка цитологічного аналізу 
проводилася згідно системи ЦІН та за сис-
темою Бетесда. Забір матеріалу для патогіс-
тологічного дослідження здійснювався при-
цільно під контролем кольпоскопа.

Визначення стану ВПЛ-інфікування 
проводилося методом ПЛР із матеріалу 
клітик шийки матки, одночасно з чим про-
водилось вичначення вірусного наванта-
женно методом RealTime ПЛР. Вірусне 
навантаження 3-5 lg ВПЛ/105 клітин та 

меньше вважалося низьким, навантаження 
5-7 lg ВПЛ/105 клітин та вище вважалося 
високим. 

Всі паціентки були розподілені на 2 
групи. Першу групу склали 20 жінок, яким 
була проведена холодноплазмова коагуля-
ція шийки матки. Группу порівняння скла-
ли 17 жінок, яким була виконана кріоде-
струкція шийки матки. 

Холодноплазмова коагуляція враженої 
ділянки шийки матки виконувалося за до-
помою пристрою Söring CPC 1500 потоко м 
гелію в режимі біполярної коагуляції з по-
тужністю 100 Ватт і частотою 350 кГц, що 
проникає в тканини на в глибину до 2 мм, 
також під час процедури у 3 випадках була 
виконана коагуляція гострокінцевих конди-
лом за допомогою «холодної» плазми. Крі-
одеструкція виконувалася за стандартною 
методикою із використанням рідкого азоту. 
Обидві процедури виконувалися після сана-
ції піхви на початку менструального циклу 
після закінчення виділень, на 4-7 день мен-
струального циклу.

Через 3 місяці після лікування всім 
жінкам повторно проводжувалось цитоло-
гічне дослідження, кольпоскопія та визна-
чення стану ВПЛ-інфекції.

Статистичний аналіз отриманих даних 
проводився з використанням методів описо-
вої статистики та регресійного аналізу.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
На момент обстеження із 37 дослідже-

них жінок 12 (32,43%) пацієнток не пред-
являло скарг, 25 (67,57%) скаржилися на 
рясні виділення зі статевих шляхів. У всіх 
пацієнток був 2й тип мазка, із помірною та 
обільною змішаною флорою. У 19 (51,35%) 
пацієнток в анамнезі було лікування з при-
воду неспецифічного кольпіту, у 2 (5,41%) 
– трихомонадної інфекції. 1 (2,70%) паці-
єнтка мала в анамнезі кріодеструкцію ший-
ки матки, 1 (2,70%) – кріодеструкцію та діа-
термокоагуляцію шийки матки.

При проведенні кольпоскопії були діа-
гностовані наступні зміни: ектопія цилін-
дрічного епителія – у 23 (62,12%) пацієнток, 
основа лейкоплакії – у 12 (32,43%) пацієн-
ток, ніжна та груба мозаїка – у 9 (24,32%) 
пацієнток, субепітеліальний ендометріоз – 
у 3 (8,11%) пацієнток, поля дисплазії – у 4 
(10,81%) пацієнток та гострокінцеві конди-
ломи – у 6 (16,22%) пацієнток.
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За даними цитологічного та гістологіч-
ного досліджень у 22 (59.46%) жінок була 
діагностована ЦІН І, у 15 (40.54%) жінок – 
ЦІН ІІ. 

У 24 (64.86%) пацієнток вірусне на-
вантаження було низьким (3-5 lg ВПЛ/105 
клітин), у 13 (35.14%) пацієнток було ви-
соке вірусне навантаження (5-7 lg ВПЛ/105 
клітин).

Групу «холодної» плазми (n=20) 
склали 14 (70,00%) жінок з високим та 6 
(30,00%) з низьким вірусним навантажен-
ням. У групі з кріодеструкцією (n=17) було 
10 (58,82%) жінок з високим та 7 (41,18%) з 
низьким вірусним навантаженням.

Під час проведення лікування (кріоде-
струкції та холодноплазмової коагуляції) 
ускладнень не було в обох групах. Жодна 
із пацієнток не перед’являла скарг на силь-
ний дискомфорт після втручання, але жінки 
обох груп відмічали незначні тягнучі болі 
внизу живота в перший день втручання.

Після лікування пацієнтки першої 
групи скаржилися на помірні кров’янисті 
виділення протягом 2-3 днів, потім скудні 
виділення тривалістю до 2 тижнів. Загальна 
тривалість виділень у пацієнток цієї групи 
склала 14-17 днів, в середньому виділення 
тривали 15,55+1,28 днів після лікування 
(ДІ: 14,99-16,11). Пацієнтки 2ої групи скар-
жилися на рясні водянисті виділення піс-
ля лікування протягом 2 тижнів, які потім 
переходили в помірні та скудні. Загальна 
тривалість виділень у жінок 2ої групи скла-
ла 30-40 днів, в середньому виділення при-
пинялись протягом 35,82+2,96 днів після 
лікування (ДІ: 34,42-37,43). Отже, загальна 
тривалість виділень після проведення хо-
лодноплазмової коагуляції нижче, ніж піс-
ля кріодеструкції (d=9,16; ДІ: 6,17-12,15; 
р<0,001).

У пацієнток після використання «хо-
лодної» плазми епітелізація починалася 
вже через 8-12 діб, а повна епітелізація була 
завершена протягом 27-40 днів після ліку-
вання. В середньому тривалість завершен-
ня епітелізації складала 30,2+1,18 днів (ДІ: 
27,88-32,52). Після кріодеструкції процесс 
повної епітелізації шийки матки займав 
35-62 днів, в середньому епітелізація у жі-
нок цієї групи тривала 46,47+1,96 днів (ДІ: 
42,63-50,31). Отже, повна епітелізація у жі-
нок групи «холодної» плазми швидша, ніж 
у жінок групі кріодеструкції (d=2,43; ДІ: 
1,98-2,87; р<0,001). 

Контрольний огляд через 3 місяці піс-
ля лікування складався із збирання скарг, 
кольпоскопії, взяття цитологічних мазків, 
визначення стану ВПЛ-інфекції. Специфіч-
них скарг пацієнтки не пред’являли. Також 
за результатами цитологічного дослідження 
ранніх рецидивів ЦІН не було виявлено  у 
жодної із пацієнток.

Кольпоскопічне дослідження через 3 
місяці після лікування не виявило патоло-
гії у всіх пацієнток 1ої та більшості пацієн-
ток 2ї групи. У 1 (5,88%) жінки групи крі-
одеструкції було виявлено субепітеліальний 
ендометріоз, ця жінка вже мала в анамне-
зі кріодеструкцію та діатермокоагуляцію 
шийки матки.

Через 3 місяці після лікування у па-
цієнток обох груп відмічено зниження ві-
русного навантаження, із значним перева-
жанням зниження вірусного навантаження 
в 1й групі. Після використання «холодної» 
плазми було відмічено 7 (35,00%) випадків 
елімінації ВПЛ та 10 (50%) випадків зна-
чного зниження вірусного навантаження. У 
групі кріодеструкції було 2 (11,76%) випад-
ки елімінації папіломавірусу та 14 (82,35%) 
випадків незначного зниження вірусного 
навантаження. (Рис. 1). Таким чином, у 
пацієнток після холодноплазменної коагу-
ляції достовірно вищі шанси на зниження 
вірусного навантаження та елімінацію віру-
са, а ніж після кріодеструкції ( 2 = 3,95; p = 
0,138; df = 2). 

Рис. 1. Вірусне навантаження після лікування.

Висновки
Таким чином, застосування «холодної» 

плазми у хворих із ЦІН та ВПЛ-інфекцією 16 
типу сприяє підвищенню ефективності ліку-
вання, що клінічно проявляється швидшою 
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повною епітелізацією та кращими показни-
ками елімінації ВПЛ у порівнянні з кріоде-
струкцією. Враховуючи мінімальну глибину 
деструкцї тканини (< 2 мм) використання 
«холодної» плазми може бути рекомендова-
но для лікування ЦІН І-ІІ у молодих пацієн-
ток із репродуктивними намірами. 
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РЕЗЮМЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ХОЛОДНОЙ»ПЛАЗМЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С ВПЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

КАШТАЛЬЯН Н.М.

Несмотря на большой выбор методов ле-
чения предраковой патологии шейки матки, 
вопрос об оптимальном и безопасном лечении 
молодых женщин с репродуктивными намерени-
ями остается открытым.

Материал и методы исследования. Нами 
обследовано 37 женщин в возрасте от 19 до 41 лет 
с репродуктивными намерениями. У всех жен-
щин была диагностована ЦИН I-II степени и ин-
фекция вирусом папилломы человека (ВПЧ) 16 
типа. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Все пациентки были распределены на 2 
группы. Женщины в 1й группе (n=20) проле-
чены холодноплазменной коагуляцей шейки 
матки, женщины в 2й группе (n=17) - криоде-
струкцей. Пациентки первой группы жалова-
лись на выделения на протяжении 14-17 дней 
(в среднем 15,55+1,28 дней; ДИ: 14,99-16,11). 
Длительность выделений у женщин 2ой груп-
пы составила 30-40 дней (в среднем 35,82+2,96 
дней; ДИ: 34,42-37,43). Полная эпителизация 
была завершена на протяжении 27-40 дней по-
сле холодноплазменной коагуляции (в среднем 
30,2+1,18 дней; ДИ: 27,88-32,52) и 35-62 дней 
после криодуструкции (в среднем 46,47+1,96 
дней; ДИ: 42,63-50,31). Через 3 месяца после 
лечения у пациенток обоих групп отмечено сни-
жение вирусной нагрузки, со значительным 
преобладанием снижения вирусной нагрузки в 
1й группе (2 = 3,95; p = 0,138; df = 2).

Выводы. Учитывая минимальную глубину 
деструкции ткани (< 2 мм) и большую эффектив-
ность лечения использование «холодной» плаз-
мы может быть рекомендовано для лечения ЦИН 
І-ІІ у молодых пациенток с репродуктивными на-
мерениями.

Ключевые слова: цервикальная интраэпи-
телиальная неоплазия, вирус папилломы чело-
века, «холодная» плазма, криодеструкция, лече-
ние.
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SUMMARY

COLD PLASMA ENERGY IN TREATMENT OF CER-
VICAL INTRAEPITHELIAL LESION ASSOCIATED 

WITH HPV INFECTION

KASHTALIAN N.M.

Inspite of  big variety of available treat-
ment methods for precancerous pathology of cer-
vix, finding optional and safe treatment for young 
women with reproductive plans is problematic.

Material and methods. We observed 37 wom-
en aged 19-41 (mean age 31.76+1.12 years) with 
future reproductive plans. All women had CIN I-II 
and HPV type 16 infection. 

Results. All patients were divided into two 
matching groups. Patients in the first group (n=20) 
underwent cold plasma coagulation of cervix, pa-
tients in the second group 6 (n=17) underwent 
cryodestruction. Patients in the first group had 
discharge for 14-17 days (mean 15,55+1,28 days; 

CI: 14,99-16,11). Patients in the second group had 
30-40 days of discharge(mean 35,82+2,96 days; 
CI: 34,42-37,43). Full epithelization was complete 
during 27-40 days after cold plasma therapy (mean 
30,2+1,18 days; CI: 27,88-32,52) and 35-62 days 
after cryodestruction (mean 46,47+1,96; CI: 42,63-
50,31). 3 months after treatment viral load less-
ened in patients in both groups with more cases of 
low viral load and 7 (35%) cases of viral elimination 
in cold plasma group versus fewer cases of low vi-
ral load and 2 (11.76%) cases of viral elimination in 
cryodestruction group (  2 = 3,95; p = 0,138; df = 2).

Conclusions. Taking into consideration mini-
mal depth of tissue destruction (< 2 mm) and high-
er efficiency of treatment cold plasma can be reco-
mended for treatment of CIN I-II in young patients 
withreproductive plans.

Key words: cervical intraepithelial neopla-
sia, human papillomavirus, cold plasma, cryode-
struction, treatment.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 
ТИРЕОИДНЫХ КАРЦИНОМ  У БЕРЕМЕННЫХ

Подтверждено, что увеличение количества больных с высокодифференцированными тирео-
идными карциномами связано с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, и когорта лиц, на-
ходившихся в 1986 в детском возрасте на радиационной загрязненной территории Украины, име-
ет повышенный риск развития заболевания даже спустя 30 лет после катастрофы. Подавляющее 
число больных с тиреоидными неоплазиями – это женщины в наиболее активном репродуктивном 
возрасте 25-30 лет. Все это привело к тому, что за последние годы достоверно увеличилось коли-
чество пациенток, у которых во время беременности выявляются доброкачественные и злокаче-
ственные  новообразования щитовидной железы. 

Цель исследования. Выработать оптимальную тактику ведения беременности  и родов в 
случаях выявления высокодифференцированного рака щитовидной железы. 

Материал и методы исследования. За период с 1997 по 2015 год в хирургическом отделе ГУ 
«Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко НАМН Украины» проведено 
обследование 23756 женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) с опухолями щитовидной же-
лезы, узловыми формами зоба и диффузным токсическим зобом. Высокодифференцированный рак 
щитовидной железы был причиной выполнения тиреоидэктомии у 54 беременных. Папиллярная 
карцинома отмечена у 52 пациенток (96,3%), фолликулярная – у двух (3,7%). Возраст пациенток 
ранжировал от 21 до 40 лет (27,5±0,2).

Результаты исследования и их обсуждение. Показания для хирургического лечения высоко-
дифференцированных тиреоидных карцином у беременных определялись клиническими характери-
стиками опухоли, признаками прогрессии, желанием пациентки. Преимущественно хирургическое 
вмешательство проводили в сроки от 14 до 22 недель беременности. Диагноз карциномы цитологи-
чески подтверждался до операции. Тиреоидэктомия была проведена 27 пациенткам (50 %), тире-
оидэктомия с диссекцией лимфатических коллекторов шеи 23 пациенткам  (42,6 %). В 4 случаях 
(7,4 %) при минимально инвазивной папиллярной карциноме низкого риска была выполнена геми-
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Проблема заболеваний щитовидной 
железы у женщин во время беременности 
имеет большое социальное и медицинское 
значение, определяя здоровье будущих по-
колений населения Украины. В последние 
годы эндокринологов настораживает факт 
роста  количества заболеваний щитовидной 
железы у молодых женщин, выявленных в 
период беременности. Дефицит йода, изме-
нение характера питания, неблагоприятная 
радиационная обстановка, возникшая по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС, являют-
ся факторами высокого риска развития за-
болеваний щитовидной железы у молодых 
женщин в Украине. Эти заболевания могут 
влиять на течение и исход беременности, а 
также состояние здоровья новорожденного. 
Беременность редко развивается на фоне вы-
раженной эндокринной патологии, посколь-
ку последняя зачастую приводит к наруше-
нию репродуктивной функции и бесплодию. 
Однако при своевременном выявлении и 
коррекции практически любая патология 
щитовидной железы не является противопо-
казанием к планированию и вынашиванию 
беременности.

Радиационная ситуация, сложившаяся 
в Украине после аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году, привела к достоверному 
росту заболеваемости высокодифференциро-
ванными тиреоидными карциномами лиц, 
находившихся в тот период в детском возрас-
те, а широкое распространение ультразвуко-
вой диагностики повысило выявляемость уз-
ловых образований щитовидной железы [1, 
2]. Известно, что щитовидные железы детей 
обладают высокой радиочувствительностью.  
В настоящее время, спустя 30 лет после ава-
рии, группа лиц с высоким риском разви-
тия карцином щитовидной железы достигла 
пика фертильности. Отмечено, что подавля-

ющее число больных с тиреоидными неопла-
зиями – это женщины в наиболее активном 
репродуктивном возрасте 25-30 лет. Все это 
привело к тому, что за последние годы досто-
верно увеличилось количество пациенток, 
у которых во время беременности выявля-
ются доброкачественные и злокачественные  
новообразования щитовидной железы [3, 4, 
5]. Среди молодых женщин именно беремен-
ность является причиной проведения уль-
тразвукового обследования щитовидной же-
лезы и первого выявления бессимптомных 
узлов при диспансерном обследовании. 

Диагностические стратеги и наблюде-
ния тиреоидных узлов у беременных

Оптимальная диагностическая страте-
гия при тиреоидных узлах, выявленных во 
время беременности, должна базироваться 
на стратификации риска [4]. В большинстве 
случаев клиническая значимость доброка-
чественных узлов щитовидной железы не-
велика, они не влияют на тиреоидный ста-
тус, течение беременности и подлежат лишь 
тщательному наблюдению. Всем таким жен-
щинам проводят изучение анамнеза, фи-
зикальное обследование, УЗИ щитовидной 
железы, определение ТТГ. На фоне беремен-
ности риск увеличения размеров узлового и 
многоузлового коллоидного зоба невелик. 
Поскольку в подавляющем большинстве 
случаев функция щитовидной железы при 
узловых формах зоба не нарушена, пациент-
кам во время беременности показано прове-
дение только индивидуальной йодной про-
филактики физиологическими дозами йода. 
В любом случае этим пациенткам необходим 
контроль функции щитовидной железы с 
определением уровня ТТГ и свободного Т4 в 
каждом триместре беременности.

Достаточно часто встает вопрос оценки 
онкологического риска впервые выявлен-

тиреоидэктомия. После тотальной тиреоидэктомии пациенткам сразу назначали полную заме-
стительную терапию левотироксином в дозе 2,3 мкг/кг/сут. Лечение радиоактивным йодом про-
водили после успешного родоразрешения и блокирования лактации.

Выводы. Своевременная диагностика высокодифференцированных тиреоидных карцином на 
ранних стадиях их развития, благоприятный онкологический прогноз при радикальном лечебно-
диагностическом протоколе позволяют достичь 98% пятнадцатилетней безрецидивной выживае-
мости и, следовательно, не являться препятствием для материнства. 

Выявление высокодифференцированной тиреоидной карциномы у пациентки во время бере-
менности требует стратификации ее риска. В большинстве случаев при отсутствии клиниче-
ских признаков прогрессии опухоли, хирургическое лечение возможно отложить на послеродовый 
период. В случаях прогрессии карциномы и желании пациентки оправдано проведение безопасного 
хирургического вмешательства во II триместре беременности. 

Ключевые слова: высокодифференцированный рак щитовидной железы, беременность, хирур-
гическое лечение, дооперационная подготовка.
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ных тиреоидных узлов у беременных, осо-
бенно в случае подозрительной эхографи-
ческой картины. При согласии пациентки 
узлы свыше 1 см, впервые выявленные в I 
или II триместре беременности,  подлежат 
тонкоигольной аспирационной биопсии с 
цитологическим исследованием. Узлы менее 
1 см следует пунктировать только при нали-
чии косвенных эхографических признаков 
злокачественности высокого риска. Если уз-
ловые образования впервые выявляются во 
второй половине беременности, то проведе-
ние  биопсии можно перенести на послеродо-
вой период, отсрочка диагностики на 2-4 ме-
сяца не влияет на прогноз, а сама процедура 
биопсии сопряжена с большим стрессом. По 
желанию пациентки биопсия может быть от-
ложена до послеродового периода [6, 7, 8].

Вопрос о необходимости проведения  
хирургического лечения узлового зоба во 
время беременности возникает при значи-
тельных размерах щитовидной железы с вы-
раженной шейно-загрудинной локализаци-
ей, компрессией, девиацией органов шеи и 
средостения. В этих случаях, во избежание 
опасности расстройств дыхания в период ро-
довой деятельности, особенно в литотомиче-
ской позиции,  сложностей интубации тра-
хеи для экстренного кесарева сечения при 
дистрессе плода, целесообразно выполнение  
планового хирургического вмешательства 
по удалению зоба у беременной в специали-
зированной клинике.

Папиллярные тиреоидные карциномы 
у беременных: лечебно-диагностический 
протокол

Хирургическую тактику кардиналь-
но меняет цитологически подтвержденная 
злокачественность тиреоидных узлов. При 
наличии неопределенного цитологического 
заключения – «атипия неопределенной зна-
чимости» или «фолликулярное поражение 
неопределенной значимости» (AUS/FLUS), 
«фолликулярная неоплазия» или «подозре-
ние на фолликулярную неоплазию» (FN/
SFN), при небольшой папиллярной карцино-
ме и отсутствии данных за прогрессирование 
процесса, желании больной отложить лече-
ние до послеродового периода, от оператив-
ного вмешательства во время беременности 
можно воздержаться. Поскольку прогноз 
для женщин с высокодифференцированным 
тиреоидным раком, выявленным во время 
беременности, но не леченным, аналогичен 
таковому для небеременных, хирургическое 

лечение в большинстве случаев может быть 
отложено до послеродового периода. Доказа-
но, что процесс гестации не влияет на эволю-
цию карциномы и перенос операции на по-
слеродовый период достоверно не изменяет 
прогноз заболевания, особенно, если диагноз 
устанавливается после 22 недель беременно-
сти [3, 6]. Женщинам, которым операция по 
поводу папиллярной карциномы отложена 
до послеродового периода, может быть на-
значена терапия левотироксином, при этом 
ее целью является поддержание уровня ТТГ 
в пределах 0,1-1,5 мЕД/л. 

Очевидно, в отдельных случаях могут 
быть исключения, связанные как с конкрет-
ной клинической картиной, так и с настоя-
тельным желанием пациентки быть проопе-
рированной  в максимально быстрые сроки. 
На практике диагноз онкологического забо-
левания, даже благоприятного прогноза, до-
статочно сильно волнует пациентку, мешая 
сосредоточиться на вынашивании ребенка. 
Карциномы, выявленные в I и II триместре, 
подлежат хирургическому лечению до 22-й 
недели беременности, чтобы минимизиро-
вать риск ее прерывания до того, как плод 
станет жизнеспособным. Беременность при 
этом ни в коем случае не должна прерывать-
ся. Наличие регионарных метастазов диффе-
ренцированного рака щитовидной железы 
также не является показанием для прерыва-
ния беременности. 

Срок беременности от 14 до 22 недель 
является оптимальным для проведения опе-
ративного вмешательства, потому что в этом 
периоде уже отсутствует риск тератогенного 
и минимален риск фетотоксического дей-
ствия многих средств, используемых для 
анестезии. В эти сроки гестации значитель-
но уменьшается риск развития самопроиз-
вольного аборта и преждевременных родов в 
послеоперационном периоде [5, 8].  

При выборе анестезиологического посо-
бия необходимо учитывать интересы матери 
(профилактика преждевременных родов в по-
слеоперационном периоде) и плода (дистресс, 
токсичность лекарственных препаратов). 

Проведение оперативного вмешатель-
ства во время беременности ставит перед 
анестезиологом четыре основные задачи: 

 – обеспечить безопасность матери в усло-
виях, когда жизненные функции орга-
низма изменены беременностью; 

 – поддержать нормальный маточно-
плацентарный кровоток; 
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 – максимально защитить плод; 

 – избежать повышения тонуса миоме-
трия и тем самым снизить вероятность 
прерывания беременности.

Важным моментом является медика-
ментозная подготовка пациентки к опера-
тивному вмешательству. За несколько дней 
до операции назначают гестагены, лучше ва-
гинальным путем. 

Чтобы обеспечить благоприятный ре-
зультат для матери и плода, анестезиолог 
должен быть хорошо знаком с физиологиче-
скими изменениями во время беременности 
и их влиянием на течение различных видов 
анестезии. Органогенез у плода происходит с 
15 по 56 день беременности. Это самый опас-
ный период для применения анестетиков. 
Начиная с 28 недель беременности до трех 
месяцев жизни новорожденного, происходит 
процесс миелинизации нервных волокон, и 
этот период также очень опасен, поскольку 
миелиновые клетки крайне чувствительны 
к малейшим изменениям метаболизма и воз-
действию внешних факторов.

Цель исследования – выработать опти-
мальную тактику ведения беременности  и 
родов в случаях выявления высокодиффе-
ренцированного рака щитовидной железы. 

Материал и методы исследования
За период с 1997 по 2015 год в хирур-

гическом отделе ГУ «Институт эндокри-
нологии и обмена веществ им. В.П. Ко-
миссаренко НАМН Украины» проведено 
обследование 23756 женщин репродуктив-
ного возраста (15-49 лет) с опухолями щито-
видной железы, узловыми формами зоба и 
диффузным токсическим зобом. Хирургиче-
ское вмешательство на щитовидной железе 
потребовалось 72 беременным. Высокодиф-
ференцированная тиреоидная карцинома 
была причиной хирургического лечения у 
54 беременных. Трем пациенткам в период 
вынашивания беременности выполнено опе-
ративное вмешательство в объеме тиреои-
дэктомии по поводу узлового зоба больших 
размеров с элементами компрессии аэроди-
гестивного тракта и нарушениями дыхания. 
Диффузный токсический зоб был причиной 
оперативного вмешательства у 15 беремен-
ных. Показаниями для тиреоидэктомии при 
токсическом зобе явилась необходимость 
существенного повышения дозы тиреостати-
ков, либо их непереносимость. 

Результаты исследования и их об-
суждение
Высокодифференцированная тирео-

идная карцинома явилась причиной опера-
тивного вмешательства у 54 беременных. 
Папиллярная карцинома отмечена у 52 па-
циенток (96,3%), фолликулярная – у двух 
(3,7%). Возраст пациенток был от 21 до 40 
лет, средний возраст составил 27,5±0,2 года. 
Из 54 пациенток с папиллярными и фолли-
кулярными карциномами щитовидной же-
лезы 39 (72,2 %) проживали в северных об-
ластях Украины (Киевская, Черниговская, 
Житомирская, Ровенская, Черкасская обла-
сти), которые наиболее пострадали в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС.

Преимущественно хирургическое вме-
шательство проводили в сроки от 14 до 22 не-
дель беременности.  Средний срок беремен-
ности, при котором выполнялись операции,  
составил 18,2±0,4 недели. 

Оценка распространенности высоко-
дифференцированных тиреоидных кар-
цином у беременных показала наличие 
первичной опухоли категории  T1- в 22 на-
блюдениях (40,7 %),  T2 - в 6 наблюдениях 
(11,1 %), T3- в 23 наблюдениях (42,6 %), T4 
- в 3 наблюдениях (5,6 %).

Регионарное метастазирование N1a 
было отмечено у 8 пациенток (14,8 %), N1b 
- у 13 пациенток (24 %).

Дооперационный цитологический 
диагноз карциномы щитовидной железы 
был подтвержден до операции практи-
чески у всех пациенток, что повлияло на 
выбор объема оперативного вмешательства. 
Тиреоидэктомия была проведена 27 паци-
енткам (50 %), тиреоидэктомия с диссек-
цией лимфатических коллекторов шеи - 23 
пациенткам  (42,6 %). В 4 случаях (7,4 %) 
при минимально инвазивной папиллярной 
карциноме низкого риска была выполнена 
гемитиреоидэктомия. 

Анализ морфологических характери-
стик карцином показал их высокий потен-
циал злокачественности. Папиллярные кар-
циномы типичного варианта отмечены в 20 
наблюдениях (37 %), смешанные фоллику-
лярные и солидно-фолликулярные подтипы 
папиллярных карцином - в 22 наблюдениях 
(40,7 %), минимально инвазивная фоллику-
лярная карцинома - в 1 наблюдении (1,2 %). 
Достаточно высоким было количество неин-
капсулированных папиллярных карцином – 
34 наблюдения (63 %). В 8 случаях (14,8 %) 
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определялась мультифокальная папилляр-
ная тиреоидная карцинома.

После тотальной тиреоидэктомии па-
циенткам сразу назначали полную замести-
тельную терапию левотироксином в дозе 2,3 
мкг/кг/сут. Лечение радиоактивным йодом 
до окончания беременности не проводили, 
так как йод способен проникать через плацен-
тарный барьер и необратимо поражать щито-
видную железу плода. Целесообразно во всех 
случаях перед проведением радиойодтерапии 
исключать наличие беременности раннего 
срока у женщин активного фертильного воз-
раста, особенно не использующих методы кон-
трацепции с высоким уровнем эффективно-
сти. Лучевая терапия также противопоказана 
кормящим матерям, поэтому в большинстве 
случаев женщинам, у которых оперативное 
лечение карциномы щитовидной железы про-
водили во II триместре беременности, в после-
родовом периоде рекомендуется блокирование 
лактации с последующим ранним лечением 
радиоактивным йодом.

В настоящее время, использование ра-
дикального лечебного протокола папилляр-
ных тиреоидных карцином, основанного на 
проведении тиреоидэктомии с диссекцией 
лимфатических коллекторов шеи и после-
дующей терапией радиоактивным йодом, 
фактически достигает излеченности от забо-
левания, и в наших наблюдениях позволи-
ло реализовать репродуктивную функцию у 
большого количества вылеченных женщин. 
Для таких пациенток, перенесших радикаль-
ное лечение по поводу папиллярной тиреоид-
ной карциномы, разработаны специальные 
программы проведения преконцепционной 
профилактики и прегравидарной подготов-
ки. Данные о том, что проведение терапии 
радиоактивным йодом может отразиться на 
наступившей впоследствии беременности  и 
развитии ребенка, отсутствуют. Наиболее 
благоприятным временем для наступления 
беременности следует считать 1 год после 
операции и терапии радиоактивным йодом 
131I в дозах до 250 мКu, при доказанном от-
сутствии рецидивов заболевания при ста-
бильном эутиреоидном состоянии на фоне по-
добранной дозы левотироксина.

Выводы
Спустя 30 лет после аварии на Черно-

быльской АЭС проблема лечения высоко-
дифференцированных папиллярных тирео-
идных карцином у женщин репродуктивного 

возраста сохраняет свою актуальность. Сво-
евременная диагностика папиллярных ти-
реоидных карцином на ранних стадиях их 
развития, благоприятный онкологический 
прогноз при радикальном лечебно-диагно-
стическом протоколе позволяют достичь 
98% пятнадцатилетней безрецидивной вы-
живаемости и, следовательно, не являться 
препятствием для материнства. 

Оптимально проводить оценку струк-
турных и функциональных изменений щи-
товидной железы в период планирования 
беременности, когда, при необходимости, 
возможна их терапевтическая либо хирур-
гическая коррекция. 

Выявление высокодифференцирован-
ного рака щитовидной железы у пациент-
ки во время беременности в первую очередь 
требует проведения стратификации риска. В 
большинстве случаев при отсутствии клини-
ческих признаков прогрессии опухоли, хи-
рургическое лечение возможно отложить на 
послеродовый период. В случаях прогрессии 
карциномы и желании пациентки удалить 
опухоль оправдано проведение безопасного 
хирургического вмешательства во II триме-
стре беременности. 

Проведение инвазивных диагностиче-
ских процедур, биопсия, обсуждение диа-
гноза онкологического заболевания, решение 
вопроса об оперативном лечении, его сроках, 
подготовка к операции, и ее выполнение 
должны быть глубоко обоснованы, предельно 
безопасны для пациентки, ее ребенка и осу-
ществляться совместной согласованной рабо-
той эндокринолога, хирурга, акушера-гине-
колога и перинатального психолога.
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РЕЗЮМЕ

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 
ВИСОКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ТИРЕОЇДНИХ 

КАРЦИНОМ  У ВАГІТНИХ

КОВАЛЕНКО А.Є., МЕДВЕДЬ В.І., 

ТАРАЩЕНКО Ю.М., ЯНЮТА С.М.

Підтверджено, що збільшення кількості 
хворих з високодиференційованими тиреоїдними 
карциномами пов’язано з наслідками аварії на 
Чорнобильській АЕС, та когорта осіб, які пере-
бували в 1986 в дитячому віці на радіаційної за-
брудненої території України, має підвищений ри-
зик розвитку захворювання навіть через 30 років 
після катастрофи. Переважна кількість хворих з 
тиреоїдними неоплазіями - це жінки в найбільш 
активному репродуктивному віці 25-30 років. Все 
це призвело до того, що за останні роки достовір-
но збільшилася кількість жінок, у яких під час 
вагітності виявляються доброякісні та злоякісні 
новоутворення щитоподібної залози. 

Мета дослідження. Виробити оптимальну 
тактику ведення вагітності та пологів у випад-
ках виявлення високодиференційованого раку 
щитоподібної залози. 

Матеріал та методи дослідження. За пері-
од з 1997 по 2015 рік в хірургічному відділі ДУ 
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. 
В.П. Комісаренка НАМН України» проведене 
обстеження 23756 жінок репродуктивного віку 
(15-49 років) з пухлинами щитоподібної залози, 
вузловими формами зоба та дифузним токсич-
ним зобом. Високодиференційований рак щито-
подібної залози був причиною виконання тире-

оїдектомії у 54 вагітних. Папілярна карцинома 
відмічена у 52 пацієнток (96,3%), фолікулярна 
- у двох (3,7%). Вік пацієнток ранжирував від 21 
до 40 років (27,5 ± 0,2).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Показання для хірургічного лікування високо-
диференційованих тиреоїдних карцином у вагіт-
них визначались клінічними характеристиками 
пухлини, ознаками прогресії, бажанням паці-
єнтки. Хірургічне втручання переважно прово-
дили в терміни від 14 до 22 тижнів вагітності. 
Цитологічний діагноз карциноми підтверджу-
вався до операції. Тиреоїдектомія була проведе-
на 27 пацієнткам (50%), тиреоїдектомія з дисек-
цією лімфатичних колекторів шиї 23 пацієнткам 
(42,6%). В 4 випадках (7,4%) при мінімально 
інвазивній папілярній карциномі низького ризи-
ку була виконана гемітиреоїдектомія. Після то-
тальної тиреоїдектомії пацієнткам відразу при-
значали повну замісну терапію левотироксіном в 
дозі 2,3 мкг/кг/добу. Лікування радіоактивним 
йодом проводили після успішного розродження і 
блокування лактації.

Висновки. Своєчасна діагностика висо-
кодиференційованих тиреоїдних карцином на 
ранніх стадіях їх розвитку, сприятливий онко-
логічний прогноз при радикальному лікувально-
діагностичному протоколі дозволяють досягти 
98 % п’ятнадцятирічної безрецидивної вижи-
ваності і, відповідно, не є перешкодою для ма-
теринства. Виявлення високодиференційованої 
тиреоїдної карциноми у пацієнтки під час вагіт-
ності вимагає стратифікації її ризику. У біль-
шості випадків при відсутності клінічних ознак 
прогресії пухлини хірургічне лікування можли-
во відкласти на післяпологовий період. У випад-
ках прогресії карциноми та бажання пацієнтки 
виправдане проведення хірургічного втручання 
в II триместрі вагітності.

Ключові слова: високодиференційований 
рак щитоподібної залози, вагітність, хірургічне 
лікування, доопераційна підготовка.

SUMMARY

SURGICAL TREATMENT OF DIFFERENTIATED 
THYROID CANCER IN PREGNANT WOMEN

KOVALENKO A.E., MEDVED V.I., TARASH-

CHENKO YU.N., YANYUTA S.M.

It is confirmed that the increase in the num-
ber of patients with differentiated thyroid carci-
noma is associated with the consequences of the 
Chernobyl accident, and a cohort of people who 
have been in 1986, as a child in the radiation con-
taminated areas of Ukraine, has an increased risk 
of developing the disease even 30 years after the 
disaster. The overwhelming majority of patients 
with thyroid neoplasia - it is the most active women 
in the reproductive age of 25-30 years. All this has 
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РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ НА 
ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА

Широка розповсюдженість лейоміоми матки та запальних захворювань органів малого таза 
у жінок фертильного віку та значний негативний вплив на можливість реалізації репродуктивної 
функції обумовлює необхідність пошуку нових підходів до діагностики та лікування даних захво-
рювань.

Мета дослідження: вивчити стан репродуктивної функції, особливості мікробіоценозу ста-
тевих шляхів та структуру внутрішньоматкової патології у жінок з лейоміомою матки на тлі 
запальних захворювань органів малого таза. 

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 112 жінок репродуктивного віку з лейоміомою 
матки та хронічними запальними захворюваннями органів малого таза і 48 жінок з лейоміомою 
матки без супутнього запального процесу. Дослідження включало вивчення скарг, анамнезу, стану 
репродуктивної функції, особливостей мікроекології статевих шляхів і патології порожнини мат-
ки у даного контингенту хворих. 

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані дані вказують на більш тяжкий пе-
ребіг захворювання у жінок з лейоміомою матки та супутнім запальним процесом геніталій. Без-
плідність виявлено у 35,7 % жінок з лейоміомою матки, при чому в чотири рази частіше в групі з 
хронічними запальними захворюваннями органів малого таза. У цій групі хворих вагітності в два 
рази рідше закінчувалися пологами і, відповідно, значно частіше в анамнезі були ранні втрати, 
зокрема завмерлі вагітності. Суттєві порушення показників мікроекології статевих шляхів, і, 
як результат, зростання частоти хронічного ендометриту до 70,8 % унеможливлює фізіологічну 
секреторну трансформацію ендометрія і призводить до порушення імплантації бластоцисти, що 
пояснює значно вищий відсоток безплідності саме у пацієнток даної групи.

led to the fact that in recent years significantly in-
creased the number of patients who are identified 
during pregnancy benign and malignant tumors of 
the thyroid gland. Purpose of the study. To develop 
the optimum tactics of pregnancy and childbirth 
in case of detection of well-differentiated thyroid 
cancer. 

Material and methods. During the period 
from 1997 to 2015 in the surgical department of SI 
“Institute of Endocrinology and Metabolism V.P. 
Komisarenko NAMS of Ukraine “surveyed 23,756 
women of reproductive age (15-49 years) with 
thyroid tumors, nodal forms of goiter and diffuse 
toxic goiter. Differentiated thyroid cancer was the 
cause of performing thyroidectomy in 54 pregnant 
women. Papillary carcinoma was observed in 52 pa-
tients (96.3%), follicular - two (3.7%). Age of pa-
tients ranged from 21 to 40 years (27,5 ± 0,2). 

Results. Indications for surgical treatment 
of differentiated thyroid carcinoma in pregnancy 
defined clinical characteristics of the tumor, signs 
of progress, the desire of the patient. Mostly sur-
gery was performed in the period from 14 to 22 
weeks of pregnancy. Cytologic diagnosis was con-
firmed carcinoma before surgery. Thyroidectomy 
was performed 27 patients (50%), thyroidectomy 

with dissection of neck lymph collectors 23 patients 
(42.6%). In 4 cases (7.4%) in minimally invasive 
papillary carcinoma was performed hemithyroidec-
tomy low risk. After total thyroidectomy patients 
immediately appointed a full replacement therapy 
with levothyroxine in a dose of 2.3 mcg/ kg/day. 
Radioactive iodine treatment was performed after 
the successful delivery and blocking lactation.

Conclusions. Early diagnosis of differen-
tiated thyroid carcinomas in the early stages of 
their development, a favorable prognosis in radi-
cal oncologic diagnostic and treatment protocol 
can achieve 98% fifteen-year disease-free survival 
and, therefore, does not constitute an obstacle to 
motherhood. Identification of highly differentiat-
ed thyroid carcinoma in a patient during pregnan-
cy requires risk stratification her. In most cases, in 
the absence of clinical signs of tumor progression, 
surgical treatment may be postponed in the post-
partum period. In cases of carcinoma progression 
and the patient’s desire to conduct justified a safe 
surgical intervention in the II trimester of preg-
nancy.

Keywords: differentiated thyroid cancer, 
pregnancy, surgery, pre-operative preparation. 
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В умовах демографічної кризи першо-
чергового значення набуває вивчення фак-
торів ризику порушень репродуктивного 
здоров’я та розроблення заходів щодо збере-
ження та відновлення фертильності жіночо-
го населення. 

Актуальність проблеми пошуку пато-
фізіологічних механізмів розвитку лейомі-
оми матки та розробки ефективних мето-
дів консервативного лікування пухлинного 
процесу в міометрії обумовлена двома обста-
винами: по-перше, широкою поширеністю 
захворювання серед жінок і, по-друге, висо-
кою частотою оперативного лікування цієї 
доброякісної пухлини матки. Число оперо-
ваних хворих з приводу лейоміоми в різних 
гінекологічних стаціонарах складає від 41 
до 74% [1-3]. 

Важливим є той факт, що 24-27% опе-
рованих з приводу міоми матки хворих ста-
новлять жінки репродуктивного віку [4]. 
Це призводить до виражених гормональних 
порушень, втрати менструальної функції, 
вегетосудиних реакцій і психоемоційних 
розладів. Окрім того, після проведеної ради-
кальної операції, або навіть органозберігаю-
чого хірургічного втручання, стійко втрача-
ється репродуктивна функція жінок [5-7].

Запальні захворювання жіночих ста-
тевих органів – також одна з актуальних 
медичних проблем, що суттєво впливає на 
здоров’я мільйонів жінок дітородного віку. 
В основі розвитку і формування запальних 
захворювань лежать взаємопов’язані про-
цеси, які починаються з гострого запалення, 
а закінчуються деструктивними змінами. 
Бактеріологічна інвазія – це основний пус-
ковий механізм запального процесу стате-
вих органів. Розвиток запалення визнача-
ється мікробним фактором [8, 9].

Мета дослідження: вивчити стан ре-
продуктивної функції, особливості мікро-
біоценозу статевих шляхів та структуру 
внутрішньоматкової патології у жінок з ле-
йоміомою матки на тлі запальних захворю-
вань органів малого таза.

Матеріал та методи дослідження
Під спостереженням перебували 112 

жінок віком від 25 до 49 років. Основну гру-
пу (1-а група) склали 64 жінки з лейоміомою 
матки та хронічними запальними захворю-
ваннями органів малого таза (ХЗЗОМТ), до 
яких включені хронічна запальна хвороба 
матки, хронічний двобічний сальпінгіт, оо-
форит. Результати обстежень жінок осно-
вної групи порівнювали з даними групи 
порівняння, до якої увійшло 48 жінок з ле-
йоміомою матки без супутнього запального 
процесу (2-а група). Середній вік обстеже-
них хворих складав (36,1±0,4) років у жінок 
при поєднанні лейоміоми матки та запаль-
них процесів геніталій та (38,3±0,3) років за 
лейоміоми матки без ХЗЗОМТ.

Загальноклінічні методи досліджен-
ня проводились згідно рекомендацій ВООЗ 
(1995), протоколів МОЗ України і включали 
вивчення характеру скарг, анамнезу хворо-
би, репродуктивного анамнезу, терапії, що 
проводилась. Вивчення мікробіоценозу ста-
тевих шляхів у пацієнток всіх груп також 
включало визначення видового та кількіс-
ного складу мікрофлори згідно з чинними 
наказами МОЗ України. Для верифікації 
локалізації лейоматозних вузлів, стану ен-
дометрія проводили рідинну гістероскопію 
апаратом фірми Karl Storz (Німеччина) за 
стандартною методикою. При гістологічно-
му дослідженні ендометрія був використа-
ний загальногістологічний метод із пофар-
буванням препаратів гематоксилін-еозіном 
та пікрофуксином за ван Гізон.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Серед суб’єктивних скарг жінки з лейо-

міомою матки найчастіше вказували на бо-
льовий синдром: 42 хворих (65,6%) за наяв-
ності запального процесу та 28 жінок (58,3%) 
без останнього. Біль в переважній більшості 
випадків мав періодичний характер (88,1% 
та 100 %) і не був пов’язаний з менструаль-

Висновки. Супутній запальний процес органів малого таза негативно впливає на клінічний 
перебіг лейоміоми матки, призводить до збільшення частоти внутрішньоматкової патології, зни-
ження можливості реалізації репродуктивної функції. Відсутність лікування у кожної другої хво-
рої і його неефективність у більшості пацієнток диктує необхідність розробки нових підходів до 
лікування лейоміоми матки на тлі запальних захворювань геніталій з метою покращення репро-
дуктивного здоров’я жінок.

Ключові слова: лейоміома матки, запальні захворювання органів малого таза, репродуктив-
не здоров’я, анамнез, діагностика.
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ним циклом у 25 хворих (59,5%) 1-ї групи та 
у 18 пацієнток (64,3 %) 2-ї групи.

Білі значно частіше турбували хворих 
з супутнім запальним процесом – 39 хворих 
(60,9 %) проти 14 жінок (29,2 %). Порушен-
ня функції тазових органів також в 2 рази 
частіше виявляли за наявності ХЗЗОМТ, 
а саме у 20 жінок (31,3%) в 1-й групі та у 
7 хворих (14,6%) у 2-й групі. На сексуаль-
ні розлади вказували 18 жінок (28,1 %) з 
лейоміомою матки та супутнім запальним 
процесом органів малого тазу та 5 пацієнток 
(10,4%) з лейоміомою матки без останнього. 
Таким чином, супутній запальний процес 
геніталій у жінок з лейоміомою матки спри-
яє більш тяжкому перебігу захворювання.

Найчастіше жінки обох досліджуваних 
груп вказували на тривалість захворювання 
від 1 до 5 років (48,4 % і 43,8%, відповідно). 
До одного року хворіли 23,4 % пацієнток 
1-ї групи та 25 % жінок 2-ї групи, а більше 
5 років майже кожна третя жінка (28,2% і 
31,2%, відповідно). 

Більша половина пацієнток в анамнезі 
отримували ту чи іншу терапію (34 хворих 
(53,1%) 1-ї групи та 27 жінок (56,3%) 2-ї 
групи). Комплексну протизапальну терапію 
отримували 27 хворих (42,2%) з лейоміомою 
матки в поєднанні з запальними процесами 
геніталій та 14 пацієнток (29,2%) групи по-
рівняння. Гормональну терапію отримували 
тільки 10 хворих (15,6 %) 1-ї групи та 16 жі-
нок (33,3 %) 2-ї групи. Хірургічне лікуван-
ня з приводу лейоміоми матки в анамнезі 
перенесли 9 жінок (14,1 %) з лейоміомою 
матки та ХЗЗОМТ та 5 жінок (10,4 %) з ле-
йоміомою матки.

Середня тривалість лікування склала 
(3,9±0,4) років в 1-й групі, (4,1±0,3) роки в 
2-й групі. При оцінці ефективності попере-
днього лікування на відсутність ефекту вка-
зали 58,8 % хворих 1-ї групи, 51,9% жінок 
2-ї групи. Короткочасний ефект відзначали 
29,4 % пацієнток основної групи та 37 % 
жінок групи порівняння. І тільки 11,8% па-
цієнток 1-ї групи та 11,1% жінок 2-ї групи 
вказують на тр ивалу ефективність лікуван-
ня.

При цьому слід зазначити, що лікуван-
ня в анамнезі не отримували 46,9 % жінок 
основної групи, та 43,7 % хворих групи по-
рівняння. 

Таким чином, лікування лейоміоми 
матки в анамнезі отримувала тільки кож-
на друга пацієнтка, а гормональну терапію 

кожна 4-5 хвора і на її тривалу ефективність 
вказували тільки 11 % жінок.

Безплідність виявлено у 40 жінок з 
лейоміомою матки, що склало 35,7 % ви-
падків. Проте, хворі з лейоміомою матки та 
ХЗЗОМТ страждали безплідністю в чотири 
рази частіше жінок без супутнього запаль-
ного процесу (57,8 % проти 14,6 %). Серед 
безплідності у жінок з поєднанням лейомі-
оми матки та запальних процесів геніталій 
значно переважали жінки з первинною без-
плідністю 72,5 % проти 27,5 % випадків вто-
ринної безплідності, а у групі з ізольованою 
лейоміомою матки хворі були розподілені 
майже порівно у 57,1 % випадків первинна 
безплідність і у 42,9 % випадків вторинна 
безплідність.

Середня тривалість менструального 
циклу склала (28,2±0,4) днів у 1-й групі та 
(27,3±0,3) днів у 2-й групі, а менструації 
(5,6±0,3) днів і (6,2±0,4) днів, відповідно, і 
не відрізнялися у жінок з лейоміомою матки 
як за наявності так і при відсутності супут-
нього запального процесу.

Менструальна крововтрата у більшос-
ті жінок обох досліджуваних груп була зна-
чною (50,0 % у 1-й групі та 60,4 % у 2-й 
групі). Також більше половини хворих від-
значали болючість менструацій (50,0 % та 
52,1 %). Серед порушень менструального 
циклу найчастіше зустрічалися аномальні 
маткові кровотечі (46,9 % і 58,3 %), та ма-
жучі виділення до, після та між менструаці-
ями (20,3 % і 18,8 %).

Таким чином, особливостями менстру-
альної функції жінок з лейоміомою матки 
при регулярному циклі були значна кро-
вовтрата під час менструації, подовження 
тривалості менструації за рахунок перимен-
струальних кров’янистих виділень та дис-
менорея.

Результати дослідження реалізації ре-
продуктивної функції жінок свідчать, що 
жодної вагітності не було у 39,1% хворих 
основної групи проти 20,8% хворих групи 
порівняння, що було майже у два рази вище. 
Одна вагітність була у 37,5% хворих 1-ї гру-
пи та у 25,0% жінок 2-ї групи. Дві вагітнос-
ті достовірно частіше відзначалися у паці-
єнток 2-ї групи (16,7%) проти 4,7 % серед 
пацієнток у 1-й групі. Три і більше вагітнос-
ті були у 18,6 % жінок 1-ї групи та у 37,5 % 
хворих 2-ї групи.

Пологи в анамнезі були тільки у 34,4 % 
хворих 1-ї групи проти 64,6 % у 2-й групі. 
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Навіть серед жінок, які в анамнезі мали 
вагітності, тільки у кожної другої жінки 
(56,5 %) з лейоміомою матки та ХЗЗОМТ ва-
гітність закінчилася пологами проти 81,6 % 
випадків серед жінок з лейоміомою матки 
без супутнього запального процесу. Одні 
пологи були у 23,4 % хворих 1-ї групи і у 
31,3% жінок групи порівняння. Тоді як на 
двоє і більше пологів в анамнезі вказують в 
три рази частіше жінки з лейоміомою мат-
ки без супутньої патології (33,3% пацієнток 
проти 10,9% жінок у групі з лейоміомою 
матки та ХЗЗОМТ). Як бачимо з наведених 
даних, жінки з поєднанням лейоміоми мат-
ки та запальних захворювань органів мало-
го таза вказують на вагітність в анамнезі в 
два рази рідше ніж жінки з ізольованим пе-
ребігом лейоміоми матки, а також у них в 
два рази рідше вагітності закінчувалися по-
логами. 

Досить часто обстежені жінки вказува-
ли на штучні аборти в анамнезі, при цьому 
майже у два рази частіше жінки групи по-
рівняння (39,6 % проти 23,4 % в основній 
групі).

Часто в анамнезі у жінок обох груп зу-
стрічалися ранні втрати вагітності, але зна-
чно частіше на дані ускладнення вказували 
жінки з лейоміомою матки та супутнім за-
пальним процесом геніталій (34,4 % проти 
20,8 % у групі порівняння). Серед ранніх 
втрат вагітності переважали мимовільні ви-
кидні: у 14,1 % хворих з лейоміомою матки 
та ХЗЗОМТ та у 8,3 % жінок з лейоміомою 
матки без супутнього запального процесу. 
Трубні вагітності зустрічалися в обох групах 
з однаковою частотою: у 6,3 % хворих осно-
вної групи та у 8,3 % пацієнток групи порів-
няння. Викидні, що не відбулися, майже у 
3,5 разів частіше зустрічалися у жінок з по-
єднаною патологією: у 14,1 % хворих проти 
4,2 % у жінок з лейоміомою матки без су-
путнього запального процесу. 

Таким чином, у жінок з лейоміомою 
матки часто спостерігаються ранні втрати 
вагітності, проте наявність супутнього за-
пального процесу поглиблює патологічні 
зміни і сприяє значному росту мимовільних 
викиднів і особливо завмерлих вагітностей. 

Проведені бактеріологічні досліджен-
ня свідчать про значну контамінацію ста-
тевих шляхів жінок з лейоміомою матки 
умовно-патогенними та патогенними мікро-
організмами, особливо за наявності супут-
ніх ХЗЗОМТ. При ідентифікації виявленої 

мікрофлори у обстежуваних хворих найчас-
тіше виявляли стафілококи, так стафілокок 
епідермальний висівався у 43,8 % жінок 1-ї 
та у 15,6 % хворих 2-ї груп. Стрептококи 
(зеленящий, фекальний та піогенний) вияв-
лено у 29,7 % жінок з поєднаною патологією 
та у 9,4 % пацієнток з лейоміомою матки. 
Ентеробактерії (кишкова паличка, клебсі-
єла, ентеробактер) висіяно у 20,3 % хворих 
1-ї групи та у 10,4 % пацієнток 2-ї групи. У 
хворих з супутніми запальними процесами 
геніталій при дослідженні достовірно час-
тіше було виявлено гриби роду Candida у 
48,4 % жінок 1-ї групи проти 16,7 % хворих 
2-ї групи.

Слід вказати на різке зниження кіль-
кості лактобактерій у жінок з лейоміомою 
матки та супутнім запальним процесом гені-
талій. Вони висіяні тільки у 10,9 % пацієн-
ток основної групи проти 70,8 % пацієнток 
групи порівняння.

Запальний процес, викликаний одним 
збудником, було виявлено тільки у 14,1 % 
пацієнток 1-ї групи проти 70,8 % випадків 
серед пацієнток 2-ї групи. Відповідно, у всіх 
інших хворих мала місце асоціація мікроор-
ганізмів. Найчастіше зустрічалося поєднан-
ня грибів роду Candida із стафілококами та 
стрептококами (у 17,2 % пацієнток основної 
групи та у 8,3 % жінок групи порівняння). 
У більшості жінок з лейоміомою матки на 
тлі запальних процесів геніталій виявлено 
асоціації з трьох і більше збудників, а саме у 
54,7 % пацієнток. 

Інфекції, що передаються статевим 
шляхом, часто виявлялися у жінок з супут-
нім запальними процесом геніталій, а саме – 
хламідіоз діагностовано у 23,4 % пацієнток 
1-ї групи та у 6,3 % жінок 2-ї групи, уреамі-
коплазмоз – у 43,8 % та 14,6 % хворих, від-
повідно. 

Таким чином, при вивченні мікробіо-
ценозу статевих шляхів жінок з лейоміомою 
матки на тлі запальних процесів геніталій 
встановлено значну контамінацію умовно-
патогенною флорою з переважанням грибів 
роду Candida, стафілококів, зокрема стафі-
лококу епідермального, стрептококів та ен-
терококів, в більшості випадків в асоціаціях 
з мікоуреаплазмозом та хламідіозом. 

В теперішній час в якості додаткових 
методів діагностики різних патологічних 
станів матки, активно впроваджуються ен-
доскопічні методи, які дозволяють уточни-
ти анатомічну ситуацію і провести корекцію 
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супутньої патології. При проведенні гісте-
роскопії нами було встановлено наявність 
деформації порожнини матки за рахунок ле-
йоматозних вузлів у 45,3 % хворих 1-ї гру-
пи, з них у 25,0% пацієнток була підслизова 
лейоміома матки і у 50,0% випадків в 2-й 
групі, в тому числі у 14,6 % хворих з підсли-
зовою локалізацією. Поліпи ендометрія ви-
являли у 39,1 % хворих основної групи та у 
27,1 % пацієнток групи порівняння. Гіперп-
лазія ендометрія візуалізувалася в 37,5 % 
гістероскопій в 1-й групі і в 20,8 % випадків 
у 2-й групі. Дані гістологічного досліджен-
ня матеріалу, отриманого під час гістерос-
копії, співпадали з картиною порожнини 
матки під час гістероскопії. Слід зазначити, 
що у 70,3 % жінок з лейоміомою матки та 
супутнім запальним процесом геніталій гіс-
тологічно встановлено наявність хронічного 
ендометриту. Ще у 20,3 % хворих основної 
групи та у 22,9 % жінок групи порівняння 
визначали невідповідність ендометрія дню 
менструального циклу. Таким чином, у жі-
нок з лейоміомою матки та супутнім запаль-
ним процесом геніталій порівняно з ізольо-
ваним перебігом лейоміоми матки частіше 
визначається різноманітна патологія ендо-
метрія, а у 70,8 % хворих встановлено наяв-
ність хронічного ендометриту, що має нега-
тивний вплив на репродуктивну функцію у 
даного контингенту пацієнток. 

Висновки
Наявність супутнього запального про-

цесу органів малого таза негативно впливає 
на перебіг захворювання у жінок з лейо-
міомою матки, сприяє збільшенню часто-
ти безплідності в чотири рази і значно зни-
жує можливість реалізації репродуктивної 
функції. 

Виявлено суттєві порушення показни-
ків мікроекології статевих шляхів: збіль-
шення частоти висіву потенційно-пато-
генної мікрофлори, грибів роду Candida, у 
54,7 % хворих у складі двох- та трьохком-
понентних асоціацій разом з хламідіями 
(23,4 %) та уреамікоплазмами (43,8 %).

Під час проведення гістероскопії вста-
новлено деформації порожнини матки за ра-
хунок лейоматозних вузлів у 45,3 % хворих, 
поліпи ендометрія у 39,1 %, гіперплазію ен-
дометрія у 37,5 % випадків, що перевищува-
ло аналогічні показники у групі порівняння.

У 70,8 % жінок з лейоміомою матки на 
тлі запального процесу геніталій виявлено 

ознаки хронічного ендометриту, що погли-
блює патологічний процес і може мати нега-
тивний вплив на реалізацію репродуктивної 
функції, зокрема секреторну трансформацію 
ендометрія та порушення імплантації блас-
тоцисти, і пояснює значно вищий відсоток 
безплідності саме у пацієнток даної групи.

Відсутність лікування у кожної дру-
гої хворої і його неефективність у більшості 
хворих диктує необхідність розробки нових 
підходів до лікування лейоміоми матки на 
тлі запальних захворювань геніталій з ме-
тою покращення репродуктивного здоров’я 
жінок.
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РЕЗЮМЕ

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 
С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ НА ФОНЕ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА

КОРНАЦКАЯ А.Г., ВОВК И.Б., ЧУБЕЙ Г.В.

Широкая распространенность миомы мат-
ки и воспалительных заболеваний органов мало-
го таза у женщин фертильного возраста и зна-
чительное негативное влияние на возможность 
реализации репродуктивной функции обуслов-
ливает необходимость поиска новых подходов к 
диагностике и лечению данных заболеваний.

Цель исследования: изучить состояние ре-
продуктивной функции, особенности микробио-
ценоза половых путей и структуру внутриматоч-
ной патологии у женщин с лейомиомой матки на 
фоне воспалительных заболеваний органов мало-
го таза.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 112 женщин репродуктивного возраста 
с лейомиомой матки и хроническими воспали-
тельными заболеваниями органов малого таза и 
48 женщин с лейомиомой матки без сопутству-
ющего воспалительного процесса. Исследование 
включало изучение жалоб, анамнеза, состояния 
репродуктивной функции, особенностей микро-
экологии половых путей и патологии полости 
матки у данного контингента больных.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Полученные данные указывают на более 
тяжелое течение заболевания у женщин с лейо-
миомой матки и сопутствующим воспалитель-
ным процессом гениталий. Бесплодие выявлено 
у 35,7% женщин с лейомиомой матки, причем в 
четыре раза чаще в группе с хроническими вос-
палительными заболеваниями органов малого 
таза. В этой группе больных беременности в два 
раза реже заканчивались родами и, соответствен-
но, значительно чаще в анамнезе отмечали ран-
ние потери, в частности замершие беременности. 
Существенные нарушения показателей микро-
экологии половых путей, и, как результат, рост 
частоты хронического эндометрита до 70,8% ис-
ключает физиологическую секреторную транс-
формацию эндометрия и приводит к нарушению 
имплантации бластоцисты, что объясняет значи-
тельно более высокий процент бесплодия именно 
у пациенток данной группы.

Выводы. Сопутствующий воспалительный 
процесс органов малого таза негативно влияет 

на клиническое течение миомы матки, приво-
дит к увеличению частоты внутриматочной па-
тологии, снижению возможности реализации 
репродуктивной функции. Отсутствие лечения у 
каждой второй больной и его неэффективность у 
большинства пациенток диктует необходимость 
разработки новых подходов к лечению миомы 
матки на фоне воспалительных заболеваний ге-
ниталий с целью улучшения репродуктивного 
здоровья женщин.

Ключевые слова: лейомиома матки, вос-
палительные заболевания органов малого таза, 
репродуктивное здоровье, анамнез, диагностика.

SUMMARY

REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN WITH UTER-
INE LEIOMYOMA AND INFLAMMATORY DISEASES 

OF THE PELVIC ORGANS

KORNATSKA A., VOVK I., CHUBEI G.

The prevalence of uterine fibroids and in-
flammatory diseases of the pelvic organs in women 
of childbearing age and a significant negative im-
pact on the possibility of implementing reproduc-
tive function stipulate necessity to search for new 
approaches to diagnosis and treatment of these dis-
eases.

Objective: to study the state of reproduc-
tive function, especially microbiocenosis genital 
tract and the structure of endometrial pathology 
in women with uterine leiomyoma on the back-
ground of inflammatory diseases of the pelvic or-
gans.

Material and methods. 112 women of repro-
ductive age with uterine leiomyoma and chronic 
inflammatory diseases of the pelvic organs, and 
48 women with uterine leiomyoma without con-
comitant inflammation were inspected. The study 
included research of the complaints, medical his-
tory, condition of the reproductive function, fea-
tures microecology reproductive tract and uterine 
pathologies in this group of patients.

Results. These data indicate a more severe 
course of the disease in women with uterine leio-
myoma and related inflammatory process of geni-
tals. Infertility was detected in 35.7% of women 
with uterine leiomyoma, and four times of ten in 
the group with chronic inflammatory diseases of 
the pelvic organs. In this group pregnancy in two 
times rare rended delivery and less, respectively, 
more a history of early loss noted in particular 
stilled pregnancy. Significant violations indica-
tors microecology genital tract, and as a result of 
increase in the frequency of chronic endometritis 
to 70.8% impairs physiological secretory transfor-
mation of the endometrium and leads to disruption 
of the implantation of the blastocyst, which ex-
plains a significantly higher percentage of infertil-
ity is in patients in this group.
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УДК: 618.14-092:618.173 

КОРНИЕНКО С.М.

ГУ “Институт  педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Киев

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей анамнеза при патологии  эн-
дометрия у женщин пременопаузального возраста.

Материал и методы исследования. Обследовано 88 женщин в возрасте 45 лет и старше, кото-
рые были направлены на гистероскопию. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обследованы женщины в возрасте от 45 до 54 
лет (Ме = 47 лет; IQR = 3,75). Более половины (60,2 %) оценивали менструации как обильные, а 
38,6 % – как умеренные, хотя жалобы на обильность менструаций предъявляли только 42,0 %. 47,7 
% пациенток отмечали наличие в прошлом нарушений менструального цикла. У каждой третьей 
пациентки выявлено наличие сальпингоофорита (35,2 %), у каждой второй – эктопии цилиндриче-
ского эпителия шейки матки (46,6 %) и миомы матки (48,9 %). Отмечается высокая частота эн-
дометриоза (14,8 %), кист яичников (18,2 %), а также патологии молочных желез (15,9 %). Более 
половины (56,8 %) женщин имели в прошлом операции на репродуктивных органах (цистэктомия, 
миомэктомия, кесарево сечение и другие). 

Каждая третья пациентка (35,2 %) уже имела внутриматочные вмешательства, а у ча-
сти (14,8 %) их было 2 и более. Наиболее частым показанием для оперативных вмешательств в 
полости матки были полипы эндометрия (46,6 %), по поводу гиперплазии операцию выполняли у 
каждой пятой пациентки (19,3 %). Не имели маточных беременностей в анамнезе 6 (6,8 %) па-
циенток, среднее количество беременностей составило 3). 33,0 % имели 1-2 беременности, 37,5 % 
– 3-4 и 22,7 % – 5 и более маточных беременностей. 80  (90,9 %) женщин рожали, а часть(6,8 %) 
имели 3 и более родов. Медицинские аборты в анамнезе были у 65 обследованных (73,9 %), у каждой 
пятой(21,6 %) было 3 и более абортов. Частота самопроизвольных абортов составила 13,6 %, а 
внематочных беременностей – 9,1 %. Выявлена высокая распространённость соматической пато-
логии (72,7 %). Каждая пятая (20,5 %) страдала ожирением, причем III-IV степени (12,5 %). Чаще 
всего регистрировалась патология желудочно-кишечного тракта (39,8 %) и печени (30,7 %). От-
мечена высокая частота заболеваний щитовидной железы (21,6 %), железодефицитных анемий 
(19,3 %) и аллергических реакций (20,6 %).

Выводы. Проведенное исследование показало отсутствие клинической картины у каждой 
третьей женщины пременопаузального возраста с патологией эндометрия. У преобладающего 
большинства пациенток патология эндометрия наблюдалась на фоне отягощенного гинекологиче-
ского и соматического анамнеза. Необходимо активное выявление женщин группы риска рака эн-
дометрия  даже при отсутствии жалоб путем дополнительного анкетирования и более глубокого 
обследования. 

Ключевые слова: эндометрий, пременопауза, гинекологический анамнез, соматический статус

Conclusions. The accompanying inflammation 
of the pelvic organs negatively affect the clinical 
course of uterine fibroids, leads to an increase in 
frequency of endometrial pathology, reduce pos-
sibility of implementing reproductive function. 
Absence of treatment in every second patient and 
his uneffectiveness at most patients dictate the 
necessity of development of the new approaches to 

the treatment of uterine fibroids in women with 
inflammatory diseases of the of the pelvic organs 
with the purpose of improvement of reproductive 
health of women.

Keywords: uterine leiomyoma, inflammatory 
diseases of the pelvic organs, reproductive health, 
medical history, diagnosis.

Период пременопаузы характеризует-
ся постепенным угасанием функции яични-
ков, в процессе которого гиперлютеинизм 
сменяется ановуляцией с относительной ги-

перэстрогенией и далее – гипоэстрогенией, 
что повышает риск формирования гормо-
нально-зависимой патологии репродуктив-
ных органов, особенно, гиперпластических 
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процессов эндометрия [1]. У данной возраст-
ной категории пациенток в структуре пато-
логии эндометрия преобладает гиперплазия. 
По данным литературы, она выявляется у 
20-35 % женщин, а при наличии жалоб – у 
75 % [2]. 

Патологии эндометрия чаще всего со-
провождается нарушениями менструальной 
функции. Как правило, диагноз ставится на 
основании жалоб и/или при ультразвуковом 
исследовании, а подтверждается гистологи-
чески. 

Согласно данным разных авторов, эф-
фективность лечения патологии эндометрия 
обусловлена соматическим статусом и со-
путствующими гинекологическими заболе-
ваниями [2,…].

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение особенности анамнеза и со-
стояния эндометрия у женщин пременопау-
зального возраста.

Материал и методы исследования
Для достижения поставленной задачи 

было обследовано 88 женщин в возрасте 45 
лет и старше, которые были направлены на 
гистероскопию для подтверждения диагно-
за и лечения патологии эндометрия. У всех 
женщин оценивались анамнез, жалобы, ди-
агноз при направлении и после выполнения 
операции.

Статистическая обработка данных вы-
полнялась с использованием пакетов про-
грамм Exel и IBM SPSS Statistics 23. Рас-
считывались описательные статистики: 
медиана (Ме), межквартильный размах 
(IQR) и доли. 

Результаты исследования и их об-
суждение
Обследованные женщины были в воз-

расте от 45 до 54 лет (Ме = 47 лет; IQR = 
3,75). Больше половины обследованных 
были служащими (45 женщин или 51,1 %), 
остальная часть – домохозяйки (35 или 39,8 
%). Пациенток рабочих специальностей 
было всего 9,1 % (8 человек). Указанный ре-
зультат можно объяснить по-разному: либо 
ошибкой выборки в связи с различной обра-
щаемостью, либо тем, что у женщин физи-
ческого труда реже развиваются гормональ-
ные нарушения, которые являются основой 
для развития патологии эндометрия.

Возраст менархе (Ме = 13 лет; IQR = 
2), длительность менструаций (Ме = 5 дней; 

IQR = 3) и менструального цикла (Ме = 28 
дней; IQR = 4) не отличались от среднепо-
пуляционных [3,4]. У незначительной части 
женщин первая менструация начиналась до 
12 лет (у 8, или 9,1 %) или после 14 (у 10, 
или 11,4 %), что также является вариантом 
нормального развития [4].

Более половины (53 или 60,2 %) об-
следованных оценивали менструации как 
обильные, а 38,6 % – как умеренные, хотя 
жалобы на обильность менструаций предъ-
являли только 42,0 %, что указывает на 
необходимость объективной оценки мен-
струальной кровопотери при опросе данной 
категории больных с использованием специ-
альных шкал или метода подсчета прокла-
док [5]. Необходимо отметить, что 47,7 % 
пациенток отмечали наличие в прошлом на-
рушений менструального цикла. 

При изучении гинекологического 
анамнеза у каждой третьей пациентки вы-
явлено наличие сальпингоофорита (35,2 %), 
у каждой второй – эктопии цилиндрическо-
го эпителия шейки матки (46,6 %) и миомы 
матки (48,9 %). Из другой гинекологиче-
ской патологии обращает на себя внимание 
довольно высокая частота эндометриоза 
(14,8 %), кист яичников (18,2 %), а также 
патологии молочных желез (15,9 %). 

Более половины (56,8 %) женщин, на-
правленных на гистероскопию, имели в про-
шлом операции на репродуктивных органах 
(цистэктомия, миомэктомия, кесарево сече-
ние и другие) с использованием лапаротом-
ного или лапароскопического доступов. 

Кроме того, каждая третья пациентка 
(31 или 35,2 %) уже имела внутриматочные 
вмешательства, а у части (13 или 14,8 %) их 
было 2 и более. Наиболее частым показани-
ем для оперативных вмешательств в полости 
матки были полипы эндометрия (46,6 %), по 
поводу гиперплазии операцию выполняли у 
каждой пятой пациентки (19,3 %).

Только 6 (6,8 %) пациенток не имели 
маточных беременностей в анамнезе, тогда 
как среднее количество беременностей со-
ставило 3 (от 2 до 4). 33,0 % имели 1-2 бе-
ременности, 37,5 % – 3-4 и 22,7 % – 5 и бо-
лее маточных беременностей. Практически 
каждая обследованная (80 или 90,9 %) ро-
жала, а часть имели 3 и более родов (6 или 
6,8 %). Необходимо отметить, что две трети 
обследованных (65 или 73,9 %) имели меди-
цинские аборты в анамнезе, а каждая пятая 
(21,6 %) – 3 и более абортов. Частота само-
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произвольных прерываний составила 13,6 
%, а внематочных беременностей – 9,1 %, 
что существенно выше среднепопуляцион-
ных показателей [6].

Анализ соматического анамнеза жен-
щин пременопаузального возраста с пато-
логией эндометрия выявил высокую рас-
пространённость соматической патологии у 
данной категории пациенток (72,7 %). Каж-
дая пятая (20,5 %) из них страдала ожире-
нием, причем III-IV степени (12,5 %). Чаще 
всего регистрировалась патология желу-
дочно-кишечного тракта (39,8 %) и пече-
ни (30,7 %). Причем среди патологии ЖКТ 
лидировали гастрит, гастродуоденит, колит 

(9,1 %), а среди патологии печени – гепати-
ты (12,5 %).

Важно подчеркнуть, что обследован-
ные женщины имели также высокую часто-
ту заболеваний щитовидной железы (21,6 
%), железодефицитных анемий (19,3 %) и 
аллергических реакций (20,55 %).

38,6 % пациенток, направленных на 
гистероскопию уже имели различные экс-
трагенитальные оперативные вмешатель-
ства в прошлом. Чаще всего это была аппен-
дектомия (14,8 %) и тонзиллэктомия (14,8 
%), часть из них перенесла холецистэкто-
мию (4,5 %) и операции на молочной железе 
(4,5 %).

Таблица 1

Частота соматической патологии у женщин пременопаузального возраста с 
патологией эндометрия

Показатель n  %

Патология  желудочно-кишечного тракта, в том числе:
язвенная болезнь

35
3

39,8
3,4

Заболевания печени, в том числе:
гепатит

27
11

30,7
12,5

Заболевания щитовидной железы 19 21,6

Ожирение I-II степени 7 8,0

Ожирение III-IV степени 11 12,5

Панкреатит 4 4,5

Патология мочевыводящих путей 5 5,7

Железодефицитная анемия 17 19,3

Кардиальная патология 8 9,1

Гипертоническая болезнь 8 9,1

Вегето-сосудистая дистония 17 19,3

Тонзиллиты 13 14,8

Варикозная болезнь 2 2,3

Черепно-мозговая травма 5 5,7

Экстрагенитальные операции 34 38,6

В целом 64 72,7

Таким образом, изучение анамнеза 
женщин пременопаузального возраста с па-
тологией эндометрия выявило у них высо-
кую частоту операций на гениталиях и экс-
трагенитальных, соматической патологии, а 
также большое количество беременностей и 
внутриматочных вмешательств.

Основной жалобой (табл. 2) обследован-
ных больных было наличие обильных мен-

струаций: указанную жалобу предъявляли 
42 %. Необходимо отметить, что почти по-
ловина направленных женщин активно ни-
каких жалоб не предъявляли, а патология 
была выявлена при ультразвуковом исследо-
вании. Так у 31,8 % выявлен полип эндоме-
трия, у 6,8 % – гиперплазия эндометрия, а у 
5,7 % – субмукозная миома матки. 
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Таблица 2

Жалобы, предъявляемые обследованными женщинами

Жалобы n %
Обильные менструации 37 42,0
Полип по данным УЗИ 28 31,8
Гиперплазия эндометрия по данным УЗИ 6 6,8
Кровомазания 16 18,2
Боли внизу живота 12 13,6
Нарушение менструального цикла 5 5,7

После проведенного оперативного вме-
шательства у большинства пациенток был 
выставлен диагноз полипа эндометрия (60,2 
%), почти у половины (45,5 %) выявлена 
гиперплазия эндометрия и только у 4,5 % – 
полип цервикального канала. Необходимо 

отметить, что у 26.1 % выставлен диагноз 
хронического эндометрита, а у 2,3 % – ати-
пическая гиперплазия с аденокарциномой 
эндометрия. Больше чем у половины жен-
щин имелась сочетанная внутриматочная 
патология (59,1 %).
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Рис. 1. Распределение диагнозов у обследованных женщин, %.

Проведенное исследование показало 
отсутствие клинической картины у каждой 
третьей женщины пременопаузального воз-
раста с патологией эндометрия. У преобла-
дающего большинства пациенток данной 
возрастной категории патология эндометрия 

наблюдалась на фоне отягощенного гинеко-
логического и соматического анамнеза. 

Учитывая то, что половина случаев 
рака эндометрия в пери- и постменопаузе 
является результатом малигнизации гипер-
пластических процессов [2], необходимо 
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активное выявление женщин группы риска 
даже при отсутствии жалоб путем дополни-
тельного анкетирования и более глубокого 
обследования. 

Выводы
Проведенное исследование показало 

отсутствие клинической картины у каждой 
третьей женщины пременопаузального воз-
раста с патологией эндометрия. У преобла-
дающего большинства пациенток данной 
возрастной категории патология эндометрия 
наблюдалась на фоне отягощенного гинеко-
логического и соматического анамнеза.

Необходимо активное выявление жен-
щин группы риска рака эндометрия (наличие 
гиперпластических процессов) даже при от-
сутствии жалоб путем дополнительного анке-
тирования и более глубокого обследования. 
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЛИВОСТІ АНАМНЕЗУ ПРИ ПАТОЛОГІЇ 
ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ВІКУ

С.М. КОРНІЄНКО

Метою цього дослідження було вивчення 
особливості анамнезу при патології ендометрія у 
жінок пременопаузального віку.

Матеріал та методи дослідження. Обстеже-
но 88 жінок у віці 45 років і старше, які були на-
правлені на гістероскопію.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Обстежені жінки у віці від 45 до 54 років 
(Ме = 47 років; IQR = 3,75). Більше полови-
ни (60,2%) оцінювали менструації як рясні, 
а 38,6% - як помірні, хоча скарги на рясність 
менструацій пред’являли тільки 42,0%. 47,7% 
пацієнток відзначали наявність в минулому по-
рушень менструального циклу. У кожної третьої 
пацієнтки виявлено наявність сальпингоофо-
рита (35,2%), у кожній другій - ектопії цилін-
дричного епітелію шийки матки (46,6%) і міоми 
матки (48,9%). Відзначається висока частота 
ендометріозу (14,8%), кіст яєчників (18,2%), а 
також патології молочних залоз (15,9%). Більше 
половини (56,8%) жінок мали в минулому опе-
рації на репродуктивних органах (цистектомія, 
міомектомія, кесарів розтин та інші).

Кожна третя пацієнтка (35,2%) вже мала 
внутрішньоматкові втручання, а у частини 
(14,8%) їх було 2 і більше. Найбільш частим по-
казанням для оперативних втручань в порожни-
ні матки були поліпи ендометрію (46,6%), з при-
воду гіперплазії операцію виконували у кожної 
п ятої пацієнтки (19,3%). Не мали маткових ва-
гітностей в анамнезі 6 (6,8%) пацієнток, тоді як 
середня кількість вагітностей склала 3. 33,0% 
мали 1-2 вагітності, 37,5% - 3-4 і 22,7% - 5 і біль-
ше маткових вагітностей. 80 (90,9%) жінок на-
роджували, а частина з них (6,8%) мали 3 і біль-
ше пологів. Медичні аборти в анамнезі були у 
65 (73,9%)обстежених, у кожної п ятої (21,6%) 
було 3 і більш абортів. Частота самовільних абор-
тів склала 13,6%, а позаматкових вагітностей - 
9,1%. Виявлена висока поширеність соматичної 
патології (72,7%). Кожна п ята (20,5%) стражда-
ла ожирінням, причому III-IV ступеня (12,5%). 
Найчастіше реєструвалася патологія шлунково-
кишкового тракту (39,8%) і печінки (30,7%). 
Обстежені жінки мали також високу частоту за-
хворювань щитовидної залози (21,6%), залізо-
дефіцитних анемій (19,3%) і алергічних реакцій 
(20,6%).

Висновки. Проведене дослідження по-
казало відсутність клінічної картини у кожної 
третьої жінки пременопаузального віку з пато-
логією ендометрія. У переважної більшості па-
цієнток патологія ендометрія спостерігалася на 
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тлі обтяженого гінекологічного та соматичного 
анамнезу. Необхідно активне виявлення жінок 
групи ризику раку ендометрія навіть при відсут-
ності скарг шляхом додаткового анкетування і 
більш глибокого обстеження.

Ключові слова: ендометрій, премено-
пауза, гінекологічний анамнез, соматичний 
статус

RESUME

THE FEATURES OF HISTORY IN THE PATHOLOGY 
OF THE ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSAL 

WOMEN

S.M. KORNIYENKO

The aim of this study was to examine the fea-
tures of the history in the pathology of  endome-
trium in premenopausal women.

Material and methods. The study involved 
88 women aged 45 years and older, who have fo-
cused on hysteroscopy.

Results. Surveys were made among the wom-
en aged 45 to 54 years old (Me = 47 years; IQR = 
3,75). More than half (60.2%) were assessed as a 
heavy menstrual period, and 38.6% - a moderate, 
although complaints about the heavy period is pre-
sented only 42.0%. 47.7% of patients noted the 
presence in the past menstrual disorders. Every 
third patient revealed the presence salpingoopho-
ritis (35.2%), every second - ectopia of cylindri-
cal epithelium of the cervix (46.6%) and uterine 
fibroids (48.9%). There is a high incidence of en-
dometriosis (14.8%), ovarian cysts (18.2%) and 
breast pathology (15.9%). More than half (56.8%) 
women had in the past surgery on reproductive or-

gans (cystectomy, myomectomy, cesarean section 
and other).

Every third patient (35.2%) has had intra-
uterine intervention, and in part (14.8%) were 2 
or more. The most frequent indication for surgical 
intervention in the uterus was endometrial polyps 
(46.6%), on the hyperplasia of the operation car-
ried out every five patients (19.3%). There was no 
history of tubal pregnancies for 6 (6.8%) patients, 
whereas the average number of pregnancies was 
3. 33.0% had 1-2 of pregnancy, 37.5% - 22.7% 
3.4 - 5 and a tubal pregnancy. 80 (90.9%) patient 
gave birth, and some have had 3 or more genera 
(6.8%). Medical abortion is a history of 65 (73.9%) 
patients, one in five was 3 (21.6%) and more abor-
tions. The frequency of spontaneous abortion was 
13.6% and ectopic pregnancies - 9.1%. Revealed 
a high prevalence of somatic pathology in this cat-
egory of patients (72.7%). One in five (20.5%) of 
them were obese, and III-IV degree (12.5%). Most 
often, pathologies of gastrointestinal (39.8%) and 
liver (30.7%) were recorded. Surveyed women also 
had a high frequency of thyroid disease (21.6%), 
iron-deficiency anemia (19.3%) and allergic reac-
tions (20.55%).

Conclusions. The study showed no clinical 
every third premenopausal women with endome-
trial pathology. In the overwhelming majority of 
patients endometrial pathology was observed with 
aggravated physical and gynecological history. It 
is necessary to actively identify women at risk for 
endometrial cancer, even in the absence of com-
plaints by additional questionnaires and more in-
depth examination.

Keywords: endometrium, premenopausal, 
gynecological diseases, somatic status
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КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ З ВАРИКОЗНОЮ 

ХВОРОБОЮ

В статті представлені результати удосконаленого способу антенатального спостережен-
ня вагітних з варикозною хворобою із включенням до медикаментозної терапії вітчизняного пре-
парату, що є комбінацією 50 мг гесперидину та 450 мг діосміну.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 49 вагітних із варикозною хворобою, які по-
ділені на основну та групу порівняння в залежності від отримуваної терапії. Контрольну групу 
склали 23 вагітні без варикозної хвороби. Вивчалися показники клініко-функціональних, лабора-
торних та інструментальних методів дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Відсутність прогресування клінічних проявів 
хвороби у 87,5% вагітних з варикозом та покращення показників гемостазіограми віддзеркалює 
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Варикозна хвороба й обумовлена нею 
хронічна венозна недостатність належать до 
найбільш поширених видів судинної пато-
логії, що спостерігаються в 50-70% доросло-
го населення [1]. При цьому жінки хворіють 
в 1,5 рази частіше, ніж чоловіки. Більш ніж 
у половини жінок первинна маніфестація 
захворювання відбувається саме в період ва-
гітності. 

Мета дослідження - вдосконалення 
антенатального  спостереження вагітних з 
варикозною хворобою на основі порівняль-
ного вивчення стану системи гемостазу, по-
казників кровоплину вен нижніх кінцівок, 
клініко-гормонального статусу і функції 
фето-плацентарного комплексу для профі-
лактики акушерських ускладнень у таких 
жінок.

Матеріал та методи дослідження
Проведено клініко-параклінічне обсте-

ження 49 вагітних у терміні 24 – 38 тижнів 
з варикозною хворобою, що вперше розви-
нулась під час поточної вагітності. Усі об-
стежувані жінки були поділені на 2 групи: 
основну групу склали 24 вагітних з варикоз-
ною хворобою, які отримували разом з комп-
ресійною терапією комбінацію гесперидину 
та діосміну з 24 тижня; у групу порівняння 
були включені 25 вагітних з варикозною 
хворобою, які отримували компресійну те-
рапію в комплексі з топічною терапією трок-
севазином гелем. Контрольну групу склали 
23 вагітні без клінічних проявів варикозу.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Середній термін первинної маніфеста-

ції варикозної хвороби при поточній вагіт-
ності в жінок основної та групи співставлен-
ня склав 26 тижнів і 3 дні, що співпадає з 
«піком» гемодинамічних навантажень та по-
силює вже існуючу екстрагенітальну пато-

логію. Для вагітних з варикозною хворобою 
є характерними суттєві гіперкоагуляційні 
порушення, які створюють преморбідні умо-
ви для розвитку та прогресування ендоте-
ліальної дисфункції. Так, у вагітних з клі-
нічною маніфестацією варикозної хвороби 
відзначалось достовірне зниження кількості 
тромбоцитів 198 х 109/л ± 12,5 проти 281 х 
109/л ± 14,6 групи контролю (р 0,05), зрос-
тання показників, що характеризують вну-
трішній шлях згортання, зокрема активо-
ваного часткового тромбопластинового часу 
- 38,7c ± 2,1 (35,1c ± 2,5 в групі контролю 
(р 0,05)). Середнє значення протромбінового 
індексу у вагітних з варикозною хворобою 
сягало 112 ± 3,5%, що перевищує на 24% 
значення цього показника у вагітних із здо-
ровими венозними судинами. Для вагітних 
основної та групи порівняння притаманна 
гіперфібриногенемія. Так, середній вміст 
фібриногену у них зростав до 4,6 г/л ± 0,58, 
що на 37% вище, ніж у вагітних контроль-
ної групи. 

Спираючись на результати ультразву-
кового триплексного сканування вен ниж-
ніх кінцівок було виявлено у 8,3% вагітних 
основної групи проксимальний рефлюкс по 
стовбуру великої підшкірної вени, у 4,2% 
вагітних - у комбінації з неспроможністю 
сафено-феморального співустя та неспро-
можними перфорантними венами, а в 4,2% 
- у комбінації з недостатністю перфорантних 
вен; ізольована неспроможність перфорант-
них вен зустрічалась у 12,5 % вагітних із за-
лученням перфорант Додда, Бойда та Майі. у 
той же час у вагітних групи порівняння (8%) 
відмічено майже в два рази більший відсоток 
проксимального рефлюксу по стовбуру ве-
ликої підшкірної вени у поєднанні з неспро-
можністю сафено-феморального співустя та 
неспроможними перфорантними венами, а в 
4% локальний рефлюкс по стовбуру великої 
підшкірної вени поєднувався з неспромож-

ефективність запропонованої терапії для корекції гемореологічних властивостей крові Включен-
ня гесперидину та діосміну в комплексну антенатальну терапію дозволило у вагітних майже в 
два рази зменшити відсоток прогресування змін в венозній системі нижніх кінцівок. Нормалізація 
у таких вагітних процесів біосинтезу плацентарних гормонів свідчить про доцільність викорис-
тання саме препарату системної дії. На користь покращення стану плода у цих вагітних також 
свідчить зростання амплітуди миттєвих осциляцій й амплітуди та тривалості акцелерацій 
(р<0,05) за даними кардіотокографічного спостереження.

Висновки. Включення в комплексну терапію варикозної хвороби у вагітних діосміну та гес-
перидину є патогенетично обґрунтованим, оскільки покращує ступінь клінічних проявів захворю-
вання, показники гемостазу, гормональної функції плаценти й стану внутрішньоутробного плода.

Ключові слова: вагітність, варикозна хвороба, плацентарні гормони, гемостазіограма, геспе-
ридин, діосмін.
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ністю перфорантних вен; у 4% визначалося 
поєднання рефлюксу по стовбуру малої під-
шкірної вени з неспроможністю сафено-по-
плітеального співустя та перфорантних вен; 
ізольована неспроможність перфорантних 
вен зустрічалась у 20% вагітних. 

Притаманні порушення гормональної 
регуляції і наявність хронічної запальної 
реакції, які характерні для вагітних з ва-
рикозною хворобою, стимулюють розвиток 
застійного повнокров’я тазових органів, 
варикозного розширення тазових вен, що 
супроводжується активацією імунозапаль-
ного механізму пошкодження ендотелію і 
стінки вен на тлі оксидативного стресу [2]. 
Ці порушення цілком закономірно реалізу-
ються маніфестацією судинноасоційованих 
ускладнень вагітності, які розвивалися у 
71,4 % жінок з варикозною хворобою, що 
майже вдвічі перевищувало показники гру-
пи контролю - 39,1% (р<0,05).

Визначені гіперкоагуляційні пору-
шення у вагітних з варикозною хворобою 
відіграють провідну роль у розвитку плацен-
тарної дисфункції, яка з III триместру вагіт-
ності розвивалася у 40,4% таких вагітних і 
проявлялася зниженням біосинтезу плацен-
тарних гормонів: естріолу на 22,7%, прогес-
терону на 28,2% і плацентарного лактогену 
на 22,5%. 

Оцінка плодово-плацентарного крово-
плину у III триместрі вагітності, виявила до-
стовірно більш високі значення судинного 
опору в артеріях пуповини у вагітних з вари-
козною хворобою (0,65 ± 0,02) проти 0,58 ± 
0,02 (р<0,05) групи контролю, а підвищен-
ня систоло-діастолічного відношення сягало 
2,69 ± 0,02 (у вагітних групи контролю - 2,1 
± 0,02). Порушення фетально-плацентарно-
го кровоплину проявлялося зростанням се-
реднього значення індексу резистентності в 
середній мозковій артерії плода у вагітних 
з варикозною хворобою, яке склало 0,78 ± 
0,02 проти 0,69 ± 0,02 контрольної групи 
(р<0,05).

Основними скаргами вагітних з вари-
козною хворобою, починаючи з 24 тижнів 
вагітності, були: біль (20,8% - основна група 
й 24% - група порівняння), відчуття важко-
сті в ногах (25% і 36% відповідно) та свер-
біж (4,2% і 8% відповідно). Середня оцінка 
стану за візуальною аналоговою шкалою 
(ВАШ) у вагітних основної та групи порів-
няння перед призначенням комплексу лі-
кувально-профілактичних заходів складала 

5,12 і 5,2 балів. Показовим є те, що на тлі 
запропонованого комплексу терапії 87,5% 
вагітних основної групи відзначали суттєве 
суб’єктивне покращення, що знайшло ві-
дображення й у зменшенні майже в 2 рази 
оцінки за ВАШ. Лише в 12,5 % вагітних 
цієї групи в третьому триместрі вагітності 
визначалися набряки помірного ступеню. 
Натомість, у групі порівняння в 28% у дина-
міці вагітності відзначалося прогресування 
відчуття важкості в ногах, у 36% вагітних 
напередодні пологів збільшувалися набря-
ки, що не проходили після дванадцятиго-
динного відпочинку. Лише 40% вагітних 
групи порівняння за ВАШ оцінили свій стан 
напередодні пологів як задовільний, а 60% 
вагітних цієї групи повідомили про збіль-
шення оцінки за ВАШ до 7,3 балів. 

у динаміці спостереження у вагітних 
на тлі прийому гесперидину та діосміну від-
значалося зниження показників фібриноге-
ну до – 3,2±0,31 г/л (у вагітних групи порів-
няння - 4,95±0,62 г/л (р<0,05). Аналогічна 
динаміка відзначалася щодо показників ак-
тивованого часткового тромбопластинового 
часу: в основній групі - 35,6±2,2  с (група 
порівняння - 39,2±2,4 с). На тлі прийому 
гесперидину з діосміном у вагітних основної 
групи відзначалося збільшення рівня тром-
боцитів до 248±11  х 109/л (група порівнян-
ня – 201±13 х 109/л), що свідчить про ста-
білізацію судинно-тромбоцитарної ланки 
системи гемостазу. У вагітних з варикозною 
хворобою на тлі використання запропоно-
ваної системної терапії зареєстровано по-
кращення показників гормональної функції 
плаценти. Так, рівень естріолу збільшився 
практично в 2 рази - з 32,60±3,04 нмоль/л до 
64,4±2,06 нмоль/л, а показники прогестеро-
ну практично наблизилися до таких показ-
ників групи жінок без судинної патології - з 
103,03±9,35 нмоль/л до 219±14,8 нмоль/л. 

За даними кардіотокограм виявлена 
достовірна різниця між показниками в обох 
підгрупах вагітних. В основній групі вагіт-
них, які отримували терапію з включенням 
гесперидину та діосміну, показники карді-
отокограм були кращими. Так, відмічено 
збільшення амплітуди миттєвих осциляцій 
з 6,5±0,3 до 8,3±0,2 (р<0,05). Достовірно 
збільшилась амплітуда й тривалість акцеле-
рацій плода у вагітних, які отримували те-
рапію гесперидином та діосміном з 13,6±0,8 
до 20,7±0,3 (р<0,05). Децелерацій у всіх 
групах виявлено не було.
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Висновки
Включення в комплексну терапію ва-

рикозної хвороби гесперидину та діосміну 
у вагітних є патогенетично обґрунтованим, 
оскільки покращує ступінь клінічних про-
явів захворювання, нормалізує показники 
гемостазу, гормональної функції плаценти й 
стану внутрішньоутробного плода, а також 
зменшує ступінь прогресування варикозної 
хвороби за даними ультразвукового дослі-
дження.
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РЕЗЮМЕ

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

КОРНИЕЦ Н.Г., КРАВЦОВА Ю.А.

В статье представлены результаты усо-
вершенствованного способа антенатального на-
блюдения беременных с варикозной болезнью с 
включением в медикаментозную терапию отече-
ственного препарата, который является комби-
нацией 50 мг гесперидина и 450 мг диосмина.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 49 беременных с варикозной болезнью, 
которые разделены на основную и группу срав-
нения в зависимости от получаемой терапии. 
Контрольную группу составили 23 беременные 
без варикозной болезни. Изучались показатели 
клинико-функциональных, лабораторных и ин-
струментальных методов исследования.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Отсутствие прогрессирования клинических 
проявлений болезни у 87,5% беременных с вари-
козом и улучшение показателей гемостазиограм-
мы отражает эффективность предложенной те-

рапии для коррекции гемореологичних свойств 
крови. Включение гесперидина и диосмина в 
комплексную антенатальную терапию позво-
лило у беременных почти в два раза уменьшить 
процент прогрессирования изменений в веноз-
ной системе нижних конечностей. Нормализа-
ция у таких беременных процессов биосинтеза 
плацентарных гормонов свидетельствует о целе-
сообразности использования именно препарата 
системного действия. В пользу улучшения состо-
яния плода у этих беременных также свидетель-
ствует рост амплитуды мгновенных осцилляций 
и амплитуды и продолжительности акцелераций 
(р <0,05) по данным кардиотокографического 
наблюдения.

Выводы. Включение в комплексную тера-
пию варикозной болезни у беременных диосмина 
и гесперидина является патогенетически обосно-
ванным, поскольку улучшает степень клини-
ческих проявлений заболевания, показатели 
гемостаза, гормональной функции плаценты и 
состояния внутриутробного плода.

Ключевые слова: беременность, варикоз-
ная болезнь, плацентарные гормоны, гемостази-
ограма, гесперидин, диосмин.

SUMMARY

CLINICAL AND PATHOGENETIC SUBSTANTIATION 
OF PREVENTION OF OBSTETRICAL COMPLICA-

TIONS IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE 
DISEASE

KORNIETS N.G., KRAVTSOVA Y.A.

The article presents the results of an im-
proved method of antenatal surveillance of preg-
nant women with varicose disease which included 
the national medical drug that is a combination of 
50 mg hesperidin and 450 mg diosmin.

Materials and methods. The study involved 
49 pregnant women with varicose veins, which 
were divided into the basic and comparative group 
depending on the received treatment. The clinical 
and functional parameters, laboratory and instru-
mental methods were studied. The control group 
consisted of 23 pregnant women without varicose 
veins. 

Results. The absence of progression of clini-
cal symptoms of the disease in 87.5% of pregnant 
women with varicose veins and improvement of the 
haemostatic parameters reflects the effectiveness 
of this therapy for the correction of the rheologi-
cal properties of blood. The inclusion of hesperidin 
and diosmin to the complex therapy in pregnant 
women allowed to decrease the percentage of pro-
gression of changes in the venous system of the 
lower extremities almost twice. The normalization 
of processes of biosynthesis placental hormones in 
pregnant women shows the feasibility of using the 
drug with the systemic effects. The increase of the 
amplitude of instantaneous oscillations and the 
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amplitude and duration of accelerations (p <0,05) 
according to the cardiotocographical observation 
indicates in favor of improving the state of the fe-
tus in pregnant women.

Conclusions. The inclusion of diosmin 
and hesperidin to the complex treatment 
of varicose veins in pregnant women is 

pathogenetically justified as it improves the 
degree of clinical manifestations of disease, 
haemostatic parameters, hormonal function 
of the placenta and fetus state.

Keywords: pregnancy, varicose veins, 
placental hormones, haemostatic parameters, 
hesperidin, diosmin.
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ДВА ЕТАПИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ВАГІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ 
ПРИ СТРЕСОВОМУ НЕТРИМАННІ СЕЧІ З ПОЗИЦІЙ 

ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

У статті представлено  вирішення розповсюдженої проблеми сучасної гінекології : нетри-
мання сечі при дисфункції тазового дна у жінок перименопаузального віку. 

Матеріал та методи дослідження. Клінічні, бактеріоскопічні, бактеріологічні, рідинна цито-
логія, трансперинеальне ультразвукове дослідження, методи варіаційної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі використання сучасних клініко – діа-
гностичних методів  наведено алгоритм встановлення діагнозу при вказаній патології, проаналі-
зовано причини виникнення стресового нетримання сечі та різноманітність клінічних виявлень 
захворювання. Підтверджено високу діагностичну цінність проведення трансперинеального уль-
тразвукового дослідження. Авторами доведено, що встановлення трансобтураторного субуретраль-
ного слінгу на підставі дотримання принципів інтегральної теорії є малоінвазивним високоефек-
тивним оперативним втручанням при стресовому нетриманні сечі.  В дослідженні показано, що при 
поєднанні стресового нетримання сечі з пролапсом геніталій ефективним є застосування TVT тех-
нологій разом з пластичними операціями на піхві, а саме передньою кольпорафією, кольпоперінеора-
фією з леваторопластикою. Обґрунтовано  оптимізацію  ведення післяопераційного  періоду.

Висновки. Встановлення вагінальним доступом трансобтураторного субуретрального слін-
гу є ефективним методом лікування стресового нетримання сечі. Використання препарату, що 
вміщує хлоргексидину біглюконат та декспантенол, на етапі післяопераційного періоду сприяє 
кращій регенерації ранової поверхні та відновленню фізіологічного мікробного пейзажу.

Ключові слова: стресове нетримання сечі, інтегральна теорія, трансобтураторний субуре-
тральний слінг, післяопераційне ведення.

Дисфункція тазового дна у жінок пе-
рименопаузального віку – розповсюджена, 
але на теперішній час недостатньо вивчена 
проблема. Нетримання сечі (НС)  у таких па-
цієнток є найчастішим проявом дисфункції, 
але слід підкреслити, що пролапс тазових 
органів, нетримання калу та тазовий біль 
також є провідними симптомами  у вказано-
го контингенту жінок. 

Нетримання сечі – стан, при якому 
відбувається неконтрольоване вольовим 
зусиллям мимовільне підтікання сечі. За-
хворювання суттєво погіршує якість життя 
жінки, негативно впливаючи на соціальну, 
професійну та сімейну адаптацію [3,5]. У 
відповідності з анатомічними особливостя-
ми жінки більше  страждають на дане за-
хворювання. Біля третини всіх жінок, що 
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звертаються щорічно до гінеколога, вказу-
ють на симптоми мимовільного виділення 
сечі при фізичному навантаженні.  Найчас-
тіше нетримання сечі зустрічається у жінок 
віком 40 – 50 років.

Приблизна кількість жінок зі  стресо-
вим нетриманням сечі в Україні складає в 
середньому 24,5%.

Консервативні методи лікування стре-
сового нетримання сечі поєднують вправи 
Кегеля (для м’язів промежини), терапію 
біологічних зворотних зв’язків, локальну 
гормональну терапію, магнітну стимуляцію 
нервово – м’язового апарату органів малої 
миски та мискового дна [1,6].

Медикаментозні методи особливо акту-
альні для лікування гіперактивного сечово-
го міхура: призначаються антихолінергічні 
засоби, медикаментозні препарати, що про-
тидіють накопиченню в синапсах нервової 
системи АХ. Найбільша ефективність меди-
каментозного лікування відмічається у па-
цієнток з ургентним (імперативним) типом 
нетримання сечі.

Хірургічні методи використовують-
ся при незадовільних результатах кон-
сервативної терапії. Золотим стандартом 
оперативних методів лікування у всьому 
світі вважається виконання малоінвазивних 
(петльових) слінгових операцій, таких як 
TVT, TVT – O, TOT, ПРОЛІФТ на підставі ін-
тегральної теорії [2,6].

Метод TVT (пластика вільною синте-
тичною петлею) отримав найбільше визна-
ння у всьому світі [2,4].

За даними літературних джерел, опе-
рація з використанням вільної синтетичної 
петлі ефективна в 80 – 97% випадків при лі-
кування хворих, що страждають нетриман-
ням сечі при напруженні в поєднанні з цис-
тоцелє та пролапсом геніталій.

Особливого значення при використанні 
TVT – технологій набуває проведення після-
операційної реабілітації. 

Мета дослідження – визначення ефек-
тивності використання TVT–технології у 
жінок перименопаузального віку зі стресо-
вим нетриманням сечі при оптимізації ве-
дення післяопераційного періоду.

Матеріал та методи дослідження
Обстежено та проліковано 48 жінок 

перименопаузального віку, яким було вста-
новлено діагноз стресового нетримання 
сечі. Всім жінкам  проведено повне клініко-

лабораторне обстеження, гінекологічний 
огляд, бактеріоскопічні, бактеріологічні, 
цитологічне дослідження вагінальних маз-
ків, при необхідності проводилося дослі-
дження на виявлення інфекцій, що переда-
ються статевим шляхом. Діагноз та ступінь 
проявів стресового нетримання сечі визна-
чалися  при самостійному заповненні анке-
ти пацієнткою, в якій фіксували втрату сечі  
при чиханні, кашлі, фізичних навантажен-
нях, під час прогулянок, при нахилах, при-
сіданнях чи вставанні з стільця. Звертали 
увагу на наступні симптоми: почуття не-
повного випорожнення сечового міхура, 
складності з початком сечовипускання, 
наявність імперативних позивів до сечови-
пускання, постійного підтікання сечі. Під-
тверджували діагноз за допомогою наступ-
них об’єктивних методів  дослідження: 24 
– годинного тесту з прокладкою, транспе-
ринеального УЗД з визначенням опущення 
шийки сечового міхура, симптому «ворон-
ки», визначенням об’єму сечового міхура, 
об’єму остаточної сечі та нестабільності де-
трузора. 

Всім пацієнткам після встановлення 
діагнозу стресового нетримання сечі (СНС) 
та письмової згоди хворої на оперативне 
втручання було проведено встановлення су-
буретрального трансобтураторного слінгу з 
використанням вагінального доступу у від-
повідності з системою інтегральної теорії 
[2,6].

На післяопераційному етапі пацієнток 
було розподілено на 2 групи. Жінкам гру-
пи А (24 пацієнтки) проводили післяопера-
ційний період за стандартним протоколом. 
Жінкам групи В (24 хворі) на додаток до 
стандартних засобів призначали комбіно-
ваний репаративний, протизапальний та 
протимікробний препарат, що вміщує хлор-
гексидіну біглюконат та декспантенол по 
1 суппозіторію двічі на добу на протязі 10 
днів. 

Хлоргексидину біглюконат – антисеп-
тична речовина, активна по відношенню 
до більшості грамнегативних та грампози-
тивних бактерій, простіших, дерматофітів, 
дріжджових грибів, вірусу герпесу. До дії 
хлоргексидину чутливі штами Trichomonas 
vaginalis, Gardnerella vaginalis, Escherichia 
coli, Treponema pallidum, Ureaplasma 
spp., Chlamidia spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Bacteroides fragilis, 
Neisseria gonorrhoeae.
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Декспантенол входить до складу ко-
ензиму А, приймає участь у ліпідному та 
вуглеводному обмінах, процесах ацетилю-
вання, синтезі ацетилхоліну, глюкокорти-
костероїдних гормонів та порфіринів. Дек-
спантенол стимулює регенеративні процеси, 
нормалізує клітинний обмін, підсилює мітоз 
та підвищує щільність колагенових воло-
кон, не порушує активність лактобацил.

Перед початком  лікування, після його 
закінчення та через 2 місяці після прове-
деного лікування пацієнтки заповнювали 
таблиці з показниками індексу стану піхви 
[1], який характеризує еластичність піхви, 
об’єм рідини у піхві, рівень рН, цілісність 
епітелію піхви та його зволоження за баль-
ною системою.

Середній вік жінок склав 52 роки. У 
81,6% жінок СНС поєднувалось з цистоцелє 
та пролапсом геніталій, у зв’язку з чим разом 
з встановленням TVT – слінга їм було викона-
но передню кольпорафію, кольпоперінеора-
фію з леваторопластикою. Жодна з пацієнток 
не вийшла з дослідження внаслідок настання 
негативних побічних ефектів та ускладнень 
після оперативного втручання.

Групу контролю склали 25 здорових 
жінок перименопаузального віку. 

Результати досліджень оброблялися за 
допомогою програми статистичного аналізу 
«Microsoft Excel 2011» для медичних дослі-
джень.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Перед проведенням оперативного 

втручання  32 (84,2%) жінок скаржились 
на почуття неповного випорожнення січо-
вого міхура з постійним підтіканням сечі; 
21(55,3%) відмічали складності з початком 
сечовипускання; 18(47,4%) пацієнток вка-
зували на наявність імперативних позивів 
до сечовипускання. У 30(78,9%) хворих 24 
– годинний тест з прокладкою був позитив-
ним. При проведенні трансперинеального 
УЗД дослідження опущення шийки сечово-
го міхура було встановлено у 25 (65,8%) жі-
нок. Симптом «воронки» та нестабільність 
детрузора спостерігались у 21 (55,3%) паці-
єнток.

Серед основних причин стресового не-
тримання сечі жінки відмічали тяжкі три-
валі або, напроти, стрімкі пологи; гінеколо-
гічні втручання: гістеректомію, видалення 
інтралігаментарних пухлин; ендоуретраль-

ні операції; важку фізичну працю; травми 
промежини.

За висловлюванням засновників [2,7], 
інтегральна теорія – це взаємопов’язана 
концепція динамічної анатомії, що роз-
криває підстави щодо розуміння функцій 
та дисфункцій тазового дна. Хірургічні 
методи, розроблені у відповідності з інте-
гральною теорією, засновані на укріпленні 
пошкоджених зв’язок та фасцій за допомо-
гою полімерних стрічок – лінійних сітчас-
тих синтетичних ендопротезів, а також на 
збереженні достатнього об’єму тканин піх-
ви та їх еластичності, насамперед у ділянці 
примикання шийки сечового міхура (так 
званої зони критичної пружності). Доктри-
на інтегральної теорії стосовно реабілітації 
функцій мискового дна зосереджена на укрі-
пленні структур мискового дна – м’язової, 
нервової та сполучної тканин, що працюють 
синергічно, як динамічна система.   

Після встановлення вагінальним до-
ступом трансобтураторного субуретрального 
слінгу лише у 2(4,2%) пацієнток відміча-
лись складнощі з початком сечовипускання 
на першу добу післяопераційного періоду. 
Інші попередні скарги у всіх досліджува-
них пацієнток були відсутніми. Позитивна 
динаміка відмічалась також при проведен-
ні трансперинеального УЗД дослідження зі 
зникненням симптому «воронки» та збіль-
шенням об’єму сечового міхура.

На етапі післяопераційного періоду у 
всіх пацієнток, що були під спостережен-
ням, відбувалося відновлення фізіологічно-
го біотопу піхви, але у групі А встановлено 
наявність патологічних асоціацій мікроор-
ганізмів у 4,2% жінок. 7(14,6%) з них скар-
жились на свербіння, сухість, відчуття дис-
комфорту, біль в ділянках промежини та 
піхви.  Крім вищевикладеного в даній групі 
виявилось статистично значиме зниження 
індексу стану піхви до 14,7 балів (сумарний 
показник балів у жінок контрольної групи 
склав 18,6 балів). У пацієнток групи В на 
етапі післяопераційної реабілітації індекс 
стану піхви дорівнював 18,1 бали і майже не 
змінювався через у місяці після лікування. 
Жодною з жінок не відмічено було побічних 
ефектів, всі пацієнтки відмітили суттєве 
тривале  покращення їх попереднього стану 
з відсутністю  симптомів сухості у піхві, по-
дразнення, печії, свербіння та болі при ста-
тевому акті.
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Рівень вагінального рН відіграє важ-
ливу роль в попередженні колонізації піхви 
патогенними та умовно патогенними мікро-
організмами. У пацієнток підгрупи В засто-
сування засобу, що вміщував хлоргексиди-
ну біглюконат в поєднанні з декспантенолом  
сприяло зниженню рН, створюючи благо-
приємні умови для формування фізіологіч-
ного мікробного пейзажу. Безперечно, вда-
ле поєднання в препараті  двох складових: 
антисептичної речовини, активної по від-
ношенню до більшості грамнегативних та 
грампозитивних бактерій, простіших, дер-
матофітів, дріжджових  грибів, вірусу гер-
песу, та речовини,  що  відновлює клітинний 
метаболізм, з протизапальними та імуности-
мулюючими властивостями сприяло опти-
мізації ведення післяопераційного періоду у 
жінок групи дослідження.

Висновки
Використання малоінвазивних хірур-

гічних втручань на підставі інтегральної те-
орії дозволяє досягти високих результатів.

Встановлення вагінальним доступом 
трансобтураторного субуретрального слінгу 
є ефективним методом  лікування стресового 
нетримання сечі.

Проведення операцій з використанням 
вільної синтетичної петлі у пацієнток з СНС 
в поєднанні з цистоцелє та пролапсом гені-
талій може сполучатись з пластичними опе-
раціями на піхві з дотриманням органозбе-
рігаючих підходів.

Використання препарату, що вміщує 
хлоргексидину біглюконат та декспантенол, 
на етапі післяопераційного періоду сприяє 
кращій регенерації ранової поверхні та від-
новленню фізіологічного мікробного пейзажу.
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РЕЗЮМЕ

ДВА ЭТАПА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ВАГИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ СТРЕССОВОМ 

НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕОРИЕЙ

КОРОВАЙ В.И., ТАНЬКО О.П., ЧЕРНЯК О.Л., 

САМОЙЛОВА М.В.

В статье представлено решение распро-
страненной проблемы современной гинекологии: 
недержания мочи при дисфункции тазового дна 
у женщин перименопаузального возраста.

Материал и методы исследования. Кли-
нические, бактериоскопические, бактериоло-
гические, жидкостная цитология, транспери-
неальное ультразвуковое исследование, методы 
вариационной статистики. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. На основе использования современных 
клинико–диагностических тестов приведен ал-
горитм установления диагноза при указанной 
патологии, проанализированы причины возник-
новения стресового недержания мочи и разноо-
бразие клинических проявлений заболевания. 
Подтверждена высокая диагностическая цен-
ность проведения трансперинеального ультра-
звукового исследования. Авторами показано, 
что установка трансобтураторного субуретраль-
ного слинга на основе соблюдения принципов 
интегральной теории является малоинвазивным 
высокоэффективным оперативным вмешатель-
ством при стресовом недержании мочи. В иссле-
довании продемонстрировано, что при сочетании 
стресового недержания мочи с пролапсом гени-
талий эффективным является использование 
TVT – технологий  вместе с пластическими опе-
рациями на влагалище: передней кольпорафи-
ей, кольпоперинеорафией с леваторопластикой. 
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Обоснована оптимизация ведения послеопераци-
онного периода.

Выводы. Установление вагинальным до-
ступом трансобтураторного субуретрального 
слинга является эффективным методом лечения 
стрессового недержания мочи. Использование 
на этапе послеоперационного ведения препара-
та, содержащего хлоргексидина бигликонат и 
декспантенол, способствует лучшей регенерации 
раневой поверхности и восстановлению физиоло-
гического микробного пейзажа.

Ключевые слова: стресовое недержание 
мочи, интегральная теория, трансобтураторный 
субуретральный слинг, послеоперационное ве-
дение.

SUMMARY

TWO STAGES OF STRESS-INDUCED URINE INCON-
TINENCE VAGINAL SURGERY FROM THE INTE-

GRAL THEORY POINT OF VIEW. 

KOROVAY V.I., TANKO O.P., CHERNIAK O.L., 

SAMOYLOVA M.V.

In the abstract contemporary solution of 
well-spread gynecological problem is represented: 
urine incontinence combined with pelvic floor dys-
function in women of perimenopausal age. 

Material and methods. Сlinical, bacterio-
scopical, bacteriological, fluid cytology, transperi-

neal sonographic investigation, statistical meth-
ods.

Results. On the basis of modern clinic 
and diagnostic tests application it was shown 
the algorithm of diagnosis making in this 
pathology, it were analyzed the causes of stress-
induced urine incontinence development and 
variety of clinical features of the disease. It was 
proved high diagnostic value of transperineal 
sonographic investigation. Authors showed,  that 
transobturator suburethral sling setting following 
the principles of  ntegral theory is minimally 
invasive effective surgery of stress-induced urine 
incontinence. The work shows that in combination 
of stress-induced urine incontinence with genital 
prolapses TVT-technic with plastic vaginal surgery 
( i.e. anterior colporraphy, colpoperineorraphy 
with levator plastics) is effective. Optimization of 
postsurgical treatment is substantiated.

Conclusions.Vaginal placement of transob-
turator suburethral sling is an effective treatment 
of stress-induced urine incontinence. Use in post-
surgical treatment of dexpantenol and chlorhexi-
dine bigluconate helps to shorten the healing term, 
contributes to fast regeneration of wound surface 
and renewal of physiological microbe picture. 

Keywords: stress-induced urine inconti-
nence, integral theory, transobturator suburethral 
sling, postsurgical treatment.
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ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ГЕСТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У 
ВАГІТНИХ З НИЗЬКИМ РОЗМІЩЕННЯМ ПЛАЦЕНТИ

Досить висока частота низької плацентації (в І триместрі – 24%, в ІІ – 40%, в ІІІ – 7,7%), 
а також рівень ускладнень (невиношування, плацентарна дисфункція, СЗРП) спонукають вчених 
до поглибленого вивчення даної патології. Метою дослідження є розробка нових методів профілак-
тики ускладнень гестаційному періоду при аномальному розміщенні плаценти. Матеріали та ме-
тоди дослідження. Обстежено 64 вагітних з низькою плацентацією. 34 вагітним (основна група) 
з метою профілактики ускладнень гестаційного періоду були призначені гестаген Лютеіна та ве-
нотонік Нормовен. Контрольну групу склали 30 пацієнток, ведення вагітності у яких було відпо-
відно до наказу №417 МОЗ України. Результати дослідження та їх обговорення. Використання 
мікронізованого прогестерону Лютеіна та венотоніка Нормовен у  вагітних з низькою плацента-
цією сприяє зростанню об’єму хоріону, інтенсивності кровотоку в його паренхімі в 1,3 раза в ран-
ні терміни гестації, що забезпечує адекватне формування плацентарно-маткового кровотоку та 
знижує рівень ускладнень гестаційного періоду в 1,2 раза. Висновки. Доведена ефективність запро-
понованої профілактики гестаційних ускладнень у вагітних з низькою плацентацією

Ключові слова: профілактика, ускладнення гестаційного періоду, низька плацентація.

В останні часи всебічну увагу акуше-
рів-гінекологів привертають питання ано-
мального розміщення плаценти, зокрема 

низької плацентації. Досить висока часто-
та даної патології в І триместрі – 24%, в ІІ 
– 40%, в ІІІ – 7,7%, а також рівень усклад-
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нень, які обумовлює низька плацентація 
(невиношування, плацентарна дисфункція, 
СЗРП) спонукають вчених до поглибленого 
вивчення даної патології [1]. 

Різна частота зустрічаємості розташу-
вання плаценти під час вагітності пов’язана 
з тим, що в процесі прогресування вагітності 
плацента зміщується відносно внутрішнього 
вічка. «Міграція» плаценти обумовлена як 
морфо-функціональною перебудовою міоме-
трію, так і особливостями будови і функції 
плаценти, яка з метою компенсації потреб 
плода «росте» з менш забезпеченої кровото-
ком частини матки до більш васкуляризова-
ної, в результаті чого спостерігається атро-
фія в нижній і активний розвиток в верхній 
частині плаценти [2]. З тією ж метою відбува-
ється і безперервний розвиток капілярів ре-
зорбційних ворсин з деяким збільшенням їх 
кількості і наближенням до трофобласту, що 
сприяє збільшенню площі обмінної поверхні 
між кров’ю матері і плода, наближаючи по-
токи материнської і фетальної крові [3]. Од-
нак, плацента потоншуючись росте не тільки 
в ширину, але і при недостатньому кровопос-
тачанні – в глибину. Ріст плаценти в глибину 
може призводити до вростання чи проростан-
ня ворсин плаценти в стінку матки. 

Найбільш напруженими періодами 
розвитку та функціонування плаценти є 
наступні критичні терміни вагітності: 10-
14 тижнів – період активного формування 
майбутньої плаценти; 24-28 тижнів – період 
уповільнення інтенсивності росту плаценти 
по відношенню до інтенсивності росту пло-
да; 30-35 тижнів – період виражених гемо-
динамічних порушень пов’язаних зі змен-
шенням площі взаємодії між організмами 
матері і плода [4].

Метою дослідження є розробка нових 
методів профілактики ускладнень гестацій-
ному періоду при аномальному розміщенні 
плаценти. 

Матеріали та методи дослідження
Нами обстежено 64 вагітних з низькою 

плацентацією в І триместрі гестації. Діа-
гноз низької плацентації встановлювався в 
7-8 тижнів на підставі ехографічного дослі-
дження. З числа обстежених були виклю-
чені пацієнтки у яких даний діагноз не під-
тверджувався при І та ІІ ультразвуковому 
скринінгу. 

При першому ультразвуковому скри-
нінгу, крім рутинного обстеження плода 

додатково з використанням спеціальної 
трьохмірної програми VOCAL проводився 
підрахунок об’єму хоріону, а також оціню-
валась його судинна система на основі ви-
значення індексу васкулярізації (VI) та ін-
дексу кровотоку (FI) ) [5, 6]. 

Всі вагітні з низькою плацентацією 
були поділені на 2 групи: 34 вагітних (осно-
вна група), яким була проведена профі-
лактика ускладнень вагітності і 30 жінок 
(контрольна група) ведення вагітності у 
яких було відповідно до наказу №417 МОЗ 
України.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Всі вагітні були мешканками міста. Гру-

пи обстежених пацієнток репрезентативні за 
віком і соціальним статусом. Першовагітні в 
основній групі становили 20(58,8%) жінок, в 
контрольній групі – 14 (46,7%) жінок. 

Аналіз акушерсько-гінекологічного 
анамнезу у жінок з низькою плацентацією 
показав, що він був обтяжений у 13 (38,2%) 
вагітних основної групи і 11 (36,7%) конт-
рольної. 

Аналіз частоти зустрічаємості екстра-
генітальної патології в групах обстежених 
показав, що майже з однаковою частотою 
в обох групах зустрічався хронічний піє-
лонефрит основна – 5,9% (2), контрольна 
-  6,7% (2), захворювання дихальної систе-
ми (відповідно у 2 (5,9%) і 3 (10%) жінок), 
пролапс мітрального клапана (відповідно у 3 
(8,8%) і 1 (3,3%) жінки). Протягом І триме-
стру гестації ніхто з жінок не хворів гостри-
ми респіраторними інфекціями. 

В процесі прогресування вагітності 
прискорюється ріст ембріона та плода та 
зростає навантаження на хоріон та плацен-
тарну систему. Однак, особливості будови і 
судинна система нижнього сегменту матки 
не можуть повністю задовольнити ці зрос-
таючі потреби. Гіпоксемія, що розвивається 
активізує скоротливу діяльність матки, що 
носить захисний характер, сприяючі пере-
міщенню крові в міжворсинчастому про-
сторі. В той же час, підвищення тонусу і 
збудливості матки може призвести до ішемії 
міометрію, порушенню зв’язків хоріону з 
децидуальною оболонкою в подальшому – до 
патології  матково-плацентарного кровото-
ку та відшарування хоріону [7].

Корекція даних порушень тісно 
пов’язана з етіопатогенезом низької плацен-
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тації і має бути спрямована, в першу чергу, 
на нормалізацію скоротливої активності 
матки, стабілізацію матково-плацентарного 
кровотоку та мікроциркуляції в міжворсин-
частому просторі.

Тому, з метою профілактики усклад-
нень гестаційного періоду при низькій 
плацентації, нами було запропоновано ви-
користання мікронізованого прогестерона 
Лютеіна по 50 мг 3-4 рази на добу сублінг-
вально, з наступним переходом, після до 
обстеження, на вагінальні форми застосу-
вання по 100 мг 2 рази на добу. Препарат 
Лютеіна містить прогестерон, ідентичний 
ендогенному, в невисоких дозах не має ан-
тигонадотропного ефекту, сприяє секретор-
ній перебудові ендометрію та повноцінному 
формуванню плодово-хоріального крово-
току. Дана терапія призначалася з моменту 
встановлення діагнозу низького розташу-
вання хоріону (7-8 тижнів) і продовжувала-
ся до завершення періоду плацентації (16-17 
тижнів). Подальше призначення гестогенів 
проводилось за показами.

В запропонований комплекс медика-
ментозних засобів входив також препарат 

Нормовен (діюча речовина діосмін 450 мг, 
гесперидин 50 мг), який має венотонічну 
та ангіопротекторну дію, він підвищує ве-
нозний тонус, зменшує веностаз, поліпшує 
мікроциркуляцію, зменшує проникність 
капілярів і підвищує їх резистентність. Пре-
парат також зменшує взаємодію лейкоцитів 
та ендотелію, адгезію лейкоцитів у постка-
пілярних венулах. Нормовен призначався 
по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1 мі-
сяця тричі під час вагітності в критичні пе-
ріоди розвитку плаценти (10-14 тиж., 24-28 
тиж., 30-35 тиж.)

Ефективність застосованої терапії оці-
нювали за клінічними даними, даними по-
рівняння об’ємів хоріонів та розвитку його 
судинної системи у вагітних досліджуваних 
груп в кінці І триместру гестації. 

Аналізуючи об’єм хоріону в 13-14 тиж-
нів гестації у жінок з низькою плацентаці-
єю, які отримували профілактичну терапію, 
можна зробити висновок, що даний показ-
ник був значно вищим і суттєво відрізнявся 
від показника контрольної групи вагітних 
(61,0 см3 і 39,8 см3). 
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Рис. 1. Показники об’ємного кровотоку в хоріоні при низькій плацентації 
в І триместрі вагітності (13-14 тижнів)

Індекс васкулярізації, а саме співвід-
ношення судинного компоненту і паренхіми 
в даному об’ємі тканини, також був вищим 
у вагітних основної групи в порівнянні з 
контрольною (відповідно 14,8 і 9,31). Такі ж 
тенденції нами встановлені при визначенні 
індексу кровотоку (відповідно 48,1 та 36,1).

Ефективність запропонованої нами 
профілактики підтверджувалась і дани-
ми клінічних досліджень. Так, ознаки за-
грози переривання вагітності без кровотечі 
спостерігались лише у 6 (17,6%) пацієнток 
основної групи на відміну від контролю, де 
відповідна клініка була діагностована у 13 
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(43,3%) жінок. Частота кровотеч у І триме-
стрі гестації у жінок основної групи (5,8%) 
була також в 3 рази нижча в порівняні з 
контролем (23,3%). 

Клінічні обстеження в ІІ та ІІІ три-
местрі гестації показали, що загроза пере-
ривання вагітності в основній групі в дані 
терміни була нижчою ніж в контролі, від-
повідно 8,8% та 20,0%. Кровотечі в другій 
половині вагітності, які пов’язані з перед-
часним відшаруванням плаценти в контролі 
становили 10,0%, у жінок, яким проводи-
лось профілактичне лікування – 3,4%.

Частота передчасних пологів в контр-
ольній групі досягла 13,3%, у жінок осно-
вної групи – 3,4%. Слід також відмітити, 
що всі передчасні пологи в основній групі 
були в 35-36 тижнів, тоді як в контролі по-
ловина дострокового переривання вагітності 
відбулася в 32-34 тижні. 

Звертає на себе увагу також достовірна 
різниця маси новонароджених у обстежених 
групах. Так середня маса дітей новонародже-
них в основній групі склала 3325,3±82,4, в 
контролі 3021,2±94,1 (р<0,05).

Аналіз перебігу ІІІ та післяпологового 
періоду показав, що в основній групі у однієї 
роділі (2,9%) відмічали щільне прикріплен-
ня плаценти, в контрольній групі цей по-
казник становив 13,3% (4 роділі). Середня 
крововтрата в пологах у породіль основної 
та контрольної групи також різнилась від-
повідно 221,0±23,1; 396,2±17,2. Маса пла-
центи у обстежених основної групи склала 
482,3±22,1, в контролі – 402,1±17,8. Досто-
вірне потоншення плаценти ми також відмі-
чали у роділь контрольної групи. Товщина 
плаценти в даній групі була 1,7±0,2, тоді як 
в основній групі даний показник дорівнював 
3,1±0,3 (р<0,05).

Висновки 
Висока частота ускладнень гестаційно-

го періоду у жінок з низьким розташуван-
ням плаценти, обумовлює активне ведення 
вагітності при даній патології. 

Використання мікронізованого про-
гестерону Лютеіна та венотоніка Нормовен 
у вагітних з низькою плацентацією сприяє 
зростанню об’єму хоріону, інтенсивності 
кровотоку в його паренхімі в 1,3 раза в ран-
ні терміни гестації, що забезпечує адекватне 
формування плацентарно-маткового крово-
току та знижує рівень ускладнень гестацій-
ного періоду в 1,2 раза.
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РЕЗЮМЕ

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С 

НИЗКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ

КРАВЧЕНКО Е.В.

Достаточно высокая частота низкой пла-
центации (в I триместре - 24%, во II - 40%, в III 
- 7,7%), а также уровень осложнений (невына-
шивание, плацентарная дисфункция, СЗРП) по-
буждают ученых к углубленному изучению дан-
ной патологии. Целью исследования является 
разработка новых методов профилактики ослож-
нений гестационного периода при аномальном 
расположении плаценты. 

Материалы и методы исследования. Обсле-
дованы 64 беременные с низкой плацентацией. 
34 беременным (основная группа) с целью про-
филактики осложнений гестационного периода 
были назначены гестоген Лютеина и венотоник 
Нормовен. Контрольную группу составили 30 



257

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

пациенток, ведение беременности у которых со-
ответствовало приказу №417 МОЗ Украины. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Использование микронизированного про-
гестерона Лютеина и венотоника Нормовен у бе-
ременных с низкой плацентацией способствует 
росту объема хориона, интенсивности кровотока 
в его паренхиме в 1,3 раза в ранние сроки геста-
ции, что обеспечивает адекватное формирование 
маточно-плацентарного кровотока и снижает 
уровень осложнений гестационного периода в 
1,2 раза. 

Выводы. Доказана эффективность предло-
женной профилактики гестационный осложне-
ний у беременных с низкой плацентацией

Ключевые слова: профилактика, ослож-
нения гестационного периода, низкая плацента-
ция.

SUMMARY

PREVENTION OF GESTATION COMPLICATIONS 
IN PREGNANT WOMEN WITH A PLACENTA LOW 

LOCATION 

KRAVCHENKO E. V. 

Sufficiently high frequency low placentation 
(I trimester - 24%, in II - 40%, in the III - 7,7%), 

and the rate of complications (miscarriage, pla-
cental dysfunction, FGR) encourage scientists in-
depth study of this disease. The aim of the research 
is to develop new methods for preventing complica-
tions of gestation in the anomalous location of the 
placenta. 

Materials and methods. We examined 64 
pregnant women with low placentation. 34 preg-
nant women (main group) with the purpose of pro-
phylaxis of complications of pregnancy took gesto-
gen Lutena and venotonic Normaven. The control 
group consisted of 30 patients, management of 
pregnancy in which it was according to the order 
№417, the Ministry of Health of Ukraine. 

Results. The use micronized progesterone 
Lutena and venotonic Normoven in pregnant wom-
en with low placentation promotes the growth of 
villi, the intensity of blood flow in the parenchyma 
of 1,3 times in the early stages of gestation, which 
ensures adequate formation of the placental-uter-
ine blood flow and reduces the complications of 
gestational period in 1,2 times. 

Conclusions. The efficiency of the proposed 
prevention of gestational complications in preg-
nant women with low placentation

Key words: prevention, complications of ges-
tational period, low placentation.
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Плод в мочевом пузыре – редкое осложнение пузырно-маточного свища
В статье  представлено описание клинического случая спонтанной миграции плода в сроке  

11 недель беременности из полости матки в просвет мочевого пузыря через длительно  существую-
щий пузырно-маточный свищ.

Цель исследования - ознакомление широкого круга врачей акушеров-гинекологов, урологов с 
редким осложнением пузырно-маточного свища – миграция  плода в мочевой пузырь. 

Материал и методы исследования. Обследована пациентка с  пузырно-маточным свищем 
и плодом в мочевом пузыре. Произведено хирургическое лечение: лапаротомия, иссечение пузырно-
маточного свища, удаление плода из полости мочевого пузыря, ушивание дефекта мочевого пузыря, 
надвлагалищная ампутация  матки с удалением маточных труб с обеих сторон. 

Результаты исследования и их обсуждение. Чаще всего пузырно-маточные свищи встреча-
ются у женщин, которые перенесли кесарево сечение. Они сопровождаются характерной клини-
ческой картиной, включающей недержание мочи, меноурию и нарушение  менструального цикла. 
Диагноз устанавливают с помощью цистоскопии, рентгенологического исследования, современных 
методов визуальной диагностики. Редким клиническим наблюдением является миграция плода че-
рез свищевой ход в мочевой пузырь. Плод в  просвете  мочевого пузыря  можно выявить при ультра-
звуковом исследовании и цистоскопии. Лечение в таких случаях – хирургическое.



258

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

Пузырно-маточные свищи представля-
ют собой патологическое сообщение между 
полостями мочевого пузыря и матки. Эта па-
тология является весьма редкой и составля-
ет от 1% до 4% среди всех урогенитальных 
фистул, включающих пузырно-влагалищ-
ные, мочеточниково-влагалищные и уре-
тро-влагалищные свищи. Наиболее часты-
ми причинами данного заболевания можно 
считать ятрогенные повреждения, которые 
возникают вследствие использования кеса-
рева сечения (КС), наложения акушерских  
щипцов, а также дилятации цервикального 
канала и кюретажа полости матки при вы-
полнении аборта [1, 2, 3, 4]. К более редким 
причинам формирования этого типа фистул 
относят эмболизацию маточных артерий, 
влагалищные роды после ранее проведенно-
го кесарева сечения, миграцию внутрима-
точных контрацептивов, placenta percreta и 
эндометриоз.

Клинические проявления пузырно-
маточных свищей могут быть ранними или 
поздними, и в основном представлены недер-
жанием мочи и  макрогематурией в период  
месячных (меноурия). 

Мы представляем первое наблюдение 
спонтанной миграции плода в сроке 11 не-
дель из полости матки в просвет мочевого 
пузыря через длительно существующий пу-
зырно-маточный свищ.

Цель исследования - ознакомление ши-
рокого круга врачей акушеров-гинекологов, 
урологов с редким осложнением пузырно-
маточного свища – миграция  плода в моче-
вой пузырь. 

Материалы исследования. Пациентка 
К. 39 лет была госпитализирована в много-
профильную больницу города Северодонецк 
14.12.2015 с жалобами на выраженные боли 
внизу живота с иррадиацией в поясничную 
область, а также на затрудненное мочеиспу-
скание. 

Из анамнеза известно, что в 2003 и 
2005 годах пациентке выполнялись кеса-
ревы сечения. При проведении последнего 
кесарева сечения имело место ятрогенное 
повреждение верхушки мочевого пузыря. 
Дефекты мочевого пузыря и матки были раз-
дельно ушиты. Пациентка выписана из аку-
шерского стационара в удовлетворительном 
состоянии. Однако, через три месяца боль-
ную начали беспокоить сильные боли в жи-
воте в конце мочеиспускания на фоне скуд-
ной менструации и примеси крови в моче в 
период месячных. В связи с характерными 
симптомами заподозрен пузырно-маточный 
свищ. Данный диагноз был подтвержден 
при цистоскопии. Пациентке предложено 
оперативное лечение, от которого она отка-
залась. В дальнейшем, в связи с регрессией 
симптомов больная перестала обращаться к 
врачам, хотя периодически ее продолжали 
беспокоить недержание мочи, меноурия и 
рецидивирующая инфекция нижних моче-
вых путей. 

После обследования был установлен 
диагноз: замершая беременность в сроке 11 
недель с эктопической локализацией плода 
в полости мочевого пузыря. Плод в просвете 
мочевого пузыря выявлен при ультразвуко-
вом исследовании. Для дальнейшего обсле-
дования и лечения больная была направлена 
в Харьковский областной перинатальный 
центр.

15.12.15 пациентке произведена ци-
стоскопия, при которой в просвете мочевого 
пузыря выявлен мертвый плод, плодный пу-
зырь и фрагменты пуповины. По задне-верх-
ней стенке мочевого пузыря визуализирова-
лось свищевое отверстие диаметром около 
2,0 см с неровными краями. 

На рис. 1 представлена серия эхограмм 
и цистограмм, иллюстрирующих описанный 
случай.

Выводы. Наступление беременности возможно на фоне длительного существования пузыр-
но-маточного свища. Миграция плода из полости матки в мочевой пузырь является одним из ос-
ложнений пузырно-маточных фистул. Эхографическое исследование при беременности  у женщин, 
имевших в анамнезе кесарево сечение, играет важную роль. Это не только  прямая визуализация и 
оценка состояния рубца на матке, но и предикция серьезных материнских осложнений, связанных 
с риском вагинальных родов, аномального прикрепления плаценты и формирования послеопераци-
онных фистул.

Ключевые слова: кесарево сечение, пузырно-маточный свищ, ультразвуковое исследование, 
цистоскопия.
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Рисунокк 1 - Неразвивающаяся беременность 11-12 недель, два рубца на матке после КС, плод в 
материнском мочевом пузыре (А, Б, Е), плацента в полости матки (А, В, Д), пузырно-маточная 

фистула (Г, Е).

Пациентка переведена в КУОЗ «Област-
ная клиническая больница - Центр экстрен-
ной медицинской помощи и медицины ка-
тастроф», где 17.12.15 совместной бригадой 
урологов и акушеров-гинекологов проведено 
хирургическое лечение: лапаротомия, иссе-
чение пузырно-маточного свища, удаление 
плода из полости мочевого пузыря, ушива-
ние дефекта мочевого пузыря, надвлагалищ-
ная ампутация матки с удалением маточных 
труб с обеих сторон.

При операции выявлены выраженные 
рубцовые сращения между мочевым пузы-
рем, телом матки и париетальной брюши-
ной. Матка размерами 11,0х9,5х10,0 см, 
бледно-розового цвета, мягковатой конси-
стенции, с гладкой наружной поверхностью. 
Имеет ограниченную подвижность из-за 
спаечного процесса. Острым путем произ-
ведено отделение мочевого пузыря от перед-
ней поверхности матки до уровня свищевого 
хода. Мочевой пузырь вскрыт. Из его поло-
сти удален мертвый мацерированный плод 
вместе с плодными оболочками с выражен-
ными признаками аутолиза. Циркулярным 
разрезом вокруг свищевого хода мочевой 

пузырь отсечен от матки. Целостность пузы-
ря восстановлена обвивными викриловыми 
швами, в его просвет через уретру проведен 
катетер Фолея. После чего произведена над-
влагалищная ампутация матки с удалением 
маточных труб с обеих сторон.

Послеоперационный период протекал 
без особенностей. Пациентка выписана из 
стационара на 8-е сутки.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Среди всех видов урогенитальных 
свищей пузырно-маточные фистулы счи-
таются наиболее редкими. Тем не менее, к 
настоящему времени имеется достаточно 
большое количество отчетов, посвященных 
данной проблеме. Установлено, что чаще 
всего пузырно-маточные фистулы встреча-
ются у пациенток, которые ранее перенесли 
несколько кесаревых сечений. Касаясь диа-
гностических аспектов этого типа свищей, 
необходимо отметить, что они сопровожда-
ются характерной клинической картиной, 
включающей недержание мочи, меноурию и 
нарушение менструального цикла. Диагноз 
может быть легко установлен с помощью ци-
стоскопии, рентгенологического исследова-
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ния (цистография, гистерография), а также 
современных методов визуальной диагно-
стики (УЗИ, МДКТ или МРТ).

В литературе неоднократно публикова-
лись клинические наблюдения беременно-
сти на фоне существования пузырно-маточ-
ного свища, однако к настоящему времени 
описано всего два случая миграции эмбри-
она или плода в полость мочевого пузыря. 
Guruvare S. и соавторы представили паци-
ентку с макрогематурией и сгустками крови 
в мочевом пузыре,  которой за 18 месяцев до 
этого проводилось кесарево сечение [5]. При 
ультразвуковом исследовании заподозрено 
объемное образование мочевого пузыря, но 
гистологическое исследование обнаружило 
в сгустке крови элементы эмбриона. 

Первое наблюдение обнаружения пло-
да в мочевом пузыре продемонстрировали 
Banale K. и соавт. [6]. Больная, которой ра-
нее были проведены два кесаревых сечения, 
поступила с жалобами на боли внизу живота 
и макрогематурию. За сутки до этого ей был 
произведен аборт по поводу беременности 
в  сроке 17 недель. При ультразвуковом ис-
следовании в просвете мочевого пузыря вы-
явлен плод. По-видимому, дилятация цер-
викального канала или кюретаж полости 
матки привели к повреждению передней 
стенки матки и задней стенки мочевого пу-
зыря, что позволило плоду мигрировать в 
мочевой пузырь. Цистоскопическое иссле-
дование обнаружило мертвый плод и свище-
вое отверстие диаметром до 2,0 см по задней 
стенке мочевого пузыря. Пациентке выпол-
нено удаление плода из мочевого пузыря с 
раздельным ушиванием дефектов мочевого 
пузыря и матки.

Наше клиническое наблюдение явля-
ется уникальным по нескольким причинам. 
Впервые представлено наступление бере-
менности на фоне существования пузырно-
маточного свища, который сформировался 
более 10 лет назад. В отличие от наблюдения 
Banale K. и соавт, когда плод мигрировал в 
мочевой пузырь через травматический ка-
нал, мы впервые зафиксировали  миграцию 
достаточно крупного плода (11 недель) че-
рез длительно существующий свищевой ход 
диаметром около 2,0 см. По-видимому, раз-
меры свища увеличивались по мере увели-
чения размеров матки, что позволило пло-
ду переместиться в мочевой пузырь. Мы не 
смогли четко зафиксировать момент мигра-
ции, так как клиническая картина разви-

лась за 3 суток до операции, а морфологиче-
ские изменения плода соответствовали более 
отдаленным срокам смерти. Возможно, что 
плод к моменту миграции был уже мертвым, 
а после его перемещения свищевой ход зна-
чительно сократился. 

Необходимо отметить, что у нашей па-
циентки в анамнезе имелись два кесаревых 
сечения. Клинические симптомы пузыр-
но-маточного свища серьезно не беспокои-
ли больную до самого последнего момента, 
а беременность до 11 недель протекала без 
осложнений.  Хотя хирургические посо-
бия, применяемые для ликвидации пузыр-
но-маточных свищей, предусматривают 
как сохранение, так и удаление матки, мы 
прибегли к радикальному  варианту хирур-
гической тактики из-за возраста и желания 
пациентки.

Выводы
Представленный случай можно счи-

тать редким, но ярким примером ятроген-
ной патологии. Эхографическое исследова-
ние при беременности у женщин, имевших 
в анамнезе КС, играет важную роль и имеет 
значительные возможности, и это не только 
прямая визуализация и оценка состояния 
рубца на матке, сколько предикция серьез-
ных материнских осложнений, связанных 
с риском вагинальных родов, аномального 
прикрепления плаценты и формирования 
послеоперационных фистул.

Наступление беременности возможно 
на фоне длительного существования пузыр-
но-маточного свища. Миграция плода из 
полости матки в мочевой пузырь является 
одним из осложнений пузырно-маточных 
фистул. 
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РЕЗЮМЕ

ПЛІД У СЕЧОВОМУ МІХУРІ – РІДКІСНЕ 
УСКЛАДНЕННЯ МІХУРОВО-МАТКОВОГО СВИЩА

ЛІСОВИЙ В.М., ПАРАЩУК Ю.С., ЩУКІН Д.В., 

САФОНОВА І.М.,  САФОНОВ Р.А.,  

ДІДЕНКОВА К.В.

У статті представлене описання  клінічного 
випадку  спонтанної міграції плода у терміні 11 
тижнів вагітності з порожнини матки в просвіт 
сечового міхура через тривало існуючий міхуро-
во-матковий свищ. 

Мета дослідження – ознайомлення широ-
кого кола лікарів акушерів-гінекологів, урологів 
с рідким ускладненням міхурово-маткового сви-
ща – міграція  плода в сечовий міхур. 

Матеріал та методи дослідження. Обсте-
жена пацієнтка з міхурово-матковим свищем та 
плодом у сечовому міхурі. Проведено хірургічне 
лікування: лапаротомія, висічення міхурово-
маткового свища, видалення плоду з порожнини 
сечового міхура, ушивання дефекту сечового мі-
хура, надпіхвова ампутація матки з видаленням 
маткових труб з обох сторін.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Частіше за все міхурово-маткові свищі 
зустрічаються у жінок, які перенесли кесарів 
розтин. Вони супроводжуються характерною 
клінічною картиною, яка включає нетримання 
сечі, меноурію та порушення менструального 
циклу. Діагноз установлюють за допомогою цис-
тоскопії, рентгенологічного дослідження, сучас-
них методів візуальної діагностики. Рідким клі-
нічним спостереженням є міграція плоду через 
свищовий хід до сечового міхура. Плід в просвіті 
сечового міхура можна виявити при ультразву-
ковому дослідженні та цистоскопії. Лікування в 
таких випадках – хірургічне. 

Висновки. Настання вагітності можливе 
на фоні тривалого існування міхурові-матково-
го свища. Міграція плода з порожнини матки до 
сечового міхура є одним з ускладнень міхурові-
маткових фістул. Ехографічне дослідження при 
вагітності у жінок, які мали в анамнезі кесарів 
розтин, грає важливу роль. Це не тільки  пряма 
візуалізація та оцінка  стану рубця  на матці, але 
і предикція серйозних  материнських усклад-
нень, які пов’язані з ризиком вагінальних поло-
гів, аномального прикріплення плаценти та фор-
мування післяопераційних фістул.

Ключові слова: кесарів розтин, міхурово-
матковий свищ, ультразвукове дослідження, 
цистоскопія.

SUMMARY

THE FETUS IN THE BLADDER - A RARE COMPLICA-
TION OF VESICO-UTERINE FISTULA.

LESOVOY V.N., PARASHCHUK Y.S., 

SCHUKIN D.V., SAFONOVA I.N., SAFONOV R.A., 

DIDENKOVA K.V.

This article presents a case report of sponta-
neous migration of the fetus at term 11 weeks of 
pregnancy from the uterus into the lumen of the 
bladder through a long-existing vesico-uterine fis-
tula.

OBJECTIVE OF INVESTIGATION - intro-
duce a wide range of obstetricians and gynecolo-
gists, urologists with a rare complication of vesico-
uterine fistula - migration into the bladder of the 
fetus.

Material and methods. Was examined the 
patient with vesico-uterine fistula and fetus in the 
bladder. Produced surgical treatment: laparotomy, 
resection of vesico-uterine fistula, removal of the 
fetus from the cavity of the bladder, suturing of 
the defect of the bladder, uterus supravaginal am-
putation with removal of the fallopia n tubes on 
both sides. 

Results. Most often, vesico-uterine fistulae 
found in women who had in anamnesis of cesarean 
section. They are accompanied by characteristic 
clinical picture, including urinary incontinence 
and menstrual disorders. Diagnosis is by using cys-
toscopy, radiological research, modern methods of 
visual diagnostics. The rare clinical follow is the 
migration of the fetus through the fistula to the 
bladder. The fetus in the lumen of the bladder can 
be detected by ultrasound examenation and cystos-
copy. Treatment in such cases - surgery.

Conclusion. Pregnancy is possible on the 
background of the prolonged existence of the vesi-
co-uterine fistula. The migration of the fetus from 
the uterus to the bladder is one of the complica-
tions of vesico-uterine fistulae. Ultrasound inves-
tigation of pregnancy in women with a history of 
cesarean section, has an important role. It is not 
only the direct visualization and evaluation of the 
uterine scar, but also predictions of serious mater-
nal complications associated with the risk of vagi-
nal birth, abnormal attachment of the placenta and 
the formation of postoperative fistulas.

Key words: Cesarean section, vesico-uterine 
fistula, ultrasound, cystoscopy.
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УДК: 618.17-06:616.36-002.2-06:612.432/.439.18 

ЛИМАР Л.Є., ВДОВИЧЕНКО Ю.П., МАЛАНЧИН І.М., ЛИМАР Н.А., КУЧМА З.М.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України», м. Тернопіль,

НМАПО імені П.Л.Шупика, м.Київ
КЗ ТОР ТОКПЦ «Мати і дитина», м. Тернопіль

РІВЕНЬ ПРОЛАКТИНУ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ 
МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ

В даний час в значній мірі зростає захворюваність хронічними гепатитами (ХГ) різного ге-
незу. Оскільки печінка відіграє визначальну роль в метаболізмі гормонів в організмі жінки, нам ви-
дається важливим вивчення стану компетентних органів, які впливають на регуляцію менстру-
альної функції при вказаній патології.

Мета дослідження - визначення рівня пролактину у жінок з порушеннями менструальної 
функції (ПМФ)  на тлі ХГ і його вплив на менструальну функцію жінок.

Матеріал та методи дослідження. Нами обстежено 105 жінок репродуктивного віку (від 
16 до 38 років) з ПМФ на тлі ХГ, розподілених на 2 групи. 1 група - 48 жінок, які страждають ано-
мальними матковими кровотечами (АМК); 2 група - 57 жінок, які страждають олігоменореєю. У 
контрольній групі спостерігалося 30 жінок з ПМФ без патології печінки. Вивчено дані анамнезу 
менструальної, статевої, репродуктивної функції, визначено рівень пролактину.

Результати дослідження та їх обговорення. В 1 групі галакторея виявлена у 21 пацієнтки, 
рівень пролактину у них становить (43,12 ± 9,92) мкг / л. У 2 групі галакторея спостерігається у 
32 пацієнток, рівень пролактину у них становить (51,16 ± 6,71) мкг / л. Ці показники достовірно 
вищі, ніж у жінок контрольної групи (P <0,05). Рівень пролактину у жінок без галактореї в 1 групі 
становить (13,12 ± 5,23) мкг / л і (16,12 ± 6,16) мкг / л в 2 групі, що відповідає показникам контр-
ольної групи - (12,96 ± 7,28) мкг / л. Слід зазначити, що у жінок 2 групи в 2 фазу менструального 
циклу діагностовано виражену гіпопрогестеронемію. Мастодинія спостерігалася в 77,1% жінок 1 
групи і в 80,7% жінок 2 групи.

Висновки. Проведені дослідження доводять, що у жінок з ПМФ на тлі ХГ спостерігається 
гіперпролактинемія. Гіперпролактинемія у жінок з олігоменореєю на тлі ХГ корелює з гіпопрогес-
теронемією в 2 фазі менструального циклу. У жінок з ПМФ на тлі ХГ гіперпролактинемія в 70 % 
випадків супроводжується галактореєю. У жінок з ПМФ на тлі ХГ у 80 % випадків відмічається 
мастодинія.

Ключові слова: порушення менструальної функції, аномальна маткова кровотеча, олігоме-
норея, хронічний гепатит, гіперпролактинемія, галакторея.

Проблема порушень менструаль-
ної функції впродовж останніх десятиліть 
продовжує турбувати  науковців світу [1]. 
Зростає не тільки кількість порушень мен-
струальної функції, але й поєднання їх з 
екстрагенітальною патологією, що усугу-
бляє перебіг захворювань та обмежує засто-
сування лікарських засобів [2-6]. В наш час 
значною мірою зростає захворюваність хро-
нічними захворюваннями печінки, зокре-
ма, хронічних гепатитів (ХГ) різного ґенезу 
[4-6]. Оскільки печінка відіграє визначаль-
ну роль в метаболізмі гормонів в організмі 
жінки, нам видається важливим вивчен-
ня стану компетентних органів, які мають 
вплив на регуляцію менструальної  функції 
при вказаній патології [1,7-10]. Пролактин 
секретується передньою долею гіпофіза під 

контролем допаміну, який  пригнічує се-
крецію пролактину. Органом-мішенню для 
пролактину є молочні залози. У здорових 
людей підвищення рівня пролактину відбу-
вається при стресі, гіпоглікемії, фізичних 
навантаженнях. Причинами патологічної 
гіперпролактинемії може бути пролакти-
нома гіпофіза, захворювання гіпоталамуса, 
соматотропінома, первинний гіпотиреоз, 
компресія гіпофіза пухлинами. Підвищений 
рівень пролактину призводить до порушень 
менструальної функції. Впродовж багатьох 
років ми вивчали особливості патогенезу 
порушень менструальної функції на тлі ХГ 
та їх вплив на менструальну функцію [3]. В 
даній публікації представлені дослідження 
рівня пролактину у жінок з порушеннями 
менструальної функції (ПМФ) на тлі ХГ та 
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його вплив на менструальну функцію у вка-
заного контингенту жінок.

Мета дослідження - визначення  рівня 
пролактину у жінок з ПМФ на тлі ХГ та його 
вплив на менструальну функцію жінок.

Матеріал та методи дослідження
Нами  обстежено 105 жінок репродук-

тивного віку (від 16 до 38 років) з ПМФ на 
тлі ХГ, розподілених на 2 групи. До 1 гру-
пи ввійшли 48 жінок, які страждають ано-
мальними матковими кровотечами (АМК); 
до 2 групи включені 57 жінок, які страж-
дають олігоменореєю. В контрольній групі 
спостерігалось 30 жінок з ПМФ без патоло-
гії  печінки. Вивчені дані анамнезу менстру-
альної, статевої,  репродуктивної функції у 
досліджуваному масиві пацієнток.

Всім пацієнткам проводилось клінічне 
обстеження, УЗД геніталій, печінки, МРТ 
головного мозку, визначення глюкози, білі-
рубіну, холестерину, білка, сечовини, кре-
атиніну, трансаміназ: аланін амінотранс-
ферази (АЛаТ), аспартатамінотрансферази 
(АСаТ), -глутаматтрансферази (ГГТ), луж-
ної фосфатази (ЛФ) в крові, визначали рі-
вень пролактину, фолітропіну, лютропіну, 
естрадіолу, прогестерону, тіреотропіну, Т3, 
Т4.  Жінкам з ХГ визначали маркер вірус-
них гепатитів В і С. Результати рівня стате-
вих гормонів, гормонів щитоподібної залози 
та досліджень функції печінки представле-
ні в інших публікаціях. Визначений рівень 
пролактину у вказаного контингенту жінок 
та його вплив на менструальну функцію. 
Оскільки рівень пролактину може зміню-
ватись під впливом різних факторів, забір 
крові проводився о 8 годині, не пізніше ніж 
через 2 години після пробудження.

Статистична обробка отриманих да-
них виконана у відділі системних статис-
тичних досліджень ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет ім. 
І.Я.Горбачевського МОЗ України» в про-
грамному пакеті Statistica.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Обстежено 105 жінок віком від 16 до 38 

років (середній вік 29,3 року), в яких спо-
стерігались ПМФ у вигляді АМК та олігоме-
нореї на тлі ХГ. Загальний масив жінок був 
розділений на 2 групи залежно від ПМФ. До 
1 групи ввійшло 48 жінок з АМК; до 2 – 57 
жінок з олігоменореєю, які страждають ХГ 
різного ґенезу. Обидві групи були рандомі-
зовані за віковим сенсом. ХГ спостерігались 
від 2 до 14 років. У пацієнток  обох груп 
загострення вказаних захворювань були 
пропорційними. Виявлені ознаки захворю-
вання підтверджують літературні дані [1-
3,9,10]. Менструальна функція визначалась 
за наступними показниками: менархе, три-
валість менструального циклу, тривалість 
фази десквамації та кількість менструаль-
ної  крові, двофазність, суб’єктивні прояви 
дисменореї. Отримані результати  відповіда-
ють  літературним даним [1,3,7,8]. Середня 
тривалість гінекологічного захворювання 
в досліджуваних групах коливалась від 3 
до 10 років. Рівень пролактину визначав-
ся зранку натще, до 2 годин неспання після 
нічного сну. В 1 групі галакторея виявлена у 
21 пацієнтки, рівень пролактину у них ста-
новить (43,12±9,92) мкг/л. В 2 групі галак-
торея спостерігається у 32 пацієнток, рівень 
пролактину у них становить (51,16±6,71) 
мкг/л. Ці показники достовірно вищі, ніж 
у жінок контрольної групи (P<0,05). Рівень 
пролактину у жінок без галактореї в 1 групі 
становить (13,12±5,23) мкг/л і (16,12±6,16) 
мкг/л в 2 групі, що відповідає показникам 
контрольної групи – (12,96±7,28) мкг/л. 
Слід відзначити, що у жінок 2 групи в 2 фазу 
менструального циклу діагностовано вира-
жена гіпопрогестеронемія. Ці результати 
підтверджують літературні дані [1,3]. 

 Ознаки проявів з боку молочних залоз 
у досліджуваного масиву жінок представле-
ні у таблиці 1.

Таблиця 1

Стан молочних залоз у жінок з порушеннями менструальної функції 
на тлі хронічних гепатитів

Показник
1 група n=48 2 група n=57

абсолютна % абсолютна %

Гіперпролактинемія 21 43,8 32 56,1
Галакторея 15 31,3 22 38,6
Мастодинія 37 77,1 46 80,7
Відсутність проявів з боку молочних залоз 11 22,9 11 19,3
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Як видно з таблиці, у жінок обох груп 
спостерігалась гіперпролактинемія: в 43,8 
% в 1 групі та в 56,1 % у 2 групі. Галакторея 
ужінок 1 групи виявлена в 31,3 % жінок, що 
складає 71,5 % пацієнток з гіперпролакти-
немією. У жінок 2 групи галакторея діагнос-
товано у 38,6 % випадків, що становить 68,8 
% пацієнток з гіперпролактинемією. Масто-
динія спостерігалась у 77,1 % жінок 1 групи 
та у 80,7 % жінок 2 групи. Відсутність клі-
нічних проявів з боку молочних залоз від-
мічено у 22,9 % жінок 1 групи та у 19,3 % 
жінок 2 групи.

Слід відзначити, що пацієнтки рідко 
звертаються з приводу порушення з боку мо-
лочних залоз і патологія виявляється при 
огляді гінекологом. В доступній для опра-
цювання літературі ми не знайшли подібних 
досліджень при вказаній коморбідній пато-
логії.

Висновки
Проведені дослідження доводять, що 

у жінок з ПМФ на тлі ХГ спостерігається гі-
перпролактинемія.

Гіперпролактинемія у жінок з олігоме-
нореєю на тлі ХГ корелює з гіпопрогестеро-
немією в 2 фазі менструального циклу.

У жінок з ПМФ на тлі ХГ гіперпролак-
тинемія в 70 % випадків супроводжується 
галактореєю.

У жінок з ПМФ на тлі ХГ у 80 % випад-
ків відмічається мастодинія. 

Перспективи подальших досліджень. 
Плануються подальші дослідження ланок 
патогенезу у жінок з порушеннями менстру-
альної функції на тлі ХГ з метою оптиміза-
ції їх лікування, реабілітації, попередження 
рецидивів, відновлення  якості життя жі-
нок.
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РЕЗЮМЕ

УРОВЕНЬ ПРОЛАКТИНА У ЖЕНЩИН С 
НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

ЛЫМАРЬ Л.Е., ВДОВИЧЕНКО Ю.П., 

МАЛАНЧУК Л.М., МАЛАНЧИН И.М., 

ЛЫМАРЬ Н.А.

В настоящее время в значительной степени 
возрастает заболеваемость хроническеми гепати-
тами (ХГ) различного генеза. Поскольку печень 
играет определяющую роль в метаболизме гор-
монов в организме женщины, нам представля-
ется важным изучение состояния компетентных 
органов, которые влияют на регуляцию менстру-
альной функции при указанной патологии.

Цель исследования - определение уровня 
пролактина у женщин с НМФ на фоне ХГ и его 
влияние на менструальную функцию женщин.

Материал и методы исследования. Нами 
обследовано 105 женщин репродуктивного воз-
раста (от 16 до 38 лет) с НМФ на фоне ХГ, рас-
пределенных на 2 группы. 1 группа - 48 женщин, 
страдающих аномальными маточными крово-
течениями (АМК); 2 группа - 57 женщин, стра-
дающих олигоменореей. В контрольной группе 
наблюдалось 30 женщин с НМФ без патологии 
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печени. Изучены данные анамнеза менструаль-
ной, половой, репродуктивной функции, опреде-
лен уровень пролактина.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В 1 группе галакторея обнаружена в 21 па-
циентки, уровень пролактина у них составляет 
(43,12 ± 9,92) мкг / л. Во 2 группе галакторея 
наблюдается у 32 пациенток, уровень пролакти-
на у них составляет (51,16 ± 6,71) мкг / л. Эти 
показатели достоверно выше, чем у женщин кон-
трольной группы (P <0,05). Уровень пролактина 
у женщин без галактореи в 1 группе составляет 
(13,12 ± 5,23) мкг / л  и (16,12 ± 6,16) мкг / л 
во 2 группе, что соответствует показателям кон-
трольной группы - (12,96 ± 7,28) мкг / л. Сле-
дует отметить, что у женщин 2 группы в 2 фазу 
менструального цикла диагностирована выра-
женная гипопрогестеронемия. Мастодиния на-
блюдалась в 77,1% женщин 1 группы и в 80,7% 
женщин 2 группы.

Выводы. Проведенные исследования дока-
зывают, что у женщин с НМФ на фоне ХГ наблюда-
ется гиперпролактинемия. Гиперпролактинемия у 
женщин с олигоменореей на фоне ХГ коррелирует 
с гипопрогестеронемией во 2 фазе менструального 
цикла. У женщин с НМФ на фоне ХГ гиперпролак-
тинемия в 70% случаев сопровождается галакто-
реей. 4. У женщин с НМФ на фоне ХГ в 80% случа-
ев отмечается мастодиния. 

Ключевые слова: нарушение менстру-
альной функции, аномальное маточное кро-
вотечение, олигоменорея, хронический ге-
патит, гиперпролактинемия, галакторея.

SUMMARY

PROLACTIN IN WOMEN WITH MENSTRUAL DYS-
FUNCTION WITH CHRONIC HEPATITIS

LYMAR L.E., VDOVYCHENKO Y.P., MALAN-

CHUK LM, MALANCHYN I.M., LYMAR N.A.

Currently, the greatly increased incidence of 
chronic hepatitis of various genesis. Since the liver 
plays a crucial role in the metabolism of hormones 

in a woman’s body, it seems important to study the 
status of the competent authorities, which affect 
the regulation of menstrual function in such pa-
thology.

STUDY OBJECTIVE - to determine the level 
of prolactin in women with menstrual dysfunction 
(MD)  and chronic hepatitis and its impact on wom-
en’s menstrual function.

Material and methods. We examined 105 
women with MD and CH: 48 women suffer from ab-
normal uterine bleeding (AUB); 57 women suffer 
from oligomenorrhea. The history of menstrual, 
sexual, and reproductive functions was studied. 
In the control group was observed 30 women with 
MD without liver disease. The level of prolactin in 
women of this contingent and its effect on men-
strual function was determined.

Results. In group 1 galactorrhea was found 
in 21 patients, the level of prolactin in them is 
(43,12 ± 9,92) mg / L. In group 2 galactorrhea ob-
served in 32 patients, the level of prolactin in them 
is (51,16 ± 6,71) mg / L. These figures are signifi-
cantly higher than women in the control group (P 
<0,05). The level of prolactin in women without 
galactorrhea in group 1 is (13,12 ± 5,23) mg / l 
(16,12 ± 6,16) mg / dL in group 2, which corre-
sponds to parameters of the control group - (12,96 
± 7.28) mg / l. It should be noted that women in 2 
groups of 2 phase of the menstrual cycle diagnosed 
with severe hypoprogesteronemia. Mastopatia ob-
served in 77.1% of women in group 1 and 80.7% of 
women 2 groups. 

Conclusions. Our studies show that women 
with MD and CH have hyperprolactinemia. Hy-
perprolactinemia in women with oligomenorrhea 
against the backdrop of CH correlated with hypo-
progesteronemia in  2 phase of the menstrual cycle. 
Hyperprolactinemia in 70% of cases accompanied 
with galactorrhea. Women with MD chronic hepa-
titis in 80% of cases observed mastodynia.

Key words: menstrual dysfunction, abnor-
mal uterine bleeding, oligomenorrhea, chronic 
hepatitis, hyperprolactinemia, galactorrhea.
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МАКАРЧУК О.М., ГАВРИЛЮК Г.М., АБДУЛРАХМАН АБДУЛБАСЕТ МОСЛЕМ

Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра акушерства та 
гінекології ННІ післядипломної освіти, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ АНАМНЕЗУ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

МІОМЕТРІЮ 

В статті представленні оцінка способу життя та інших екзо- та ендогенних чинників, що 
формують здоров’я жінок репродуктивного віку та поширеність гіперпластичних процесів матки. 
В останні роки спостерігається зростання кількості наукових  досліджень щодо впорядкування 
та  вирішення ряду питань діагностики та вибору раціональної тактики лікування жінок  репро-
дуктивного віку із лейоміомою матки. 

Мета дослідження. Оцінка ключових позицій в генезі розладів репродуктивної системи, в 
тому числі і розвитку гіперпластичних процесів матки, до яких належать дисгормональні та ме-
таболічні порушення. 

Матеріал та методи дослідження. В дослідження включені 60  жінок репродуктивного віку, 
з яких у 30 пацієнток міома матки була поєднана  із ожирінням, у 30 – із патологією гепатобіліар-
ної системи, що  склали  основні  групи,  а 20 здорових жінок – контрольну групу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено наступне. Факторами ризику у 
жінок з міомою є порушення функції гепатоцитів на тлі високого проценту патології гепатобі-
ліарної системи, значна частка ендокринної патології  - 68,3% (дисфункція щитовидної залози, 
фіброзно-кистозна мастопатія, метаболічні порушення); тривалий репродуктивний період, висо-
кий паритет вагітностей. Морфо-гістологічна структура ендометрію у жінок на тлі ожиріння 
та патології гепатобіліарної системи має свої особливості у вигляді вираженої запальної інфіль-
трації і у 26,6% випадків представлена поліпами ендометрію.  

Висновки. Одним із найбільш суттєвих факторів ризику гіперпластичних процесів репродук-
тивних органів є ожиріння та асоційовані з ним метаболічні розлади.

Ключові слова: лейоміома, ожиріння, порушення функції гепатоцитів, фактори ризику. 

Міома матки в структурі гінекологіч-
них захворювань займає одне із перших 
місць, її частка становить від 32 до 70% [1]. 
Вважається, що міома - це доля жінок стар-
ше 40 років, однак у 20% випадків дана па-
тологія зустрічається і у віці 20-30 років  [2]. 
Найбільш негативним наслідком даного за-
хворювання у жінок репродуктивного віку є 
гістеректомія. За літературними даними, з 
приводу міоми виконується до 50-70% опе-
ративних втручань, в тому числі і в репро-
дуктивному віці (до 26,8%) [4-6]. 

 В останні роки спостерігається зрос-
тання кількості наукових  досліджень щодо 
впорядкування та  вирішення ряду питань 
діагностики та вибору раціональної такти-
ки лікування жінок  репродуктивного віку 
із лейоміомою матки. Згідно сучасних по-
глядів, ключові позиції в генезі розладів 
репродуктивної системи, в тому числі і роз-
витку гіперпластичних процесів матки, на-
лежать дисгормональним і метаболічним 
порушенням [1-3]. Таким чином, вагомість 

визначеного завдання в змозі підтвердити 
результати аналізу показників захворю-
ваності вказаного контингенту пацієнток, 
які, з одного боку, доводять беззаперечну 
залежність порушення гормонального фону 
від ступеню гормональних змін, а з іншого 
боку, свідчать, що й чинники іншого похо-
дження, в першу чергу спадкова схильність, 
метаболічні порушення гомеостазу, мають 
значення у формуванні здоров’я даного до-
сліджуваного контингенту. 

Мета дослідження - досягнення голов-
ної мети дослідження потребувало вивчення 
способу життя та інших екзо- та ендогенних 
чинників, що формують здоров’я жінок ре-
продуктивного віку та поширеність гіперп-
ластичних процесів матки на даному етапі 
життя жінки.

Матеріал та методи дослідження
В клінічному дослідженні приймало 

участь за поінформованою письмовою зго-
дою  60  жінок репродуктивного віку, з яких 
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у 30 пацієнток міома матки була поєднана  із 
ожирінням, у 30 – із патологією гепатобілі-
арної системи, що  склали  основні  групи,  та 
20 здорових жінок – контрольну групу. Всі 
дослідження були проведені з 2010 по 2013 
роки у обласному перинатальному центрі м. 
Івано-Франківська. Критеріями включення 
в основні групи були: репродуктивний вік 
(18–49 років); наявність надмірної ваги тіла 
та захворювань гепатобіліарної системи з 
супутньою  лейоміомою матки, яка потребу-
вала органозберігаючого лікування.

Результати дослідження та їх обго-
ворення.
Встановлено наступні вікові відмін-

ності: до 25-річного віку виникнення міоми 
матки значимо не часто зустрічалося у обох 
групах, у віці 25- 35 років дана патологія 
відмічена у 16,66% пацієнток без достовір-
них відмінностей по групах. У соціально ак-
тивному репродуктивному віці жінки (вік 
35-40 років) лейоміома виникає у 1,6 рази 
частіше у жінок з надмірною вагою тіла, у 
пізньому репродуктивному віці - 33,33% та 
40,00% відповідно.

При аналізі спадковості жінок дослі-
джуваних груп встановлено достовірно ва-
гому частку злоякісних пухлин репродук-
тивної системи у матерів та сестер пацієнток 
із міомою (p<0,05), ніж у контрольній гру-
пі (19 (31,66%) та у 1 (5,0%) відповідно). 
Шкідливі звички (зокрема паління) відмі-
тили 61,66% пацієнток, внутрішньо матко-
ву контрацепцію використовували  32 особи 
(53,33%). Жителями сільської місцевості 
були тільки 11 жінок (18,33%), малорухо-
мий спосіб життя вели 22 особи (36,66%), 
стресіндуковані фактори відмічено у 63,33% 
випадках. 

Оцінка поширеності екстрагеніталь-
ної патології відзначила високий відсоток 
супутніх захворювань – 76,66% та 66,66% 
відповідно, а саме  переважання серцево-су-
динних захворювань та патології шлунково-
кишкового тракту. Патологія щитовидної 
залози представлена аутоімунним тиреоі-
дитом, гіперплазією щитовидної залози та 
дифузно-токсичним зобом - у (23,33%) жі-
нок. Звертає на себе увагу висока частота 
інфекційних та вірусних захворювань, що 
перенесені в дитинстві та на етапі статевого 
дозрівання (21,66%), які здатні здійснити 
певний вплив на становлення менструаль-
ної та генеративної функції, а також на стан  

репродуктивне здоров’я в цілому.  Практич-
но всі пацієнтки (51 - 85,0%) мали також 
супутню патологію геніталій та молочних 
залоз, представлену переважно хронічни-
ми запальними процесами органів малого 
тазу (63,3% та  46,6% відповідно), а також 
фіброзно–кистозною формою мастопатії 
(63,3% та 40,0% відповідно).  Високий рі-
вень соматичної захворюваності відображає 
наявність системних змін в організмі жінок 
із гіперпластичними процесами міометрію, 
що властиві метаболічним порушенням та 
обумовлюють зміни гормонального гомеос-
тазу. 

Аналіз репродуктивної функції до-
зволив встановити зростання вдвічі частки 
виконаних інструментальних втручань в 
анамнезі, в тому числі і більше трьох арти-
фіциальних абортів, що обумовило пору-
шення імплантаційних можливостей ендо-
метрію та розвиток хронічного ендометриту 
і призвело до зростання відсотку пізніх ми-
мовільних викиднів та передчасних пологів. 
Слід відмітити у даної категорії пацієнток 
також тривалий репродуктивний період 
(21,4±2,3 роки), високий паритет (5,1±1,7 
вагітностей) із коротким інтергенетичним 
інтервалом (1,6 ± 0,3 роки).  

Одним із найбільш суттєвих факторів 
ризику гіперпластичних процесів репро-
дуктивних органів є ожиріння та асоційо-
вані з ним метаболічні розлади. Згідно на-
ших даних, масо-ростовий коефіцієнт склав 
(35,1±1,03) кг/м проти даних в групі контр-
олю (25,6±0,4) кг/м. Ваго-ростовий коефі-
цієнт відповідав нормі (18,5-24,9) тільки у 
12 (20,0%)  жінок із міомою і суттєво не від-
різнявся в обох дослідних групах, тоді як у 
контрольній групі нормальний показник 
становив 85,0% (р<0,05). Надмірна вага спо-
стерігалася у 38 (63,33%) обстежених жінок 
проти 10,00% у контролі (р<0,05), причому 
ожиріння ІІа ступеня (30,0-34,9) відмічено 
у 21 жінки (35,0%). Слід також відмітити 
домінування жінок зі зниженим індексом 
маси тіла (<18,5 кг/м2)  – у 10 осіб (16,6%) 
проти 5,0% в контролі. В результаті прове-
деного комплексного клініко-лабораторно-
го та інструментального обстеження певну 
хронічну патологію гепатобіліарної системи 
було виявлено у 30 (50,0%) пацієнток, серед 
якої: хронічний гепатит холестатичної етіо-
логії був діагностований у 7 (23,3%), а хро-
нічний холецистопанкреатит - у  2 (6,6%) 
жінок з міомою. Cеред дискінезій (43,3%) 
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переважала гіпотонічна – 20,0% (6 випад-
ків), а змішана зустрічалась у 16,6% (5 ви-
падків). Варто вказати, що у пацієнтів осно-
вних дослідних груп відмічено 5 випадках 
(16,6%) -  калькульозний холецистит, та у 
9 випадках (30,0%) – неалкогольна жирова 
хвороба печінки,  що вказує на статистично 
достовірне збільшення не тільки дискінезії 
жовчовивідних шляхів та запального проце-
су жовчевого міхура, але і ураження парен-
хіми печінки. 

Слід відмітити значну частку гіперпла-
зії ендометрію у жінок основної групи, що 
свідчить про активацію проліферативних 
процесів і у міометрії, вагоме зростання по-
казників М-ехо та збільшення об’єму яєчни-
ків за рахунок полікистозних змін. Майже у 
36,66% випадків у жінок з ожирінням діа-
гностовано поліпи ендометрію, у 26,66% - 
ендометрій перехідного типу. 

Висновки
За останні роки відмічається збільшен-

ня частоти гіперпластичних процесів міоме-
трію, причому частка даної патології зрос-
тає у жінок репродуктивного та соціально 
активного віку. Одним із найбільш суттєвих 
факторів ризику гіперпластичних процесів 
репродуктивних органів є ожиріння та асо-
ційовані з ним метаболічні розлади. У разі 
активності метаболічних порушень та дис-
функції гепатоцитів на тлі ожиріння та гепа-
тобіліарної патології частка фіброматозних 
змін зростає у 1,9 рази. Факторами ризику 
у жінок з міомою є порушення функції ге-
патоцитів на тлі високого проценту патоло-
гії гепатобіліарної системи, значна частка 
ендокринної патології  - 68,3% (дисфункція 
щитовидної залози, фіброзно-кистозна мас-
топатія, метаболічні порушення); тривалий 
репродуктивний період (21,4±2,3 роки), ви-
сокий паритет (5,1±1,7 вагітностей) із ко-
ротким інтергенетичним інтервалом (1,6 ± 
0,3 роки). Результатами проведених дослі-
джень встановлено, що морфо-гістологічна 
структура ендометрію у жінок на тлі ожирін-
ня та патології гепатобіліарної системи має 
свої особливості зі зростанням до у 36,66% 
випадків поліпів ендометрію.  Проведені 
дослідження свідчать про необхідність від-
несення жінок із вказаними чинниками на 
тлі метаболічних порушень до групи висо-
кого ризику по розвитку та прогресуванню 
гіперпластичних процесів репродуктивних 
органів що обумовлюэ пошук вагомих діа-

гностично-прогностичних критеріїв та роз-
робку профілактичних міроприємств. 
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА, ФОРМИРУЮЩЕГО 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ МИОМЕТРИЯ

МАКАРЧУК О.М., ГАВРИЛЮК Г.М., 

АБДУЛРАХМАН АБДУЛБАСЕТ МОСЛЕМ

В работе представлены исследования образа 
жизни и других экзо-эндогенных факторов, фор-
мирующих здоровье женщин репродуктивного 
возраста и распространение гиперпластических 
процессов матки в этом периоде жизни.  В послед-
ние годы наблюдается рост количества научных 
изысканий относительно поиска решения вопросов 
диагностики и выбора тактики лечения женщин 
репродуктивного возраста с лейомимой матки. 
Цель. Согласно современных взглядов, ключевые 
позиции в генезе расстройств репродуктивной си-
стемы, в том числе и развития гиперпластических 
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процессов матки, принадлежат дисгормональным 
и метаболическим нарушениям. 

Материалы и методы исследования. В ис-
следовании принимало участие 60  женщин ре-
продуктивного возраста, из них 30 пациенток, 
где миома матки ассоциирована с ожирением, у 
30 – с патологией гепато-биллиарной системы,  
що  составило основные группы,  а также 20 здо-
ровых женщин – контрольную группу. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Подтверждены факторы риска у женщин 
с миомой, среди которых нарушения функции 
гепатоцитов на фоне высокой доли патологии 
гепато-биллиарной системы, значимый процент 
эндокринной патологии - 68,3% (дисфункция 
щитовидной железы, фиброзно-кистозная масто-
патия, метаболические нарушения); длительный 
репродуктивный период,  высокий паритет бе-
ременности. Морфо-гистологическая структура 
эндометрия у женщин на фоне ожирения и па-
тологии гепато-биллиарной системы имеет свои 
особенности, и у 36,6% случаях представлена 
полипами эндометрия. 

Выводы. Таким образом, одним из наибо-
лее важних факторов риска гиперпластических 
процессов репродуктивних органов является 
ожирение и ассоциированные с ним метаболиче-
ские нарушения.

Ключевые слова: лейомиома, ожирение, на-
рушение функции гепатоцитов, факторы риска. 

SUMMARY

THE MEDICAL HYSTORY’S FEATURES THAT FORM 
THE HEALTH OF REPRODUCTIVE WOMEN WITH 

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA.

MAKARCHUK O.M., GAVRYLUYK G.M., ABDUL-

RAHMAN ABDULBASET MOSLEM.,   

In this article there are presented the re-
searches about studying the lifestyle and other 

external and internal factors that form the occur-
rence of endometrial hyperplasia and women’s re-
productive health. There has been observed the 
increased number of scientific studies concerning 
the streamline and the issues in diagnostics and ra-
tional options of leiomyomata’s treatment among 
women of reproductive age. Research aim. Accord-
ing to the modern ideas, the basic key positions in 
the genesis of reproductive disorders belong to the 
dyshormonal and metabolic disorders. 

Material and methods. 60 women of their re-
productive age has taken part in the clinical study. 
The first group included 30 patients with uterine 
fibroids and obesity. The study group involved 30 
patients with different hepatobiliary disorders. 20 
healthy women of childbearing years has formed 
the control group. 

Results. There has been established the fol-
lowing results. Also the risk factor among women 
with leiomyomata is the dysfunction of the hepato-
cytes on the background of a high percentage of the 
hapatobiliary pathology. The significant fraction 
pertains to the endocrine disorders such as thyroid 
dysfunction, fibrocystic breast disease and meta-
bolic disorders that make 68,3%. The extended re-
productive period and high parity of pregnancies 
take place as well.Morphohystological structure of 
endometrium has been presented with an expressed 
inflammatory infiltration and endometrial polyps 
in 36,6% of cases among obese women with a liver 
dysfunction. 

Conclusions. One of the most important risk 
factors of endometrial hyperplasia is obesity and 
other related metabolic disorders.

Key words: leiomyoma, uterine fibroids, en-
dometrial hyperplasia, obesity,risk factors
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МАКАРЧУК О.М., ДЗЬОМБАК В.Б.

Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра акушерства та 
гінекології ННІ післядипломної освіти, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ 
СТАНОВЛЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В АНАМНЕЗІ

В роботі представлено аналіз та особливості перебігу вагітності у жінок з порушенням ста-
новлення менструальної функції в анамнезі. Поширеність порушення становлення менструальної 
функції у дівчаток–підлітків в загальній популяції становить близько 60% і є одним із вагомих 
факторів, що обумовлюють розвиток гіперплазії ендометрію, підвищення проникливості судинної 
стінки та розлади кровопостачання матки та яєчників. 

Мета. Подані у роботі дослідження спрямовані на вивчення етіопатогенетичних механізмів 
розвитку первинної плацентарної дисфункції у даної категорії пацієнток. 

Матеріали та методи дослідження. Для  виконання поставленого завдання було проспек-
тивно обстежено 90 вагітних жінок, із них 20 пацієнток із пізнім менархе, 20 пацієнток з олігоме-
нореєю та 20 пацієнток із дисфункціональними матковими кровотечами пубертатного періоду, 
які і сформували основну групу. Групу порівняння склали 30 пацієнток із нормальним менструаль-
ним циклом. При обстеженні використовували загальноклінічні, лабораторні, функціональні та 
інструментальні методи обстеження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Порушення становлення менструальної 
функції супроводжує недостатня секреція гонадотропінів та дисфункція яєчників, високий відсо-
ток ановуляторних циклів, що обумовлює зміну імплантаційних властивостей та зниження ре-
цептивності ендометрію та супроводжується порушенням гормональної та білковосинтезуючої 
функції цитотрофобласту. Висновки. У жінок із порушенням становлення менструальної функції 
в пубертаті, вагітність перебігає із високим відсотком репродуктивних втрат та загрози перери-
вання вагітності (28,33%), прееклампсії (23,33%),  плацентарної дисфункції (46,66%), а частка 
захворювань новонароджених збільшується за рахунок гіпоксично-ішемічного ураження централь-
ної нервової системи (13,33%) та синдрому дихальних розладів (11,66%). 

Ключові слова: вагітність, порушення становлення менструальної функції, ускладнення по-
логів, захворювання новонароджених.

На сучасному етапі розвитку аку-
шерської науки значима увага надається 
вивченню відхилень у становленні репро-
дуктивної функції дівчинки-підлітка як 
майбутньої матері, які проявляються пору-
шенням оваріально-менструального циклу, 
починаючи із періоду менархе, дисфункцією 
яєчників та порушенням секреції естроге-
нів, що пов’язують із незрілістю нейроендо-
кринної регуляції та недостатньою секреці-
єю гонадотропінів [3,4]. Слід відмітити на 
сьогодні значиму поширеність порушення 
становлення менструальної функції у ді-
вчаток–підлітків, що в загальній популяції 
становить близько 60% [2,5,6]. Як вказують 
дані літератури, порушення на рівні гіпота-
ламо-гіпофізарно-яєчникової системи є од-
ним із вагомих факторів, що обумовлюють 
розвиток гіперплазії ендометрію, підвищен-
ня проникливості судинної стінки та роз-
лади кровопостачання матки та яєчників. 
Не варто виключати в даному аспекті такий 

патогенетичний момент, як функціональ-
на неспроможність  нервово-рецепторного 
апарату матки [1,4]. Все вище вказане ство-
рює передумови для порушення процесів 
імплантації та плацентації, а неповноцінна 
інвазія трофобласту та ремоделювання спі-
ральних артерій, здійснюють свій негатив-
ний вплив на плацентарну перфузію та роз-
виток первинної плацентарної дисфункції 
на ранніх термінах вагітності [1,4,7].

У зв’язку зі збільшенням частоти по-
рушень становлення менструальної функції 
в пубертатному періоді, зростає настороже-
ність щодо антенатального супроводу вагіт-
ності у таких молодих жінок. Дослідження 
даного спрямування, без сумніву, мають 
вагоме теоретичне та практичне значення 
та дозволять удосконалити методи ранньої 
діагностики та профілактики акушерських 
ускладнень у таких жінок.  

Мета дослідження - оцінка та аналіз пе-
ребігу вагітності у жінок з порушенням станов-
лення менструальної функції в пубертатному 
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періоді та визначення провідних факторів фор-
мування плацентарної дисфункції. 

Матеріал та методи дослідження
Для  виконання поставленого завдання 

було проспективно обстежено 90 вагітних 
жінок у терміни  6-12, 22-24 та 32-36 тиж-
нів. Враховуючи анамнестичні особливості 
перебігу пубертатного періоду, у досліджен-
ня були включені 20 пацієнток із пізнім ме-
нархе, 20 пацієнток з олігоменореєю та 20 
пацієнток із дисфункціональними маткови-
ми кровотечами пубертатного періоду, які і 
сформували основну групу. Групу порівнян-
ня склали 30 пацієнток із нормальним мен-
струальним циклом. Використовували за-
гальноклінічні, лабораторні, функціональні 
та інструментальні методи обстеження. Осо-
бливу увагу приділялася анамнестичним 
даним, а саме характеру становлення мен-
струальної функції: вік менархе, характер 
оваріально-менструального циклу, супутні 
екстрагенітальні захворювання, обмінно-ен-
докринні порушення, отримане лікування 
та реабілітація. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Характеризуючи вік жінок, які були 

включені в дослідження, слід відмітити, 
що у основній групі середній вік пацієнток 
становив (25,6±0,8) роки, у групі порівнян-
ня – (24,8±0,4) роки (р>0,05). Серед сома-
тичних захворювань у жінок основної групи 
відмітити обтяжений інфекційний анамнез, 
а саме значиму частку дитячих інфекцій-
них захворювань (кір, краснуха, паротит, 
вітряна віспа) - більша половина пацієнток 
(53,33%). Хронічний тонзиліт та видалення 
мигдаликів у перший рік менархе відмічено 
у 36,66% випадках,  серед екстрагеніталь-
них захворювань частіше виявляли хроніч-
ний пієлонефрит (28,33%) та НЦД за гіпер-
тонічним типом (31,66%).

Враховуючи ранній початок статевого 
життя та зростання сексуальної активності 
сучасної молоді, слід відмітити збільшення 
частки гінекологічних захворювань - у три 
рази в порівнянні із групою із нормальним 
менструальним циклом (p<0,001), високий 
інфекційний індекс та ерозію шийки матки 
(41,66%), дисбіоз та бактеріальний вагіноз ( 
46,66%), у 4 пацієнток (6,6%) було тривале 
первинне безпліддя.  Повторнонароджуючі 
зустрічалися  у групі порівняння у 8 раз час-

тіше, ніж у основній (p<0,05). У 10 (16,66%)  
вагітних перша вагітність завершилася са-
мовільними викиднями у ранні терміни і у 7 
(11,66%) – в пізні терміни вагітності. 

Частота ускладнень вагітності в осно-
вній групі склала 36,66% проти 13,33% в 
групі порівняння (p<0,001).  Серед них слід 
відмітити загрозу переривання вагітності, в 
тому числі ретрохоріальні та ретроплацен-
тарні гематоми (28,33%), гестоз (23,33%) та 
прояви плацентарної дисфункції (46,66%).  
Слід  відмітити, що у вагітних з олігоме-
нореєю та епізодами вторинної аменореї в 
анамнезі прееклампсія розвивалася у 1,9 
рази частіше. 

У 49 (81,66%) вагітних основної групи 
пологи відбулися своєчасно, у 11 (18,33%) –  
передчасно. Ускладнення в пологах діагнос-
товано у 36,66% випадків проти 13,33% - у 
групі порівняння відповідно (р<0,05). У 11 
(18,33%) жінок пологи ускладнилися ано-
маліями пологової діяльності, які найбільш 
часто відмічено у пацієнток з пізнім менар-
хе та оліго-опсоменореєю (p<0,05).  Опера-
тивно розроджені 19 пацієнток (31,66%), а 
показами були: неефективність пологости-
муляції при передчасному розриві плідних 
оболонок та первинна слабкість пологових 
сил. 

Характеризуючи особливості раннього 
неонатального періоду у новонароджених 
від матерів основної групи, слід відмітити 
вагому частку порушення періоду адапта-
ції у 48,33% випадках, у структурі захво-
рюваності  переважало гіпоксично-ішеміч-
не ураження центральної нервової системи 
(13,33%) та синдром дихальних розладів 
(11,66%), обумовлені недоношеністю та не-
зрілістю. 

При вивченні білковосинтезуючої 
функції плаценти поряд із референтними 
значеннями основних показників відмічено 
зниження у 1,8 рази вмісту РАРР-А у про-
бах сироватки крові жінок основної групи 
відносно групи порівняння  (р<0,001), тобто 
слід припустити порушення адаптаційних 
механізмів фето-плацентарного комплек-
су уже на етапі плацентації. Ехографічні 
ознаки первинної плацентарної дисфунк-
ції візуалізували у 61,66% випадках, що 
проявлялося низькою плацентацією чи пе-
редляганням хоріону (43,33%), ретрохорі-
альними гематомами невеликих розмірів 
(13,33%), у 11 (18,33%) пацієнток відміче-
но зміну структури та товщини плаценти, 
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у 4 випадках (6,66%) -  виявлена затримка 
розвитку плоду. 

Отримані результати та особливості 
перебігу вагітності у жінок із порушенням 
становлення менструальної функції в анам-
незі дозволили припустити наступне. Пору-
шення становлення менструальної функції 
супроводжує недостатня секреція гонадо-
тропінів та дисфункція яєчників, високий 
відсоток ановуляторних циклів, що, без 
сумніву, обумовлює зміну імплантаційних 
властивостей, зниження рецептивності ен-
дометрію, а також порушення гормональної 
та білковосинтезуючої функції цитотрофо-
бласту[1].

Висновки
У жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в пубертаті, вагіт-
ність супроводжується високим відсотком 
репродуктивних втрат, загрози перериван-
ня вагітності, прееклампсії та плацентар-
ної дисфункції, що обумовлює ускладне-
ний перебіг пологів та патологію раннього 
неонатального періоду. Частка захворювань 
новонароджених збільшується за рахунок 
гіпоксично-ішемічного ураження централь-
ної нервової системи та синдрому дихальних 
розладів. 
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ СТАНОВЛЕНИЯ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В АНАМНЕЗЕ

МАКАРЧУК О.М., ДЗЬОМБАК В.Б

В статье представлены особенности тече-
ния беременности у женщин с нарушением ста-
новления менструальной функции в анамнезе, 
что в общей популяции у девочек-подростков 
составляет около 60%. Это один из наиболее 
важных факторов, обуславливающих развитие 
гиперплазии эндометрия, повышение проница-
емости сосудистой стенки и нарушение  кровос-
набжения матки и яичников.  Цель. Представ-
ленные исследования направлены на изучение 
этиопатогенетических механизмов развития 
первичной плацентарной дисфункции у данной 
категории пациенток. 

Материалы и методы исследования. Для 
выполнения задания проспективно обследовано 
90  беременных женщин, из них 20 пациенток 
с поздним менархе, 20 – с олигоменореей, 20 – с 
дисфункциональными маточными кровотечени-
ями в анамнезе. В группу сравнения включены 
30 пациенток с нормальным менструальным ци-
клом. При обследовании использовали общекли-
нические, лабораторные, функциональные и ин-
струментальные методы исследования. 

Результаты исследование и их обсужде-
ние. Нарушение становления менструальной 
функции сопровождается нарушением секреции 
гонадотропинов и дисфункции яичников, ано-
вуляторными циклами и изменением имплан-
тационных свойств эндометрия, снижением его 
рецепторных возможностей,  нарушением гормо-
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нальной и белоксинтезирующей функции цито-
трофобласта. 

Выводы. У женщин с нарушением ста-
новления менструальной функции в пубертате 
беременность сопровождается значимой долей 
репродуктивных потер и угрозы прерывания бе-
ременности (28,33%), преэклампсии (23,33%) 
и плацентарной дисфункции (46,66%), а доля 
заболеваний новорожденных увеличивается за 
счет ишемично-гипоксического поражения цен-
тральной нервной системы (13,33%) и синдрома 
дыхательных расстройств (11,66%). 

Ключевые слова: беременность, наруше-
ние становления менструальной функции, ос-
ложнения родов, заболевания новорожденных.

SUMMARY

THE CHARACTERISTICS OF THE PREGNANCY 
AMONG WOMEN WITH DYSFUNCTION OF THE 

MENSTRUAL CYCLE INCIPIENCE IN THEIR ANAM-
NESIS

MAKARCHUK O.M.., DZYOMBAK V.B

In this article there has been presented the 
analysis and the the characteristics of  the preg-
nancy among women with dysfunction of their 
menstrual cycle incipience in their anamnesis. In 
the general population,the frequency of the disor-
ders of the menstrual cycle at it’s beginning  makes 
approximately 60% and is one of the main factors 
that possibly trigger the development of endome-
trial hyperplasia, the increased permeability of 
the blood vessel’s membrane and the dysfunction 
of the uterine and ovaries’ blood supply. Research 
aim. The researches that are submitted in the study 

have been directed to the investigation of the ethi-
opathogenetic mechanisms in the development of 
primary placental dysfunction amongst this wom-
en’s category. 

Material and methods. There have been pro-
spectively examined 90 pregnant women in order 
to perform the task. The first group included 20 
patients with irregular periods. The study group 
involved 20 patients with abnormal uterine bleed-
ing in adoscents. And the control group has been 
comprised by 20 patients with normal menstrual 
cycle. During the examination  there were per-
formed various clinical, laboratory and instrumen-
tal tests. 

Results. Dysfunction of the incipience of the 
menstrual cycle accompanies insufficient secre-
tion of gonadotropins and ovarian dysfunction,a 
high percentage of anovulatory cycles which un-
doubtedly makes the change and reduces proper-
ties endometrial receptivity and is accompanied by 
hormonal dysfunction and proteinsynthetic dys-
function of the cytotrophoblast. 

Conclusions. Among women with impaired 
menstrual function formation in puberty, preg-
nancy occurs with a high percentage of reproduc-
tive losses and threatened abortion (28.33%), 
preeclampsia (23.33%) and placental dysfunction 
(46.66%),which makes complicated childbirth 
course pathology and early neonatal period. The 
proportion of infants diseases increased due to hy-
poxic- ischemic central nervous system ( 13.33%) 
and respiratory syndrome disorders (11.66%).

Key words: pregnancy, irregularities of men-
strual cycle in adolescents, pregnancy complica-
tion newborn diseases

УДК: 618.39-021.3 + 616-036.22

МАЛАНЧУК Л.М., КРИВИЦЬКА Г.О.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського  
МОЗ України», м. Тернопіль

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ВТРАТИ ПЛОДА

У статті представлені статистичні дані та причини виникнення синдрому втрати плода 
у районі спостереження. За статистичними даними, в Україні щорічно кількість померлих переви-
щує кількість народжених живими - відзначається негативний природний приріст населення, що 
зумовлює несприятливу демографічну ситуацію. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено аналіз інформації та статистичних даних. 
Опрацьовано історії хвороби гінекологічного стаціонару та історії пологів.

Результати дослідження та їх обговорення. Проаналізовано репродуктивні втрати по 
області та в районі спостереження. Сформована група пацієнток з 35 осіб віком 25-35 років з об-
тяженим акушерським анамнезом. Наведено основні причини та патогенез виникнення синдрому 
втрати плода у пацієнток групи спостереження.

Висновки. Основними причинами синдрому втрати плода у Херсонській області є: генетичні, 
ендокринні та інфекційні чинники.  

Ключові слова: синдром втрати плода, демографічна ситуація, репродуктивні втрати, гру-
пи спостереження, перинатальні наслідки.
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За статистичними даними, в Украї-
ні щороку кількість померлих переважає 
кількість живонароджених - відзначається 
негативний природній приріст,  що обумов-
лює несприятливу демографічну ситуацію.  
Мертвонародження, рання неонатальна 
смертність, самовільні викидні є медичною 
та соціальною проблемою, що веде до скоро-
чення чисельності населення та створення 
передумов для формування синдрому втрати 
плода.   Розуміння патогенезу формування 
даного синдрому, розробка методик ведення 
вагітних із обтяженим акушерським анам-
незом та адекватна прегравідарна підготов-
ка є запорукою збереження жінкою бажаної 
вагітності та резервом для покращення де-
мографічної ситуації в державі.  

Мета дослідження
Сформувати групу пацієнток із обтя-

женим акушерським анамнезом з метою ви-
вчення причин  та механізмів виникнення 
синдрому втрати плода. 

Матеріал та методи дослідження
Проведено аналіз інформації та ста-

тистичних даних із доступних джерел. 
Опрацьовані історії хвороб гінекологічного 
стаціонару та історії пологів по району спо-
стереження.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Чисельність населення України, згід-

но державної служби статистики на 1 квітня 
2016 року, налічує 42708647 людей. Кіль-
кість живонароджених  по території Укра-
їни за січень-березень 2016 року складає 
97678, кількість померлих – 155399 осіб. 
Відзначається негативний природній при-
ріст населення. [3]

Оскільки вивчення синдрому втрати 
плода проходить у одному з районів Хер-
сонської області, представляється цікавим 
огляд статистичних даних власне у цьому 
регіоні. Станом на 1 квітня 2016 року кіль-
кість населення області складає  1060641 
осіб. Кількість живонароджених у січні-
березні 2016 року в Херсонській області – 
2670 осіб, кількість померлих налічує 4473 
людей, відзначається скорочення населення 
[2].

За 2014 рік на облік з приводу вагітнос-
ті по району спостереження взято 480 жінок, 
у 2015 році на обліку по вагітності перебува-
ло близько 500 жінок. Серед пролікованих 

у гінекологічному стаціонарі ЦРЛ у 2014 
році пацієнтки із самовільними викиднями 
склали  близько 4.5 % та близько 6% у 2015 
році. Рання неонатальна смертність за 2014 
р. становить 1.2% ( по області – 3.2%), пери-
натальна смертність у районі спостережен-
ня за 2014 р. склала 12.2%, по Херсонській 
області в цілому – 9%. Мало місце декілька 
випадків мертвонародження та ранньої ма-
люкової смертності і у 2015 р. 

Враховуючи актуальність  пробле-
ми репродуктивних втрат як по території 
України, так і по регіону спостереження, 
нами була сформована група пацієнток із 35 
роділь та породіль віком 25-35 років із об-
тяженим акушерським анамнезом для по-
глибленого вивчення проблеми синдрому 
втрати плода. Пацієнтки були проінформо-
вані щодо участі у дослідженні та давали 
письмову згоду на його проведення.  Усім 
проводилось загально-клінічне обстеження, 
лабораторне, ультразвукове дослідження. 
Проводився післяпологовий забір тканин 
провізорних органів для поглибленого гісто-
логічного дослідження та біохімічний ана-
ліз навколоплідних вод.

Критерієм включення пацієнток до 
групи дослідження було наявність в анамне-
зі одного та більше самовільних викиднів  у 
терміні гестації понад 10 тижнів, 
мертвонародження, ранньої неонатальної 
смертності,  трьох та більше самовільних 
викиднів на преембріональній та ранній 
ембріональній стадіях,  за відсутності  су-
путньої соматичної патології, вад розвитку 
матки, істміко-цервікальної недостатніс-
тості, імунологічних конфліктів, гестозу  
[5,6,9]. Серед соціально-гігієнічних факто-
рів втрати плода у обраних пацієнток прева-
лювали: ранній статевий дебют, перериван-
ня вагітності за бажанням жінки, наявність 
шкідливих звичок, важка фізична праця, 
психоемоційні перевантаження [1]. Серед 
медико-біологічних причин втрати плода 
домінували: генетичні (аномалії абортусів 
при перериванні вагітності до 6-7 тижнів), 
ендокринні (недостатність лютеїнової фази) 
та інфекційні (наявність хронічних запаль-
них осередків у вигляді цервіцитів, ендоме-
тритів та сальпінгоофоритів).  

В групі спостереження репродуктивні 
втрати розподілилися наступним чином: у 
8 жінок стався один викидень у терміні 10-
12 тижнів, у 18 жінок мало місце самовіль-
не переривання понад трьох вагітностей у 
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терміні 6-8 тижнів, у двох пацієнток відзна-
чалося мертвонародження у терміні 24 тиж-
ні, у однієї пацієнтки сталася рання неона-
тальна смертність (протягом 4-х годин після 
пологів), решта 6 пацієнток мали поєднану 
проблему.

Висновки
 Основними причинами синдрому втра-

ти плода у Херсонській області є: генетич-
ні, ендокринні та інфекційні чинники.  Ви-
вчення особливостей патогенезу проблеми 
невиношування вагітності, розробка реко-
мендацій щодо  прегравідарної підготовки 
та  ведення вагітності у жінок із синдромом 
втрати плода є створенням передумов для 
позитивного приросту населення та покра-
щення демографічної ситуації в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА 
ПОТЕРИ ПЛОДА

МАЛАНЧУК Л.М., КРИВИЦКАЯ Г.А.

В статье представлены статистические дан-
ные и причины возникновения синдрома потери 
плода в  районе наблюдения. По статистическим 
данным, в Украине ежегодно количество умер-
ших превышает количество живорожденных 
- отмечается отрицательный естественный при-
рост населения, что обуславливает неблагопри-
ятную демографическую ситуацию. 

Материал и методы исследования. Прове-
ден анализ информации и статистических дан-
ных. Обработаны истории болезни гинекологи-
ческого стационара и истории родов.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Проанализированы репродуктивные потери 
по области и в районе наблюдения. Сформирова-
на группа пациенток из 35 человек возрастом 25-
35 лет с отягощенным акушерским анамнезом. 
Приведены основные причины и патогенез воз-
никновения синдрома потери плода у пациенток 
группы наблюдения.

Выводы. Основными причинами синдрома 
потери плода в Херсонськой области являють-
ся: генетические, эндокринные и инфекционные 
факторы.

Ключевые слова: синдром потери плода, де-
мографическая ситуация, репродуктивные поте-
ри, группы наблюдения, перинатальные исходы.

SUMMARY

REGIONAL FEATURES OF FETAL LOSS 
SYNDROME

MALANCHUK L.M.,  KRYVYTSKA G.O.

The article presents the statistical data and 
the causes of fetal loss syndrome in the area of  ob-
servation. According to statistics, every year the 
number of deaths exceeds the number of live births 
in Ukraine, noted the negative natural population 
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growth, which leads to unfavorable demographic 
situation.

Material and methods. The study conduct-
ed information and statistical data analysis. Pro-
cessed history of gynecological department and 
birth stories.

Results. Analyzed reproductive losses and 
in the area of observation. Form a group of 35 pa-
tients aged 25-35 years with fetal loss syndrome. 

Were given the main causes and pathogenesis of 
occurrence of fetal loss syndrome by patients of ob-
servation.

Conclusions. The main causes of fetal loss 
syndrome in the Kherson region are: genetic, 
endocrine and infectious factors.

Keywords: fetal loss syndrome, demograph-
ics, reproductive losses, the observation group, 
perinatal outcomes.
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МАЛАНЧУК Л. М, МАРТИНЮК В. М. 

ДВНЗ «Тернопільсьий державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»м. Тернопіль

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ГЕНІТАЛЬНОГО 
ЕНДОМЕТРІОЗУ У ЖІНОК З ДИСГОРМОНАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

У статті висвітлено питання ведення пацієнток з внутрішнім генітальнимендометріо-
зом та фіброзно – кістозною мастопатією, у яких діагностовано поліморфізм генів глутатіон–
S-трансферази. Мета дослідження - підвищити ефективність консервативного лікування вну-
трішнього генітального ендометріозу у жінок з фіброзно – кістозною мастопатією з врахуванням 
поліморфізму генів системи детоксикації.

Матеріал та методи дослідження.  Обстежено 102 пацієнтки із поєднаною гінекологічною 
патологією. На І етапі дослідження вивчалися скарги, анамнез пацієнток, досліджувались особли-
вості менструальної та репродуктивної функції. Усі пацієнтки підлягали динамічному клініко-
лабораторному та ультразвуковому обстеженню. На ІІ етапі ми проводили медико-генетичне до-
слідження. Відповідно до наявності делецій за генами GSTT1, GSTM1 або ж GSTT1 del та  GSTM1 
del нами були сформовані  групи дослідження.  До І групи увійшли 37 пацієнток фертильного віку із 
наявністю делецій за геном GSTT1, GSTM1, до ІІ групи – 38 жінок із  GSTT1 del та  GSTM1 del. ІІІ 
групу склали 27 осіб, у яких не було виявлено делецій за двома генами системи детоксикації. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи проведені дослідження, виявлено, 
що клінічна ефективність комплексного лікування залежала від генотипів пацієнток. Наявність 
патологічно обтяжених алелей генів GSTM1 та GSTT1 дещо зменшувала відповідь на стандартне  
лікування у ІІ групі пацієнток. Але при порівнянні рівнів, досягнутих у І групі пацієнток, визна-
чено, що в цілому клінічний ефект запропонованої нами терапії був більш виражений, а ніж в ІІ та 
ІІІ клінічних групах. 

Висновки. Клінічне дослідження довело ефективність застосування гормонотерапії в поєд-
нанні із імуномодулюючим та таргетною терапією у вигляді зниження рецидивування та віднов-
лення фертильності

Ключові слова: генітальний ендометріоз, фіброзно-кістозна мастопатія, гени: GSTM1, 
GSTT1.

Складні соціально – економічні умови 
сьогодення України, що зумовлюють стан 
хронічного дистресу, в якому постійно пере-
буває сучасна жінка, несприятливі еколо-
гічні умови та неадекватна репродуктивна 
поведінка призводять до зростання частоти 
доброякісних захворювань органів репро-
дуктивної системи. Згідно з даними епі-

деміологічних досліджень останніх років, 
ендометріоз зустрічається майже в 10% єв-
ропеоїдної раси [1, 7], а в Україні його часто-
та у жінок фертильного віку, за даними різ-
них авторів, коливається від 7 до 50%.

Доброякісні захворювання молочних 
залоз у популяції жіночого населення ре-
продуктивного періоду набули значного 
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поширення за останні роки. Проблема фі-
брозно-кістозної мастопатії у пацієнток із 
супутньою гінекологічною патологією на 
даний час є особливо актуальною [2]. Фізі-
ологічні процеси, що відбуваються в молоч-
них залозах, тісно пов’язані із циклічними 
змінами в репродуктивній системі. Це дає 
можливість припустити високу ймовір-
ність виникнення патологічних змін у мо-
лочних залозах при гінекологічних захво-
рюваннях, які розвиваються в результаті 
порушень гіпоталамо-гіпофізарно-яєчни-
кової системи на тлі генетичної схильнос-
ті. Розповсюдженість патології молочних 
залоз серед жінок, що страждають різними 
гінекологічними захворюваннями, досягає 
76 – 97,8%, що зумовлює необхідність усві-
домленої тактики гінекологів у питаннях 
діагностики та лікування поєднаної гінеко-
логічної патології.

Традиційно вважалося, що основна 
роль розвитку гіперпроліферативних про-
цесів належить незбалансованій естрогенній 
стимуляції. Однак існують дані, що в ґене-
зі генітального ендометріозу важливу роль 
відіграють гени метаболізму, які характе-
ризуються великою варіабельністю моле-
кулярної структури ДНК [4, 5]. Протягом 
останніх років у зв’язку  з розвитком моле-
кулярної біології та генної інженерії спо-
стерігається значний прогрес  у дослідженні 
механізмів керування експресією генів, які 
беруть участь у фізіологічних та патологіч-
них процесах людського організму. Ендоме-
тріоз слід розглядати як типового представ-
ника мультифакторних захворювань, генна 
природа якого складна й різноманітна. Вона 
включає гени системи детоксикації ксено-
біотиків, гени, що відповідальні за імунний 
статус, гени міжклітинних взаємодій, тощо.

Глутатіон –S- трансферази (GSTs) є 
ферментами другої фази метаболізму ксено-
біотиків. У людини виділяють кілька класів 
глутатіон –S- трансфераз: alpha (A), kappa 
(K), mu (M), omega (O), pi (P), theta (T). Ці 
ферменти каталізують реакцію кон’югації 
окисненого глутатіону через сульфгідрильні 
групи з електрофільними центрами великої 
різноманітності субстратів. Найбільш зна-
чущим для генетичних і біомедичних дослі-
джень є функціонально неактивні варіанти 
генів GSTМ1 та GSTТ1, які мають значний 
розмір делецій, внаслідок чого відповідні 
білкові продукти не синтезуються [6]. Такі 
генетичні варіанти знижують чутливість ін-

дивідів до токсинів, ендогенних метаболітів 
і лікарських речовин. 

Незважаючи на тривалу дискусію на-
вколо поглядів щодо етіопатогенезу, пато-
фізіології, діагностики ендометріозу, у пи-
таннях та лікування цього захворювання є 
певний консенсус.

Мета дослідження – підвищити ефектив-
ність консервативного лікування внутріш-
нього генітального ендометріозу у жінок з 
фіброзно – кістозною мастопатією з враху-
ванням поліморфізму генів системи деток-
сикації.

Матеріал та методи дослідження
Нами обстежено 102 пацієнтки із вну-

трішнім генітальним ендометріозом та фі-
брозно – кістозною мастопатією.  На І етапі 
дослідження вивчалися скарги,  анамнез 
пацієнток, проведено віковий аналіз обсте-
жуваних жінок. Особливу увагу приділяли 
вивченню менструальної та репродуктивної 
функції, лактаційного періоду. Усі пацієнт-
ки підлягали динамічному клініко – лабо-
раторному та ультразвуковому обстеженню. 
На ІІ етапі ми проводили медико – генетич-
не дослідження.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Вивчаючи питання становлення мен-

струальної функції, слід відмітити, що по-
чаток менархе обстежуваних пацієнток 
становив 12 – 14 років.   Протягом року ре-
гулярний менструальний цикл встановився 
в 71 (69,6%) жінки досліджуваних груп, у 
17 (16,6%) пацієнток його встановлення від-
бувалось протягом трьох років та 14 (13,7%) 
осіб скаржились на нерегулярний менстру-
альний цикл. Тяжкі менструальні крово-
течі відмічалися у 36(35,3%) жінок, у 68 
(66,7%) – мажучі до чи після менструаль-
ні кров’янисті виділення. На дисменорею 
скаржилось 87 (85,3% ) пацієнток. Мастал-
гія спостерігалася за два тижні до менструа-
ції у 84 жінок (82, 3%), постійні болі в зало-
зах непокоїли 46 пацієнток (45,0%). 

Проаналізувавши  репродуктивну 
функцію пацієнток, звертає на себе увагу 
те, що в анамнезі у 16 (15,7%) жінок із вну-
трішнім ендометріозом та фіброзно – кістоз-
ною мастопатією були самовільні викидні, у 
35 (34,3%) – артифіційні аборти, вагітність, 
що завершилась народженням однієї дитини 
27  (26, 5%) осіб, двома – 40 (39, 2%), більше 
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двох –14 (13,7% ) пацієнток, у 21 (20, 6%) 
відмічалось безпліддя. 

Розглядаючи тривалість лактаційного 
періоду, встановлено, що відсутність лакта-
ції відмічалась у 33 (32,3%) пацієнток, у 52 
(51,0%) тривалість лактації становила до 6 
місяців та у 17 (16,7%) жінок - понад 6 мі-
сяців.

Аналізуючи результати ультразвуково-
го дослідження щодо ехографічних ознак ди-
фузної форми ендометріозу, встановлено, що 
у  78, 4% пацієнток відмічалось збільшення 
передньо – заднього розміру тіла матки, у 88, 
2% - округлість її форми, та у 25, 5% пацієн-
ток напередодні менструації  спостерігались 
кістозні порожнини діаметром 3 мм.

В результаті проведеного медико - ге-
нетичного дослідження встановлено,  що у 
65 (63,7% ) жінок з внутрішнім генітальним 
ендометрізом  тіла матки та фіброзно-кістоз-
ною мастопатією відмічається делеційне но-
сійство відразу за двома типами генів (GSTM 
1 та GSTT1 ), у 27 ( 26,5%) осіб спостерігався 
генотип по типу ins / ins, та у 10 (9,8%) по 
типу ins / del. Відповідно до наявності деле-
цій за генами GSTT1, GSTM1 або ж GSTT1 
del та  GSTM1 del нами були сформовані  гру-
пи дослідження.  До І групи увійшли 37 па-
цієнток фертильного віку із наявністю деле-
цій за геном GSTT1, GSTM1, до ІІ групи – 38 
жінок із  GSTT1 del та  GSTM1 del. ІІІ групу 
склали 27 осіб, у яких не було виявлено де-
лецій за двома генами системи детоксикації. 

Серед лікувальних підходів, які за-
стосовуються сьогодні при генітальному ен-
дометріозі у жінок з фіброзно – кістозною 
мастопатією є: паліативна терапія, гормо-
нальне, хірургічне та комбіноване лікуван-
ня. Саме відсутність єдиного уявлення про 
патогенез захворювання є причиною відсут-
ності універсального підходу у лікуванні по-
єднаної гінекологічної патології.  

Враховуючи недостатню ефективність 
гормонального лікування гіперпроліфера-
тивних процесів у даного контингенту паці-
єнток, а також побічні ефекти гормонотера-
пії, перспективним є пошук препаратів, що 
чинять цілеспрямовану дію на молекулярні 

механізми розвитку даних захворювань і 
водночас позбавлені негативних реакцій.

Численні дослідження останніх років 
присвячені фітонутрієнтам – речовинам рос-
линного походження, що мають здатність 
блокувати проліферативну активність на 
рівні мембран, цитоплазми і ядра клітин – 
мішеней, тим самим модулюючи сигнальні 
каскади на транскрипційному рівні. Серед 
фітонутрієнтів заслуговує на увагу індол-3-
карбінол, що міститься у рослинах родини 
хрестоцвітих (Cruciferae).

Так як, імплантація ендометріоїдних 
клітин і їх проліферація відбувається за 
умови, якщо в жінки існують порушення 
гуморального та клітинного імунітету, то 
призначення імуномодулюючих препаратів 
є патогенетично обґрунтованим.

Враховуючи вищевказане, було при-
значено та проведено лікування виявлених 
порушень.

Пацієнтки першої групи отримували 
лікування за допомогою дієногесту, в дозі 2 
мг по 1 таблетці на день протягом 6 місяців, 
імунопрепарат  (екстракт ехінацеї сухої – 
100 мг, цинку глюконат – 60мг, аскорбіно-
вої кислоти – 70 мг, селенат натрію – 0,044 
мг) -  по 1 капсулі тричі на день протягом 1 
місяця, в поєднанні із таргетним препара-
том – індол – 3 – карбінолом по 1 капсулі 2 
рази в день – 3 місяці.

Друга та третя  групи жінок отримува-
ли гормональну терапію, шляхом застосу-
вання дієногесту в дозі 2 мг по 1 таблетці на 
день протягом 6 місяців.

За результатами дослідження було ви-
явлено залежність ефективності комплек-
сного лікування від генотипів пацієнток. 
Наявність патологічно обтяжених алелей 
генів GSTM1 та GSTT1  зменшувала відпо-
відь на стандартне  лікування у ІІ групі па-
цієнток.  При порівнянні рівнів, досягнутих 
у І групі пацієнток, визначено, що  клініч-
ний ефект запропонованої нами терапії був 
більш виражений, а ніж в ІІ та ІІІ клінічних 
групах.

Клінічна ефективність запропоновано-
го лікування представлена в таблиці 1.
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Таблиця 1

Клінічна ефективність комплексного лікування

Показник
І група ІІ група ІІІ група
n = 32 n = 33 n = 27

абс. % абс. % абс. %
Регрес больового 

синдрому 35 94,6 18 47,4 25 92,6

Відновлення 
репродуктивної функції 7 77,7 - - 5 71,4

Відсутність рецидивів 37 100 26 68,4 26 96,3
наявність фіброзно – 
кістозної мастопатії 30 81,1 9 23,7 23 85,2

Висновки
В алгоритм обстеження у жінок із 

спадковим анамнезом за генітальним ендо-
метріозом,  доцільно включити визначення 
«функціонально ослаблених» алельних ва-
ріантів генів GSTM1 та GSTT1, що дозволяє 
прогнозувати не тільки ризик розвитку, але 
й важкість перебігу даного захворювання. 

 Лікування внутрішнього геніталь-
ного ендометріозу у жінок з фіброзно-кіс-
тозною мастопатією повинно враховувати 
генетичну детермінацію хворих осіб. Клі-
нічне дослідження довело ефективність за-
стосування гормонотерапії в поєднанні із 
імуномодулюючим та таргетною терапією у 
вигляді зниження рецидивування та віднов-
лення фертильності. 
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РЕЗЮМЕ

ОПТИМИЗАЦИЯЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН 
С ДИСГОРМОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

МАЛАНЧУК Л. М., МАРТЫНЮК В. Н.

В статье освещены вопросы ведения паци-
енток с внутренним генитальным эндометриозом 
и фиброзно - кистозной мастопатией, у которых 
диагностирован полиморфизм генов глутатион 
-S - трансферазы. Цель исследования - повысить 
эффективность консервативного лечения вну-
треннего генитального эндометриоза у женщин 
с фиброзно - кистозной мастопатией с учетом по-
лиморфизма генов системы детоксикации.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 102 пациентки с сочетанной гинеколо-
гической патологией. На первом этапе исследо-
вания изучались жалобы, анамнез пациенток, 
исследовались особенности менструальной и ре-
продуктивной функции. Все пациентки подле-
жали динамическому  клинико – лабораторному  
и УЗ исследованию. На втором этапе мы проводи-
ли медико - генетическое исследование. Соглас-
но наличию делеций по генам GSTT1, GSTM1 
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или GSTT1 del и GSTM1 del нами были сформи-
рованы группы исследования . В І группу вклю-
чили 37 пациенток репродуктивного возраста с 
наличием делеций по гену GSTT1 , GSTM1 , во II 
группу - 38 женщин с GSTT1 del и GSTM1 del . ІІІ 
группу составили 27 человек , у которых не было 
обнаружено делеций по двум генам системы де-
токсикации. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Анализируя проведенные исследования, 
обнаружено, что клиническая эффективность 
комплексного лечения зависела от генотипов па-
циенток. Наличие патологически отягощенных 
аллелей генов GSTM1 и GSTT1 несколько умень-
шала ответ на стандартное лечение во II группе 
пациенток. Но при сравнении уровней, достиг-
нутых в I группе пациенток, определено, что в 
целом клинический эффект предложенной нами 
терапии был более выражен, нежели во II и III 
клинических группах.

Выводы. Клиническое исследование по-
казало эффективность применения гормоноте-
рапии в сочетании с иммуномодулирующим и 
таргетной терапией в виде снижения рецидиви-
рования и восстановления фертильности

Ключевые слова: генитальный эндоме-
триоз, фиброзно - кистозная мастопатия, гены: 
GSTM1, GSTT1.

SUMMARY

OPTIMIZATION TREATMENT POLICY ENDOMETRI-
OSIS IN WOMEN WITH DYSHORMONAL BREAST

MALANCHUK L., MARTYNJUK V.

In the article the question of treatment pa-
tients with internal endometriosis and fibrous – 
cystic mastopathy which were having gene poly-

morphism of glutathione -S-transferase. Study 
objective - to increase the effectiveness of conser-
vative treatment of internal genital endometriosis 
in women with fibro - cystic mastopathy given gene 
polymorphism of detoxification system. 

Materials and methods. The study involved 
102 patients with combined gynaecological pathol-
ogy. In the first stage study looked complaints, his-
tory of patients studied features of menstrual and 
reproductive function. All patients were subject 
to dynamic clinical - laboratory and ultrasound. 
In the second stage we conducted medical - genetic 
research. According to the presence of deletions 
on gene GSTT1, GSTM1, or GSTT1 del GSTM1 del 
and we have formed study groups. The first group 
included 37 patients of childbearing age with the 
presence of gene deletions for GSTT1, GSTM1, to 
the second group - 38 women with and GSTT1 del 
GSTM1 del. The third group consisted of 27 people, 
who were found in two genes deletions detoxifica-
tion system. 

Result. Analyzing studies found that clini-
cal efficacy of complex treatment depended on the 
genotypes of patients. The presence of abnormal 
genes GSTM1 allele burdened and GSTT1 slightly 
decreased response to standard treatment in the 
second group of patients. But when comparing the 
levels reached in the first group of patients, deter-
mined that the overall clinical effect of our pro-
posed treatment was more pronounced, than in II 
and III clinical groups. Conclusions. The clinical 
study proved the effectiveness of the hormone in 
combination with immunomodulatory and target 
therapy in the form of reduced recurrence and re-
store fertility.

Keywords: endometriosis, fibrous - cystic 
breast disease, genes: GSTM1, GSTT1.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК 
В ТЕРМІНІ 22-28 ТИЖНІВ, УСКЛАДНЕНИХ ПЕРЕДЧАСНИМ 

РОЗРИВОМ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК

Дуже ранні передчасні пологи ускладнені передчасним розривом плодових оболонок є актуаль-
ною проблемою сучасного акушерства. Зменшення материнських та неонатальних ускладнень при 
передчасному розриві плодових оболонок (ПРПО) в термінах 22-28 тижнів вагітності, на основі 
вивчення перебігу вагітності та пологів є основною метою нашого дослідження.
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Матеріал та методи дослідження. Проведено порівняльне дослідження особливостей пере-
бігу вагітності та пологів у 150 жінок із передчасним відходженням навколоплідних вод та 56 ва-
гітних із фізіологічним перебігом гестації в термінах 22-28 тижнів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Доведено, що основними причинами перед-
часних пологів в терміні гестації 22-28 тижнів при ПРПО є: багатократна загроза переривання 
вагітності, інфікування нижнього полюсу плідного міхура, істміко–цервікальна недостатність. 
Враховуючи, що переважаючий триггерний механізм розвитку пологової діяльності при передчас-
ному розриві плодових оболонок пов язаний з інтраамніальною інфекцією, довготривалий токоліз 
підвищує ризик її реалізації і, тим самим, призводить до інфекційних ускладнень у матері і плода. 

Висновки. При дуже ранніх передчасних пологах, на показники неонатальної захворюванос-
ті мають вплив методи розродження. В терміні гестації до 26 тижнів вагітності частота виник-
нення ВШК у новонароджених не залежить від методу розродження, але в терміні 26-28 тижнів 
вагітності- кесарський розтин є найбільш оптимальним шляхом пологорозродження.

Ключові слова: занадто ранні передчасні пологи, передчасне відходження навколоплідних 
вод, перебіг вагітності та пологів.

Одним з актуальних питань сучасного 
акушерства в контексті передчасних пологів 
(ПП) є передчасний розрив плодових оболо-
нок (ПРПО), який трапляється у 30—40 % 
пацієнток [1, 3]. 

Висока актуальність цього питання зу-
мовлена не лише значним поширенням, а 
й соціальною значущістю його за сучасних 
умов. Найширша дискусія ведеться навко-
ло проблеми ПП у терміні вагітності 22—28 
тижнів. За рекомендаціями ВООЗ, пологи в 
терміні гестації 22—28 тижнів відносяться 
до категорії занадто ранніх ПП. Діти, які 
народились у терміні гестації 22—23 тижні, 
практично не виживають, тому в багатьох 
країнах світу передчасними вважають по-
логи, починаючи з 24 або навіть з 26 тижнів 
вагітності. У Росії переривання вагітності в 
терміні 22—28 тижнів виведено до окремої 
категорії, яку не відносять до ПП, а ново-
народжені, що народились з масою від 500 
до 999 г, підлягають реєстрації, якщо вони 
прожили понад 168 год (7 діб). За даними 
ВООЗ, виживання новонароджених, врахо-
вуючі сучасні можливості неонатального до-
гляду в пострадянських країнах, варіює у 
межах 10—15 % серед народжених з масою 
тіла 500—999 г та 50 % — серед новонаро-
джених з масою тіла 1000—1499 г [1, 3, 4].

Мета дослідження: зменшити материн-
ські та неонатальні ускладнення при перед-
часному відходженні навколоплідних вод у 
терміні вагітності 22—28 тижнів на основі 
оптимізації тактики ведення вагітності та 
пологів.

Матеріал та методи дослідження
Проведено порівняльне дослідження 

особливостей перебігу вагітності та пологів 
у 150 жінок із передчасним відходженням 

навколоплідних вод при ПП та 56 вагітних 
із фізіологічним перебігом гестації у терміні 
22—28 тижнів (контрольна група). 

Основну групу було поділено на дві під-
групи залежно від тривалості безводного 
терміну. Підгрупу ІА склали 86 вагітних із 
тривалістю безводного періоду 5 діб, підгру-
пу ІВ — 64 вагітних із тривалістю безводно-
го періоду понад 5 діб.

В основній групі вагітних антибакте-
ріальну терапію починали робити з момен-
ту госпіталізації в акушерський стаціонар. 
В ІА підгрупі вона тривала 5 діб, після чого 
було показано розродження. У підгрупі ІВ 
антибактеріальна терапія тривала 5 діб. За 
відсутності ознак інфекції у матері було ре-
комендовано очікувальну тактику ведення 
вагітності згідно з наказом МОЗ України.

Токолітичну терапію призначали лише 
за наявності регулярних перейм і розкрит-
тя шийки матки < 3 см на час, необхідний 
для проведення профілактики респіратор-
ного дистрес-синдрому (РДС) плода, тобто 
на 48 год. Токолітичну терапію проводили 
шляхом призначення бета-міметика (гек-
сопреналіну в дозі 10 мкг, розчиненого в 
200 мл фізіологічного розчину натрію хло-
риду внутрішньовенно крапельно зі швид-
кістю 5—10 крапель за 1 хв) та інгібітора 
синтезу простагландинів (індометацину 
0,05 г ректально двічі за добу). 

Профілактику РДС плода у двох під-
групах проводили внутрішньом’язово вве-
денням дексаметазону по 6 мг кожні 12 год 
(на курс 24 мг) або бетаметазону по 12 мг 
кожні 12 год (на курс 24 мг).

Для підтвердження діагнозу передчас-
ний розрив плодових оболонок застосовува-
ли експрес-тест Actim PROM для виявлення 
навколоплідних вод у вагінальних виділен-
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нях під час вагітності. Тест працює за прин-
ципом іммунохроматографії з візуальною 
інтерпретацією результату. Actim PROM 
виявляє протеїн-1, що зв’язує інсулінопо-
дібний фактор росту (ІПФР-1), який є осно-
вним білком амніотичної рідини і маркером 
амніотичної рідини в пробі вагінальних ви-
ділень.

Статистичну обробку цифрового 
матеріалу проведено на персональному 
комп`ютері IBM Pentium-5 з використанням 
програм Statgraf (V. 2.6.,USA) і Statistica 
(фірма “Start Soft Inc.”, США, версія 7.0 ін-
тегрованої системи для комплексного аналі-
зу і обробки даних середовища Windows) за 
критерієм Ст`юдента. Зміни вважали ста-
тистично вірогідними при р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Частоту і структуру акушерських і пе-

ринатальних ускладнень проаналізовано на 
базі Перинатального центру м. Києва.

За віком жінки основної клініко-
статистичної групи розподілялись та-
ким чином: юних (до 18 років) було 17 
(11,3 %), молодих (у віці 19—25 років) — 
77 (51,4 %), у зрілому віці (26 і більше ро-
ків) — 56 (37,4 %). Середній вік жінок із 
ПРПО і недоношеною вагітністю дорівнював 
24,47 ± 0,64 років. Отже, основну частину 
становили жінки юного і молодого віку.

Привертає увагу висока частота плано-
вих і екстрених госпіталізацій у жінок із за-
грозою переривання вагітності. Показники 
нозології причин дородового перебування у 
стаціонарі вагітних із різними причинами 
загрози переривання за деякими відносни-
ми показниками значно відрізнялись. За-
гроза раннього мимовільного викидня (до 
12 тижнів) була показанням до госпіталіза-
ції в основній групі — в 34 (22,7 %) порів-
няно з контрольною групою — відповідно 2 
(3,6 %), (р < 0,05). Загроза пізнього мимо-
вільного викидня (від 12-го до 22-го тижнів) 
була показанням до госпіталізації жінок 
основної групи – у 64 (42,7 %) пацієнток, 
тоді як у жінок контрольної групи лише в 11 
(19,6 %). Достовірної різниці між підгрупа-
ми ІА та ІВ основної групи не встановлено. 
Виявлена закономірність між основною та 
контрольною групами дає підстави ствер-
джувати, що основою ПРПО є патологічний 
процес, витоки якого були на ранніх термі-
нах вагітності. Це дає змогу віднести скар-

ги на загрозу переривання вагітності за від-
сутності регулярної пологової діяльності до 
факторів ризику ПРПО.

Захворювання сечовидільної системи в 
основній групі виявлено у 29 (19,3 %) жінок 
з ПРПО порівняно з контрольною групою — 
відповідно 3 (5,4 %), (р < 0,05). Між під-
групами ІА та ІВ основної групи достовірної 
різниці не встановлено. У 15 (10,0 %) жінок 
основної групи виявлено безсимптомну бак-
теріурію. 

В основній групі 30 (20,0 %) вагітних 
хворіли на гострі респіраторні інфекції зі 
значним підвищенням температури тіла, 
що достовірно відрізнялось від контрольної 
групи — відповідно 3 (5,4 %), серед них 8 
(5,3 %) хворіли декілька разів. Таким чи-
ном, гострі інфекційні захворювання під час 
вагітності встановлено у 59 (39,3 %) жінок.

Під час загрози переривання вагітнос-
ті, яка відбувалась у терміні гестації 16—22 
тижня, серед 150 жінок основної групи у 40 
(26,7 %) було діагностовано істміко-церві-
кальну недостатність (ІЦН).

Довжина шийки матки у жінок контр-
ольної групи була відносно постійною до 
III триместру вагітності. Середня довжи-
на шийки матки на 23-му тижні становила 
38 мм, 24-му — 35 мм, 28 — 34 мм. Важливо 
зазначити переважаючу роль саме трансва-
гінальної цервікометрії над трансабдомі-
нальним дослідженням, дані якого в серед-
ньому перевищують такі трансвагінального 
ультразвукового дослідження на 5 мм. Ди-
намічне спостереження за довжиною шийки 
матки дає можливість вчасно прогнозувати 
розвиток ПП і скорегувати тактику веден-
ня вагітності. Лікування вкороченої шийки 
(довжина менш як 25 мм і менш ніж 15 мм) 
при ІЦН проводили накладанням хірургіч-
них швів на шийку матки або акушерських 
песаріїв у терміні гестації від 16 до 22 тиж-
нів. Щодо термінів ПП на фоні ПРПО після 
лікування ІЦН, то вони варіювали від 22 до 
28 тижнів вагітності 

Після зняття хірургічних швів у 21 
(14 %) пацієнтки основної групи виника-
ли інфекційні ускладнення: у 4 (18,7 %) — 
кольпіт, у 2 (9,6 %) — ендометрит у пологах, 
у 3 (12,3 %) — ендометрит після пологів.

Після зняття акушерського песарію у 
19 (12,7 %) пацієнток основної групи було 
виявлено такі інфекційні ускладнення: у 2 
(12,3 %) — кольпіт, у 1 (3,0 %) — ендоме-
трит у пологах, у 1 (3,0 %) — ендометрит 



283

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

після пологів. Застосування прогестерону 
має переваги над встановленням акушер-
ського песарію і проведенням циркулярного 
серкляжу [2, 3, 4].

За результатами первинної мікроскопії 
виділень із заднього склепіння піхви вста-
новлено, що на момент ПРПО у 148 (98,4 %) 
вагітних мав місце ІІ ступінь чистоти піхви, 
у 40 (71,4 %) пацієнток флора була пред-
ставлена великою кількістю кокової мікро-
флори у поєднанні з міцелієм і спорами гри-
ба роду Candida в 15 (26,8 %) жінок.

При бактеріологічному досліджен-
ні в основній групі на момент ПРПО у 
69 (46,2 %) вагітних виявлено зниже-
ний ріст Lactobacillus species 19 (33,9 %), 
10  (7,62 ± 0,31) КУО — колонієутворю-
вальної одиниці, колонізації піхви мікро-
бними асоціаціями, серед яких основними 
збудниками були: Fusobacterium species — 
23(41,1 %), 10  (4,43 ± 0,76) КУО; Esherichia 
coli — 23 (41,1 %), 10  (5.46 ± 0,3) КУО; 
Peptostreptococcus — 25 (44,6 %), 
10  (4.24 ± 0,3) КУО; Gardnerella vaginales — 
21 (37,5 %), 19 (33,9 %), 10  (7,62 ± 0,31) 
КУО; Staphylococcus epidermidis — 20 
(35,7 %), 10  (4.29 ± 0,3) КУО ; Bacteroides 
19 (33,9 %), 10  (4.24 ± 0,3) КУО. У вагітних 
96 (46,6 %) з ПРПО знаходили мікробні асо-
ціації. При ПРПО мікробні асоціації форму-
вали такі мікроорганізми, як Esherichia coli, 
Enterococcus sp., Streptococcus і Candida 
albicans, вони мали високий ступінь коло-
нізації. У мікробних асоціаціях було ши-
роко представлено анаероби (Gardnerella 
vaginales, Bacteroides та ін.), що на фоні 
зниження Lactobacillus species може засвід-
чувати, що ПРПО супроводжувалось вагі-
нозом у 21 (37,6 %) жінки та колонізацією 
піхви Streptococcus agalactiae у 33 (58,9 %) 
вагітних.

Дослідження динаміки мікробного 
складу піхви у вагітних з ПРПО залежно від 
тривалості безводного терміну дало змогу 
зробити висновок, що ПРПО призводить до 
істотних змін якісного та кількісного скла-
ду мікрофлори піхви. За тривалого безвод-
ного періоду (>5 діб) прогресивно знижува-
лись кількість і ступінь колонізації піхви 
Lactobacillus species — відповідно 25 (16 %), 
10  (5,62 ± 0,31) КУО. Збільшувалась за-
гальна кількість мікрофлори та її асоціатив-
них зв’язків — 133 (64,6 %), підвищувався 
ступінь колонізації аеробів і різко зростала 
кількість анаеробів.

Наявність IgA, IgG як відповідь на 
TORCH-інфекцію знайдено лише у 7 (4,6 %) 
вагітних.

Вважається, що при консервативному 
веденні вагітних із ПРПО на зниження час-
тоти РДС впливає щонайменше два фактори: 
збільшення тривалості безводного періоду і 
ефективність його профілактики кортикос-
тероїдами. Ми провели порівняльну оцінку 
частоти виникнення РДС і неонатального 
сепсису в новонароджених у жінок з ПРПО 
залежно від тривалості безводного періоду 
при очікувальній тактиці їх ведення. Вия-
вилось, що зі зростанням тривалості безвод-
ного періоду відповідно до вищенаведених 
інтервалів частота РДС зменшувалась. Ди-
наміка змін показників розвитку неонаталь-
ного сепсису мала зворотню тенденцію. Так, 
за тривалості безводного періоду в ІА підгру-
пі частота сепсису у новонароджених не пе-
ревищувала 4,3 %, а в підгрупі ІВ — 13,3 %, 
тобто частота зростала у 3 рази. Таку саму 
динаміку спостерігали у показниках виник-
нення хоріоамніоніту у вагітних і роділь з 
ПРПО у разі очікувальної тактики їх веден-
ня: відповідно в ІА підгрупі — 10,6 %, та ІВ 
підгрупі — 34,1 % (р < 0,05).

Таким чином, ефективність профі-
лактики РДС у новонароджених від жінок 
з ПРПО і недоношеною вагітністю при про-
лонгуванні безводного періоду понад 5 діб 
вже не збільшувалась, натомість у 3 рази 
зростала частота виникнення неонатально-
го сепсису у недоношених новонароджених і 
частота хоріоамніоніту у вагітних.

В ІА групі пологи завершились кесаре-
вим розтином у 26 (30,23 %) вагітних. По-
казаннями до оперативного розродження 
були: передлежання плаценти 3 (3,5 %), не-
зріла шийка матки з оцінкою за Бішопом 6 
балів 8 (9,3 %), тазове передлежання плода 
10 (11,6 %), дистрес плода 5 (5,8 %). Згідно 
з нашими рекомендаціями, кесарів розтин 
доцільно проводити всім вагітним при тер-
міні вагітності 26 тижнів і більше, а також 
при незрілості пологових шляхів у разі та-
зового передлежання плода. Це пов’язано з 
тим, що на стан новонародженої дитини при 
тазовому передлежанні плода у терміні ва-
гітності 27—28 тижнів впливає травматизм. 
До небезпек проведення пологів природним 
шляхом під час тазового вставлення плода 
відносять його защемлення ригідними тка-
нинами шийки матки.
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У терміні гестації до 26 тижнів часто-
та виникнення внутрішньошлуночкового 
крововиливу (ВШК) не залежала від методу 
розродження (вагінальний або шляхом кеса-
ревого розтину), а була зумовлена глибокою 
незрілістю органів і систем новонароджено-
го (відмінності не мали статистичної віро-
гідності між двома основними підгрупами) 

(рисунок). У зв’язку з цим вважаємо за необ-
хідне удосконалити Національний протокол 
щодо розширення показань до кесаревого 
розтину в терміні гестації 26 тижнів і біль-
ше, при незрілості пологових шляхів, що 
буде сприяти зниженню ВШК 3-го ступеня у 
дітей (рисунок).
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Рисунок.  Залежність частоти ВШК у дитини від методу розродження у терміні гестації 22-26 та 27-
28 тижнів 

Можливість індукції пологової діяль-
ності повинна визначатись на основі оцін-
ки готовності пологових шляхів до пологів. 
При незрілості пологових шляхів ми віддає-
мо перевагу кесаревому розтину. 

Висновки
Факторами ризику виникнення пе-

редчасного розриву плодових оболонок 
при передчасних пологах під час вагіт-
ності є: багаторазова загроза переривання 
вагітності — 34 (22,67 %), істміко-церві-
кальна недостатність — 40 (26,67 %), інфі-
кування нижнього полюсу плідного міху-
ра — 150 (100 %). Таких вагітних потрібно 
виділяти в групу ризику щодо передчасного 
відходження навколоплідних вод для до-
кладнішого спостереження в умовах жіно-
чої консультації.

Тривала очікувальна тактика ведення 
вагітності реально зменшує розвиток РДС, 
але зростає частота розвитку хоріоамніоніту 

та неонатальних інфекційних захворювань. 
Тому рекомендовано очікувальну тактику 
ведення вагітності тривалістю 5 діб з подаль-
шим розродженням жінок, що знижує ризик 
неонатальних інфекційних ускладнень.

У разі занадто ранніх передчасних по-
логів на показники неонатальної захворю-
ваності мають вплив методи розродження. 
У терміні вагітності до 26 тижнів частота 
виникнення ВШК у новонароджених не за-
лежить від методу розродження. У терміні 
гестації 26—28 тижнів кесарів розтин є найо-
птимальнішим шляхом пологорозродження.
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН В СРОКИ 22-28 НЕДЕЛЬ, 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

МАЛАНЧУК О.Б., ЛАКАТОШ В.П., 

КОСТЕНКО О.Ю., ПОЛАДИЧ И.В., 

ЛАКАТОШ П.В.

Очень ранние преждевременные роды ос-
ложненные преждевременным разрывом плод-
ных оболочек является актуальной проблемой 
современного акушерства. Уменьшение мате-
ринских и неонатальных осложнений при ПРПО 
в терминах 22-28 недель беременности, на основе 
изучения течения беременности и родов являет-
ся основной целью нашего исследования.

Материал и методы исследования. Прове-
дено сравнительное исследование особенностей 
течения беременности и родов у 150 женщин с 
преждевременным отхождением околоплодных 
вод и 56 беременных с физиологическим течени-
ем гестации в терминах 22-28 недель.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Доказано, что основными причинами преждевре-
менных родов в сроке гестации 22-28 недель при 
ПРПО являются: многократная угроза прерыва-
ния беременности, инфицирования нижнего по-
люса плодного пузыря, истмико-цервикальная 
недостаточность. Учитывая, что преобладающий 
триггерный механизм развития родовой деятель-
ности при преждевременном разрыве плодных 
оболочек связан с интраамниального инфекцией, 
длительный токолиз повышает риск ее реализа-
ции и, тем самым, приводит к инфекционным ос-
ложнениям у матери и плода.

Выводы. При очень ранних преждевремен-
ных родах, на показатели неонатальной забо-
леваемости влияют методы родоразрешения. В 
сроке гестации до 26 недель беременности часто-
та возникновения ВШК у новорожденных не за-
висит от метода родоразрешения, но в  сроке ге-
стации 26-28 недель - кесарево сечение является 
наиболее оптимальным путем родоразрешения.

Ключевые слова: очень ранние преждев-
ременные роды, преждевременное отхождение 
околоплодных вод, течение беременности и ро-
дов.

SUMMARY

CHARACTERISTICS PREGNANCY AND BIRTHS TO 
WOMEN 22-28 DATES WEEKS COMPLICATED BY 

PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES

MALANCHUK O.B., LAKATOSH V.P., 

KOSTENKO O.U., POLADICH I.V., 

LAKATOSH P.V.

Very early preterm delivery complicated by 
premature rupture of membranes is an actual prob-
lem of modern obstetrics. Reducing maternal and 
neonatal complications of PROM in terms of 22-28 
weeks of pregnancy, based on the study of pregnan-
cy and childbirth is the main goal of our research.

Material and methods. A comparative study 
of the peculiarities of pregnancy and delivery in 
150 women with preterm premature rupture of 
membranes and 56 pregnant women with physio-
logical course of gestation in terms of 22-28 weeks.

Results. It is proved that the main causes of 
premature birth in the gestational age 22-28 weeks 
with PROM are repeated threat of miscarriage, 
infection of the lower pole of the fetal bladder, 
cervical incompetence. Considering that the pre-
dominant trigger mechanism of labor for preterm 
rupture of membranes is associated with intra-am-
niotic infection, prolonged tocolysis increases the 
risk of its implementation and thus lead to infec-
tious complications in the mother and fetus.

Conclusions. For very early preterm birth, 
neonatal morbidity indicators in influencing deliv-
ery methods. In the period of gestation to 26 weeks 
of pregnancy, the incidence of IVH in infants does 
not depend on the method of delivery. In terms of 
gestation 26-28 weeks - C-section is the best way of 
delivery.

Keywords: born too soon preterm birth, pre-
term premature rupture of membranes during 
pregnancy and childbirth.
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ОСОБЛИВІСТЬ КРОВОПЛИНУ В СУДИННОМУ БАСЕЙНІ АРТЕРІЙ 
ПУПОВИНИ ПРИ ПОМІРНОМУ ІДІОПАТИЧНОМУ МАЛО- І 

БАГАТОВОДДІ

У статті представлена оцінка плацентарно-плодового кровообігу та кровоплину в мікроцир-
куляторному руслі плодової частини плаценти при помірному ідіопатичному мало- і багатоводді.

Дослідження показали, що у вагітних при ідіопатичній патології навколоплодового середови-
ща більш суттєві гемодинамічні порушення спостерігаються в артерії пуповини і її термінальних 
гілках у вагітних з ознаками маловоддя, що свідчить про затримку гестаційної трансформації су-
динної мережі ворсинчастого дерева і вказує на розвиток хронічної плацентарної недостатності.

Ключові слова: вагітність, маловоддя, багатоводдя, кровоплин.

Умови антинатального розвитку і рос-
ту плода тісно пов’язані з гестаційної транс-
формацією судинної мережі ворсинчастого 
дерева та диференціацією плодової частини 
плаценти [5,6]. Дана мережа мікроцирку-
ляторного русла плодової частини плаценти 
вважається єдиним периферійним руслом 
артерії пуповини [3]. 

У цьому зв’язку ехографічна характе-
ристика малюнку плацентарної тканини та 
доплерометрична оцінка особливостей пло-
дово-плацентарної гемодинаміки і її вплив на 
антинатальний стан плода набувають важли-
вого діагностичного значення в клініці.

Вивчення особливостей ехографічного 
малюнку плацентарної тканини і доплер-
рографічна оцінка особливостей плодо-пла-
центарного кровоплину при помірному іді-
опатичному мало- і багатоводді у вагітних, 
дозволяє розкрити нові патогенетичні ме-
ханізми порушення кровоплину в судинній 
мережі периферійного русла плодової части-
ни плаценти при ідіопатичній патології на-
вколоплодового середовища.

Мета дослідження – визначити роль гес-
таційної трансформації судинної мережі в 
порушенні плацентарно-плодової гемоди-
наміки при ідіопатичній патології навколо-
плодового середовища.

Матеріал та методи дослідження
В дослідженнях включені дві репрезен-

тативні групи: 50 вагітних жінок з помір-
ним ідіопатичним маловоддям (І-група) і 50 
– із багатоводдям (ІІ-група). 

Одержані результати порівнювались з 
нормальними показниками, які були розро-

блені для контрольної групи (50 пацієнток). 
Вік жінок, які увійшли до групи спостере-
ження коливався від 18 до 35 років і в серед-
ньому склав 28,2±5,3 роки.

Усім вагітним проводилися загально 
клінічні обстеження згідно регламентуючих 
наказів МОЗ України. Умовою для включен-
ня до дослідження була відсутність застосу-
вання вазоактивних препаратів перед дослі-
дженням.

Ультразвукове дослідження виконано 
за стандартними методами в 30-32 тижні 
гестації (піковий ріст обсягу амніотичної 
рідини). При індексі амніотичної рідини 
(ІАР) від 5 см до 9 см (нижня межа норми) 
виставлявся діагноз помірного маловод-
дя, а при ІАР – в межах від 20 см до 24 см 
(верхня межа норми) – помірного багато-
воддя. За норму взято ІАР у межах від 10 
см до 20 см  [1,2]. 

Дослідження ехографічного малюн-
ку плацентарної тканини проводили на 
ультразвуковому діагностичному приладі 
«Toshiba SAL – 38 AS» з використанням ко-
льорового картування та імпульсної допле-
рометрії. Статистична обробка результатів 
проводилась за загальноприйнятими мето-
диками з використанням критерію Стью-
дента.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Результати доплерографічного дослі-

дження показали, що у більшості випадків 
спостерігаються ехографічні зміни в плацен-
ті, які є більш виражені при ідіопатичному 
маловодді і супроводжуються порушеннями 
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як ехоструктури, так плацентарної перфузії, 
про що свідчить кольорове допплерівське кар-
тування.

Необхідно зазначити той факт, що у ва-
гітних жінок в терміні 30-32 тижні при по-
мірному ідіопатичному мало- або багатовод-
ді в усіх випадках ехоструктура плаценти 
вирізняється високою ехогенністю і вигля-
дає більш світлою за ехоструктуру печінки 
плода.

При неускладненому перебігу вагітнос-
ті в 30-32 тижні гестації ехосигнал від пла-
центи і печінки плода на екрані монітору 
мав однакову інтенсивність.

Моніторинг плодово-плацентарного 
кровоплину (ППК) у 32(64%) вагітних жі-
нок при помірному ідіопатичному маловодді 
і в 26(52%) у разі багатоводдя вказує на до-

стовірне підвищення судинного опору в ар-
теріях пуповини (АП). 

У 8(8%) спостережень при помірному 
ідіопатичному маловодді  в АП спостерігав-
ся нульовий кровоплин. 

В ІІ клінічній групі нульового або ре-
троградного діастолічного компоненту не за-
реєстровано.

Зміна діастолічного компоненту крово-
плину, що відображає переферійну частину 
русла АП, супроводжувалась підвищенням 
значень якісних показників кровоплину 
(С/Д, ІР, ПІ).

Середні значення С/Д, ІР, ПІ в артері-
альних судинах пуповини і їх гілках в 30-32 
тижні гестації при помірному ідіопатично-
му мало- і багатоводді приведені в таблиці 1.

Таблиця 1 

Значення С/Д, ІР, ПІ в АП і її термінальних гілках досліджуваних груп (М±m)

Групи вагітних Індекс резистентності Артерія пуповини Термінальні гілки АП

Контрольна група С/Д
ІР
ПІ

2,56±0,09
0,58±0,03
1,08±0,05

2,05±0,03
0,52±0,02
1,07±0,06

І група С/Д
ІП
ПІ

3,14±0,11*
0,76±0,06*
1,89±0,04*

2,49±0,05*
0,68±0,03*
1,77±0,09*

ІІ група С/Д
ІР
ПІ

3,01±0,08*
0,71±0,04*
1,85±0,06*

2,34±0,06*
0,63±0,03*
1,74±0,08*

Примітка: *Р<0,05 в порівнянні з групою контролю.

Як видно з даних таблиці 1, при по-
мірному ідіопатичному мало- і багатовод-
ді спостерігається достовірне збільшення 
показників судинного опору в басейні АП. 
Так, С/Д в артерії пуповини і її терміналь-
них вітках при маловодді склало 3,14±0,11, 
2,49±0,05 (Р<0,05). А у разі багатоводдя, 
відповідно 3,01±0,08, 2,34±0,06 (Р<0,05). 
Вказані показники судинного опору в АП 
перевищують аналогічні при неускладненій 
вагітності у разі ідіопатичного маловоддя на 
19-18%, при багатоводді – на 15-13%. При-
чому показники судинної резистентності в 
АП залишались вищими за аналогічні в тер-
мінальних гілках АП (відношення індексів 
судинної резистентності термінальних гілок 
до артеріальних судин пуповини <1).

За даними кольорового допплерівсько-
го картування встановлено, що в зоні мі-
кроциркуляторного русла плодової частини 
плаценти, яка є єдиним периферійним рус-
лом АП, візуалізується низьке кольорокар-

тування, що свідчить про порушення крово-
плину в даній ділянці плаценти.

Проведене гістологічне дослідження 
плацент від жінок І і ІІ клінічних груп вка-
зує, що тільки у 18(36,0%) у разі помірного 
ідіопатичного маловоддя і в 24(48,0%) – ба-
гатоводдя будова ворсинчастого дерева від-
повідає гестаційній нормі.

У 32(64,0%) пацієнток особливо з висо-
ко-резистентним кровоплином в АП і її гіл-
ках при олігогідроамніоні і у 23(46,0%) на 
тлі гідроамніону виявлені гістологічні зміни, 
які свідчать про розлади функціонального 
диференціювання плодової частини плацен-
ти у виді патологічної незрілості, що вказує 
на затримку гестаційної трансформації су-
динної мережі ворсинчастого дерева і розви-
ток хронічної плацентарної недостатності.

Висновки
1. Ультразвукове дослідження плодової час-

тини плаценти дозволяє судити про інтен-
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сивність розвитку мікроциркуляторної 
сітки дитячого місця.

2. Порушення диференціювання ворсинчас-
того дерева відмічалось переважно у жі-
нок з високорезистентним кровоплином 
в артерії пуповини  як при помірному іді-
опатичному маловодді, так у разі багато-
воддя. 

3. Ехогенність плацентарної тканини і стан 
кровоплину в артерії пуповини і її термі-
нальних гілках свідчать про затримку гес-
таційної трансформації судинної мережі 
ворсинчастого дерева і розвиток хронічної 
плацентарної недостатності. 
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В СОСУДИСТОМУ 
БАСЕЙНЕ АРТЕРИЙ ПУПОВИНЫ ПРИ 

УМЕРЕННОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ МАЛО- И 
МНОГОВОДИИ

МАЛЯР В.В.

В статье представлена   оценка плацентар-
но-плодового кровообращения и кровотока в 
микроциркуляторном русле плодовой части пла-
центы при умеренном идиопатическом мало- и 
многоводии.

Исследования показали, что у беременных 
при идиопатической патологии околоплодных 

среды более существенные гемодинамические 
нарушения наблюдаются в артерии пуповины и 
ее терминальных ветвях у беременных с призна-
ками маловодие, что свидетельствует о задержке 
гестационной трансформации сосудистой сети 
ворсинчатого дерева и указывает на развитие 
хронической плацентарной недостаточности.

Ключевые слова: беременность, малово-
дие, многоводие, кровоток .

SUMMARY

FEATURE FLOW  IN VASCULAR BASIN UMBILICAL 
ARTERIES WITH MODERATE IDIOPATHIC IOW- 

AND POLYHYDRAMNIONS

MALIAR V.V.

This article provides an assessment of pla-
cental-fetal circulation and blood flow in the mi-
crovasculature of the fetal placenta with moderate 
idiopathic oligo- and polyhydramnios.

The purpose of the research - to determine 
the role of gestational transformation of the vascu-
lar network in violation of placental-fetal  hemody-
namics in idiopathic amnion pathology.

Material and methods. Тwo representative 
groups are included in the study: 50 pregnant wom-
en with mild idiopathic oligohydramnios (I group), 
and 50 - with polyhydramnios (II group). Ultra-
sound examination was done by standard methods 
at 30-32 weeks of gestation.

Results. Studies have shown that pregnant 
women with idiopathic pathology amniotic envi-
ronment more significant hemodynamic violations 
observed in the umbilical artery and its terminal 
branches in pregnant women with symptoms of 
oligohydramnios, indicating a delay of gestational 
transformation of vasculature villous tree and in-
dicates to the development of chronic placental in-
sufficiency.

Conclusions. Violation of differentiation of 
villous tree observed predominantly in women with 
highly resistant blood flow in the umbilical artery 
both in moderate idiopathic oligohydramnios, and 
in the case of polyhydramnios.

Key words: pregnancy, oligohydramnios , 
polyhydramnios, blood flow.
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я, БІОЕКОЛОГІЇ СТАТЕВИХ 
ШЛЯХІВ У ЖІНОК З РАННІМИ ВТРАТАМИ ВАГІТНОСТІ

У статті представлено дослідження питання ранніх втрат вагітностей на тлі дисбіозів.
Мета дослідження – оцінити стан репродуктивного здоров я вагітних жінок із ранніми 

втратами в анамнезі при порушенні біоценозу піхви.
Матеріал та методи дослідження. Проведено порівняльний клініко-статистичний аналіз 

історій 200 пацієнток із симптомокомплексом ранніх втрат вагітностей в анамнезі: І група – 
100 вагітних із самовільними викиднями в анамнезі, ІІ – група – із звичним невиношуванням.

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження показало, що серед етіологічних 
причин самовільних викиднів і звичного невиношування вагітностей дисбіоз залишається і надалі 
однією з основних причин ранніх втрат вагітностей.

Висновки. Бактеріальний вагіноз у 1,8 разів зустрічається частіше у жінок зі звичним неви-
ношуванням вагітностей.

Ключові слова: вагітність, невиношування, дисбіоз.

На сучасному етапі питання об єктивної 
оцінки репродуктивного здоров я жінок із 
ранніми втратами вагітності є ключевою 
проблемою сучасного акушерства [1,3].

Відомо, що трігерним фактором само-
вільних викиднів і звичного невиношування 
вагітності серед жінок репродуктивного віку 
є дисбіоз піхви, частота якого становить 15-
25%, а при запальних процесах піхви сягає 
64%-80% [2].

Необхідною умовою симбіотичного спі-
віснування макроорганізму та його мікро-
флори є стабільність як видового, так кіль-
кісного вмісту мікрофлори (еубіоз) [5].

В умовах порушень видового і кіль-
кісного вмісту мікрофлори розвиваються 
інфекції, які перебігають з участю мікро-
організмів із складу нармальної мікрофло-
ри піхви і кишечника, що значно підвищує 
ризик ранніх втрат вагітності, передчасних 
пологів, передчасного відходження навко-
лоплодових вод, хоріонамніоніту, внутріш-
ньоутробного інфікування плода, післяпо-
логових ускладнень [2,4,6].

Клінічні спостереження останніх ро-
ків чітко вказують, що порушення мікро-
біоцинозу статевих шляхів і кишечника у 
вагітних жінок тісно пов язані з агресивним 
втручанням в мікробіологічну рівновагу на 
тлі нераціонального використання антибіо-
тикотерапії.

Отже, вивчення питання репродуктив-
ної функції у жінок на тлі дисбіозів є одні-
єю з актуальних проблем сучасного акушер-
ства.

Мета дослідження – оцінити стан репро-
дуктивного здоров я вагітних жінок із ран-
німи втратами в анамнезі при порушенні 
біоценозу піхви.

Матеріал та методи дослідження
Проведено порівняльний клініко-ста-

тистичний аналіз історій 200 пацієнток із 
симптомокомплексом ранніх втрат вагіт-
ностей в анамнезі: І група – 100 вагітних 
із самовільними викиднями в анамнезі, 
ІІ – група – із звичним невиношуванням. 
Контрольну групу склали 100 пацієнток 
з нормальним біоценозом піхви та фізіо-
логічним перебігом вагітності й пологів. 
Пацієнтки велись згідно клінічного прото-
колу з акушерської допомоги «Невиношу-
вання вагітності» (наказ МОЗ України від 
03.11.2008. №624); порівнювались між со-
бою і групою контролю.

У всіх 200 жінок із ранніми втратами в 
анамнезі обстеження виконано на час звер-
шення в І триместрі (6-12 тижнів) гестації 
та в динаміці вагітності і при поступленні в 
стаціонар клініки.

Бактеріологічні дослідження і ліку-
вання дисбіозу проводились згідно методич-
них рекомендацій затверджених МОЗ Укра-
їни. Оцінку мікробіоценозу статевих шляхів 
проводили за класифікацією Є.Ф. Кира і 
співавт. [4].

Статистичний аналіз цифрового мате-
ріалу проведено за допомогою стандартно-
го пакету прикладних програм Statistika 
6.0.
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Результати дослідження та їх обго-
ворення
У результаті клініко-статистичного 

аналізу встановлено, що серед факторів ран-
ніх втрат вагітностей важливу роль відіграє 
поєднана патологія і зокрема інфекція.

У переважній більшості обстежених 
пацієнток І-ї і ІІ-ї клінічних груп переважа-
ли екстрагенітальна патологія. Серед якої 
переважали вегето-судинна астенія (22,0% 
і 24,0%), хронічний холіцистит (15,0% 
і 14,0%), хронічні захворювання нирок 
(11,0% і 13,0%). Встановлено значний від-
соток перенесеної ангіни (48,0% і 49,0%). 
Всі жінки хворіли на респіраторно-вірусну 
інфекцію та грип.

Заслуговують на увагу перенесені ди-
тячі інфекції, які майже із однаковою час-
тотою зустрічались як при самовільних ви-
киднях у жінок в анамнезі, так зі звичним 
невиношуванням та у 3,5 і 4 рази переви-
щували цей показник у групі контролю. В 
анамнезі даних клінічних груп зустрічались 
3 і більше перенесених дитячих інфекцій. З 
них найбільша частота припадає на черве-
ницю, вітряну віспу і паротит.

Відмічається досить висока частота 
ураження інфекціями сечовидільних шля-
хів (24,0% і 26,0%) відповідно. Важливим 
є перенесені інфекції TORCH – комплексу у 
більшості жінок.

Усі жінки мали в анамнезі хронічну 
гінекологічну патологію, серед якої перева-
жали хронічні аднексити (56,0% і 63,0%), 

ендоцервіціти (29,0% і 30,0%), кольпіти 
(40,0% і 42,0%), ерозії шийки матки (27,0% 
і 36,0%), що є вагомим доказом зниження 
адаптаційних можливостей систем, які за-
безпечують імунну резистентність.

Важливим є факт, що лише у 8,0% і 
10,0% пацієнток мали нормальний менстру-
альний цикл. Серед порушень менструаль-
ної функції переважали альгодисменорея та 
передменструальний синдром.

Важливими є анамнестичні дані про 
перебіг попередніх вагітностей, які свідчать 
про репродуктивні втрати. Серед репродук-
тивних втрат в анамнезі мають місце ви-
падки внутрішньоматкової загибелі плода 
(ВЗП), при чому зі звичним невиношуван-
ням у 44,0% мали місце декілька випадків 
загибелі плода. Тоді, як при самовільних ви-
киднях зустрічались поодинокі випадки. У 
18,0% пацієнток при самовільних викиднях 
і у 28,0% зі звичним невиношуванням був 
обстежений акушерський анамнез штучни-
ми абортами.

Заслуговує на увагу зменшення показ-
ника фізіологічних пологів у І-й і ІІ-й клі-
нічних групах. Лише у 26,0% у жінок при 
самовільних викиднях і у 22,0% у разі звич-
ного невиношування були своєчасні пологи.

Ретроспективний аналіз анамнестич-
них даних свідчить, про наявність спектру 
факторів, сприяючих порушенню біоценозу 
статевих шляхів, що підтверджують мікро-
скопічні дослідження мазків вмісту піхви 
(табл. 1).

Таблиця 1

Стан біоцинозу піхви у обстежених вагітних (абс., %).

Тип біоцинозу
Клінічні групи

І група ІІ група Контрольна група

Нормоценоз 9(9,0)* 5(5,0)* 94(94,0)

Проміжний тип 57(57,0)* 48(48,0)* 6(6,0)

Неспецифічний вагініт 26(26,0) 32(32,0)0 -

Бактеріальний вагіноз 8(8,0) 15(15,0)0 -

Достовірність * р відносно контрольної групи: < 0,05; 
Достовірність 0 р відносно І групи: <0,05. 

Як видно з приведених в таблиці 1 да-
них частота нормального типу біоценозу у 
вагітних із ранніми втратами в анамнезі сут-
тєво нижча за показник контрольної групи 

(Р<0,001). Крім того, слід відмітити, що у І 
групі лише у 8,0% вагітних зустрічався бак-
теріальний вагіноз. Тоді, як у ІІ клінічній 
групі даний показник у 1,8 разу вищий.
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Висновки
Вагітні жінки з ранніми втратами в 

анамнезі становлять групу ризику невино-
шування на тлі змін кількісного і якісного 
спектру мікроорганізмів статевих шляхів. 

Бактеріальний вагіноз у 1,8 разу часті-
ше зустрічається у жінок зі звичним невино-
шуванням вагітності. 

Вагітні з ранніми втратами в анамнезі 
потребують поглибленого комплексного об-
стеження і лікування дисбіозів.
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РЕЗЮМЕ

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БИОЭКОЛОГИЯ ПОЛОГОВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН 

С РАННИМИ ПОТЕРЯМИ БЕРЕМЕННОСТИ

МАЛЯР В.А., ФЕДИШИН Т.В., МАЛЯР В.В.

В статье представлено исследование, кото-
рое посвящено изучению вопроса ранних потерь 
беременностей на фоне дисбиозов.

Цель исследования - оценить состояние 
репродуктивного здоровья беременных женщин 
с ранними потерями в анамнезе при нарушении 
биоценоза влагалища.

Матеріал та методи дослідження. Про-
веден сравнительный клинико-статистический 
анализ историй 200 пациенток с симптомоком-
плексом ранних потерь беременностей в анамне-
зе группа - 100 беременных с самовольными вы-
кидышами в анамнезе, II - группа - с привычным 
невынашиванием

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Исследование показало, что среди этиологи-
ческих причин самопроизвольных выкидышей и 
привычного невынашивания беременностей дис-
биоз остается и в дальнейшем одной из основных 
причин ранних потерь беременностей.

Выводы. Бактериальный вагиноз в 1,8 раз 
встречается чаще у женщин с привычным невы-
нашиванием беременности.

Ключевые слова: беременность, невына-
шивание, дисбиоз.

SUMMARY

REPRODUCTIVE HEALTH  SEXUALLY BIOECOLOGY 
IN WOMEN WITH EARLY PREGNANCY LOSS

MALIAR V.A., FEDYSHYN T.V., VALIAR V.V.

This article presents a study the issue of ear-
ly pregnancy loss against the background of dysbi-
osis. The purpose of research - to assess the state of 
reproductive health of pregnant women with early 
losses in history in violation of vaginal biocenosis.

Material and methods. A comparative clini-
cal and statistical analysis of 200 stories of pa-
tients with symptom of early pregnancy loss in the 
history of the group - 100 pregnant women with a 
history of miscarriages autocratic, II - group - with 
habitual miscarriage.

Results. The study showed that among the 
etiological causes of miscarriage and recurrent 
miscarriage remains dysbiosis in the future one of 
the main reasons for early pregnancy loss.

Conclusions. Bacterial vaginosis is 1.8 times 
more common in women with recurrent miscar-
riage. 

Key words: pregnancy, miscarriage, dyzbioz.
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ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ У ПЛОДА

У статті представлено інноваційні технології до діагностики, тактики ведення та ліку-
вання так званих функціональних хвороб серця та судин у плодів, серед яких провідну роль посіда-
ють порушення серцевого ритму та провідності. Мета дослідження: Профілактика перинаталь-
ної захворюваності та смертності при порушеннях ритму серця у плодів.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженні брало участь 120 жінок у віці 18-42 років 
терміном гестації 19-39 тижнів. Основну групу склали 80 жінок з порушеннями серцевого ритму 
в плодів, яка була розділена на 5 груп. В контрольну групу увійшли 40 жінок з фізіологічним пере-
бігом вагітності.

Результати дослідження та їх обговорення. Патологічні зміни в фето-плацентарному 
комплексі починають розвиватися в другому триместрі не тільки у вагітних групи високого ри-
зику перинатальної патології. Однак при застосуванні візуальної кількісної оцінки параметрів 
кардіотокограми давати достовірний висновок про тяжкість антенатального дистресу плода 
можна тільки після 32-34 тижнів гестації. Більшість плодів з тахікардією вдається вилікувати 
внутрішньоутробно через трансплацентарну передачу антиаритмічних препаратів.

Висновки. Виявлено, що аритмії у плодів зустрічаються приблизно у 1%. Найчастіше з пору-
шень серцевого ритму у плода спостерігалися екстрасистолія (44,8%), синусові порушення ритму 
(34,5%). Найменше реєструвалися надшлуночкова тахікардія (10,3%), AV-блокада (6,9%) та трі-
потіння передсердь (3,4%).

Ключові слова: порушення ритму, плід, вагітність, УЗД, моніторинг.

Першим кроком на шляху вивчення 
проблеми фетальних аритмій є питання емб-
ріології людини, а саме розвитку серця пло-
да в аспекті формування можливих пору-
шень ритму. Синусовий вузол виявляється у 
ембріона на 28-30 день розвитку. Анатоміч-
но серце повністю сформовано до 8 тижня 
гестації [1, 5, 14].

Що стосується скорочувальної діяль-
ності серця, то на 5 тижні нормального пе-
ребігу вагітності частота скорочень серця 
становить 110 уд/хв, до 9-10 тижні нарос-
тає до 170 уд/хв і падає до 150 уд/хв на 14-
15 тижні з подальшому повільним знижен-
ням до 140 уд/хв до моменту народження. 
Початкові зміни частоти ритму в першу 
чергу пов язані зі зміною морфології серця 
[2, 3, 4, 8].

Збільшення частоти скорочень на по-
чатку першого триместру зумовлене злит-
тям венозного синуса з передсердями і шлу-
ночками і розвитком провідної системи. Це 
забезпечує синоатріальному вузлу місце 
основного водія ритму з найбільш високою 
внутрішньою ритмічністю. Наступне зни-
ження частоти ритму пов язано з поліпшен-
ням (розвитком) парасимпатичної іннерва-
ції [2, 7, 16].

Найважливішим модулятором процесу 
дозрівання міокарда є концентрація тирок-
сину. Відомо, що з 9 по 12 тиждень гестації 
відбувається 40-кратне збільшення кіль-
кості тиреоїдного гормону в ембріональній 
тканині з наступним рівномірним його на-
ростанням до кінця вагітності. Ці зміни мо-
жуть сприяти розвитку кардіальних адре-
норецепторів і переходу на дорослі форми 
важких ланцюгів міозину, що в кінцевому 
рахунку має колосальний ефект на підви-
щення функціональних можливостей міо-
карда плода [6, 11].

Маса серця збільшується з 8 по 20 тиж-
день гестації в 200 разів. Обидва шлуночка 
в цей момент структурно не помітні. Між 13 
і 17 тижнями відбувається значуще лінійне 
збільшення всіх розмірів серця, що коре-
лює з ростом плода і терміном гестації. Крім 
структурного дозрівання серця, значні змі-
ни стосуються і частоти серцевих скорочень 
зумовлені впливом центральних і автоном-
них систем регуляції [4, 10, 13].

Стан плода та новонародженого в біль-
шості визначається умовами його внутріш-
ньоутробного розвитку і в значній мірі за-
лежить від стану здоров’я материнського 
організму [3, 12].
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Транзиторні аритмії (одинична шлу-
ночкова і передсердна екстрасистолія, си-
нусова тахікардія) зустрічаються в 15-32% 
випадків і не вимагають спеціального ліку-
вання. Надшлуночкова тахікардія і повна 
блокада діагностуються у 1 з 5000 плодів. 
Повна AV блокада виявляється у 1:20000 
дітей, народжених живими. Деякі автори 
припускають дворазове збільшення числа 
плодів з даною патологією внаслідок висо-
кої ймовірності внутрішньоутробної смерті. 
Тріпотіння передсердь зустрічається в 30-
46% всіх випадків фетальних тахіаритмій 
[12, 15]. Відсутність світової статистики ви-
падків фетальних аритмій обумовлено в пер-
шу чергу труднощами у виявленні самого 
факту наявності даної патології серця. Тут 
необхідно підкреслити провідну роль рутин-
ного огляду вагітної жінки та аускультації 
серця плода як скринінг-методу діагностики 
фетальної аритмії. Більше половини всіх по-
рушень ритму у плода діагностується в тре-
тьому триместрі вагітності. З одного боку це 
свідчить про можливість тривалої компенса-
ції наявної патології, з іншого пояснюється 
більш частими відвідуваннями жінкою лі-
каря на цьому терміні гестації. Виявлення 
фетальної аритмії на ранніх термінах вагіт-
ності асоціюється з високим ризиком вну-
трішньоутробної смерті [8, 16].

Етіологічний фактор фетальної аритмії 
в більшості випадків не виявляється.

Загальновизнаним є висока ймо-
вірність розвитку аритмії при міокарди-
ті, фіброеластозі серця плода. У той же 
час, справжня причина цих станів в пере-
важній більшості випадків залишається 
нез’ясованою.

Мета дослідження - профілактика пери-
натальної захворюваності та смертності при 
порушеннях ритму серця у плодів.

Матеріал та методи дослідження
Всього у дослідженні брало участь 120 

жінок у віці 18-42 років терміном гестації 
19-39 тижнів. До груп спостереження уві-
йшли пацієнтки, які не були задіяні в інших 
дослідницьких проектах, а також не мали 
протипоказань до застосування препаратів, 
що призначалися. Так, основну групу скла-
ли 80 жінок з порушеннями серцевого рит-
му в плодів. В контрольну групу увійшли 40 
жінки з фізіологічним перебігом вагітності. 
Для проведення детального порівняльного 
аналізу встановлених порушень серцевого 

ритму у плода, основну групу поділено на 
5 підгруп: підгрупа I - синусові порушення 
ритму (28 вагітних), підгрупа II - екстра-
систолія (35 вагітних), підгрупа III - над-
шлункова тахікардія (9 вагітних), підгрупа 
IV- тріпотіння передсердь (3 вагітних), гру-
па V - повна AV-блокада (5 вагітних). Дослі-
дження проводилися у відділенні медицини 
плода КМПБ №2 та КМЦРП м. Києва та в 
клініці генетики репродукції «Вікторія» м. 
Києва.

У всіх пацієнток ми ретельно вивчали 
сімейний, гінекологічний, акушерський та 
соматичний анамнез. Крім того, вивчаючи 
анамнез життя жінок досліджуваних груп, 
ми звертали увагу на зловживання кавою, 
тютюнопаління, прийом деяких ліків.

Аналіз перебігу вагітності полягав у 
зборі даних про характер гестаційного про-
цесу, перенесених гострих інфекційних за-
хворюваннях і перебігу хронічних.

Основним методом діагностики фе-
тальних порушень серцевого ритму було УЗ 
дослідження фетального серця в М-, В- і доп-
плерівських режимах - прицільна еходопле-
рокардіографія плода. Крім цього виконува-
лася кардіотокографія плода.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Згідно отриманих даних, групи жінок, 

що досліджувались були репрезентативни-
ми за віком, соматичним і гінекологічним 
анамнезом. Так, вік обстежених жінок в се-
редньому склав 30,0 років. Більшість вагіт-
них (83%) була у віці до 40 років.

Термін гестації пацієнток становив в 
середньому 19-39 тижнів (рис.1).
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Рисунок 1 – Розподіл пацієнток за терміном 
гестації

Встановлено, що патологічні зміни в фе-
то-плацентарному комплексі починають роз-
виватися в другому триместрі не тільки у ва-
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гітних групи високого ризику перинатальної 
патології. Однак при застосуванні візуальної 
кількісної оцінки параметрів кардіотокогра-
ми давати достовірний висновок про тяж-
кість антенатального дистресу плода,  можна 
тільки після 32-34 тижнів гестації.

В дослідженнях було показано, що чим 
раніше плід піддавався дії гіпоксії, тим часті-
ше виявлялося розширення шлуночків, вна-
слідок деструкції навколишнього тканини, 
тим частіше виявлялися поренцефалічні по-
рожнини в товщі білої речовини півкуль і під-
кіркових утворень. Вкрай важливо, що гіпок-
сичні зміни зачіпають, як правило, структури 
мозку які швидко розвиваються (гіпоталамус, 
таламус, ядра стовбура мозку, мозочок). Не-
зважаючи на різноманітність несприятливих 
факторів, що діють на плід, їх вплив на голо-
вний мозок в більшості випадків не є специ-
фічним, а пов язаний з порушенням функції 
фето-плацентарної системи.

На тлі нормальної анатомії серця вста-
новлено порушення фетального ритму у пло-
дів, що мали обвиття пуповини навколо шиї 
(31,25%). Можна думати, що і в цьому ви-
падку причиною аритмії з’явився гіпоксич-
ний фактор.

Зрілість плода має колосальне значен-
ня у питанні розвитку водянки у відповідь 
на довгоіснуючу аритмію. У процесі збіль-
шення гестаційного віку плода відбувається 
зміна в розподілі серцевого викиду. Почина-
ючи з середини вагітності приблизно на 20% 
збільшується кількість крові, що приходить 
в брахіоцефальні судини. У цей час 35% 
спільного викиду шлуночків забезпечує бра-
хіоцефальні судини (мозок), а плацента і 
інша частина тулуба починають отримувати 
по 30%. У нашій серії спостережень, плоди 

з терміном гестації до 28 тижнів мали на-
багато більшу ймовірність розвитку серце-
вої недостатності та загрозу для життя, ніж 
пацієнти з аналогічними аритміями більш 
«старшого» гестаційного віку.

Аналіз характеру порушень ритму 
серця плода ми проводили за допомогою 
М-режиму і доплерехокардіографії. Аналіз 
цих параметрів і їх послідовність дозволив 
визначити наявність атріовентрикулярної 
блокади або характер тахікардії. Доплере-
хокардіографія дала можливість додатко-
во оцінити порушення кровотоку в різних 
камерах серця, магістральних судинах і 
судинах пуповини, що дозволило охарак-
теризувати гемодинамічні порушення рит-
му серця. Лікування даної патології плода 
ґрунтувалось на патогенетичному підході.

При наявності анемії ми застосовува-
ли гіно-тардіферон, сорбіфер, полівітаміни, 
при підозрі на внутріутробне інфікування 
антибіотикотерапію (цефалоспориновий 
ряд) та противірусну терапію (ацикловір, 
протефлазид). Також проводили корекцію 
плацентарної дисфункції тівортіном у ви-
гляді ін єкцій та крапель per os.

При наявності у вагітних аритмії у пло-
да (органічна тахіаритмія, надшлуночковоа 
тахікардія, тріпотіння передсердь) вагітну 
госпіталізували в стаціонар, виконували 
ЕКГ, ЕХОКГ плоду, КТГ і допплерометрію 
в динаміці та призначали патогенетичне і 
симптоматичне лікування антиаритмічни-
ми препаратами з поступовим зниженням 
дози під ретельним спостереженням карді-
олога, контролем ЕКГ і ЕХО-КГ у вагітної і 
КТГ, допплерометрії у плода.

Принципи терапії, дозування антиарит-
мічних препаратів представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Дозування антиаритмічних препаратів при трасплацентарному 
лікуванні тахиарітмії

Препарат
Дозування

Контроль лікування у матері
Початкова Підтримуюча

(добова)

Дигоксин 0,25 мг 3 рази на 
добу

0.25-0.75 мг per os (min 1/8 таб. 3 
рази на добу) ЕКГ, Ps у матері, ЧСС плода

Соталол* 40 мг 3 рази на 
добу 160 мг 3 рази на добу ЕКГ (PQ), Ps, АД у матері; 

ЧСС плода

Примітка: *Соталол, аміодарон і флекаїнід використовуються як лікарські препарати другої лінії, 
коли не вдається досягти встановлення синусового ритму дигоксином.
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Більшість плодів з тахікардією вда-
ється вилікувати внутрішньоутробно через 
трансплацентарну передачу антиаритміч-
них препаратів. При відсутності позитивно-
го ефекту протягом тижня змінювали анти-
аритмічний препарат.

Для плодів з водянкою є обмеженим 
плацентарне надходження дигоксину, тому 
соталол або флекаїнід, що мають хороші 
здібності плацентарної передачі, ми вико-
ристовували як препарати першочергового 
вибору.

Після того, як тахікардія перетворюва-
лась в синусовий ритм і не мали місце озна-
ки водянки, розродження може бути прове-
дено per vias naturalis в терміні доношеної 
вагітності.

Якщо водянка продовжувалась більше 
2 тижнів на тлі проведення терапії проводи-
ли планове розродження шляхом програмо-
ваних пологів з подальшим лікуванням но-
вонародженого.

У разі AV-блокади наша тактика була 
наступною: при виявлені лабораторним 
ознак, які притаманні захворюванням спо-
лучної тканини, - консультували пацієнток 
у ревматолога для вирішення питання щодо 
застосування патогенетичної терапії (на-
приклад, дексаметазон в дозуванні 4-9 мг/
добу); призначення -симпатоміметиків (при 
ЧСС<55 за 1 хв) доцільне та дострокового 
розродження та консультацію новонародже-
ного дитячим кардіологом.

Аналіз результатів основних порушень 
ритму серця у плода після проведеного лі-
кування у жінок показав тенденцію до зни-
ження кількості синусових порушень ритму 
в 1,4 рази. Виявлено статистично значиме 
зниження кількості екстрасистолій після 
проведеного лікування в 1,5 рази. Встанов-
лено тенденцію до зниження кількості над-
шлуночкової тахікардії та трипотіння пе-
редсердь на 27,3% та 40,0% відповідно, а 
також констатувалося зниження повної АV-
блокади в 1,25 разів.

Висновки
При дослідженні нами вагітних жінок, 

середній вік яких складав 30 років, було ви-
явлено, що аритмії їх плодів зустрічаються 
приблизно у 1%.

Найчастіше з порушень серцевого 
ритму у плода спостерігалися екстрасис-
толія (44,8%), синусові порушення ритму 
(34,5%). Найменше реєструвалися надшлу-

ночкова тахікардія (10,3%), AV-блокада 
(6,9%) та тріпотіння передсердь (3,4%).

Встановлено значний позитивний 
ефект від застосування медикаментозної 
терапії у жінок в пренатальному періо-
ді при серцевих аритміях у плода сину-
сових порушеннях ритму з 35±5,3% до 
8,75±3,1%, екстрасистоліях з 43,75±5,5% 
до 12,5±3,69, надшлуночковій  тахікардії з 
11,25±3,53% до 5±2,4%, тріпотінні перед-
сердь з 3,75±2,12% до 2,5±1,74% та повній 
АV-блокаді з 6,25±2,7% до 3,75±2,12%).

Виявлено, що застосування проведено-
го лікування найбільш ефективне при сину-
сових порушеннях ритму та екстрасистоліях. 

Доведено, що своєчасна пренатальна 
діагностика сприяє запобіганню розвитку 
ускладнень з боку плода та зменшує  анте - 
та постнатальну смертність.
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РЕЗЮМЕ

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ПЛОДА

МАРУЩАК Е.В.

В статье представлены инновационные 
технологии в диагностике, тактике ведения и 
лечения, так называемых функциональных бо-
лезней сердца и сосудов у плодов, среди которых 
ведущую роль занимают нарушения сердечно-
го ритма и проводимости. Цель исследования: 

профилактика перинатальной заболеваемости 
и смертности при нарушениях ритма сердца у 
плодов.

Материал и методы исследования. В ис-
следовании принимало участие 120 женщин в 
возрасте 18-42 лет сроком гестации 19-39 недель. 
Основную группу составили 80 женщин с нару-
шениями сердечного ритма у плодов, которая 
была разделена на 5 групп. В контрольную груп-
пу вошли 40 женщин с физиологическим течени-
ем беременности.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Патологические изменения в фето-плацен-
тарном комплексе начинают развиваться во вто-
ром триместре не только у беременных группы 
высокого риска перинатальной патологии. Одна-
ко при применении визуальной количественной 
оценки параметров кардиотокограммы давать 
достоверный вывод о тяжести антенатального 
дистресса плода, можно только после 32-34 не-
дель гестации. Большинство плодов с тахикар-
дией удаётся вылечить внутриутробно через 
трансплацентарную передачу антиаритмиче-
ских препаратов.

Выводы. Обнаружено, что аритмии их 
плодов встречаются примерно у 1%. Чаще все-
го из нарушений сердечного ритма у плода на-
блюдались экстрасистолия (44,8%), синусовые 
нарушения ритма (34,5%). Меньше регистриро-
вались наджелудочковая тахикардия (10,3%), 
AV-блокада (6,9%) и трепетание предсердий 
(3,4%).

Ключевые слова: нарушение ритма, 
плод, беременность, УЗИ, мониторинг.

SUMMARY

BREACH OF FETAL HEART RATE

MARUSCHAK E.V.

The article presents innovative technolo-
gies in diagnosis and treatment tactics of so-called 
functional heart disease and blood vessels in fe-
tuses, among which the leading role occupied by an 
abnormal heart rhythm and conduction. Objective: 
Prevention of perinatal morbidity and mortality in 
heart rhythm disturbances in fetuses.

Material and methods. The study of 120 
women aged 18-42 years, gestational age 19-39 
weeks. The main group consisted of 80 women 
with cardiac arrhythmia in fetuses, which were 
divided into 5 groups. The control group included 
40 women with physiological pregnancy.

Results. Pathological changes in fetoplacen-
tal complex began to develop during the second tri-
mester, not only in pregnant women with high risk 
of perinatal pathology. However, when using the 
visual quantify kardiotokogramm parameters give 
a valid conclusion about the severity of antenatal 
fetal distress, is possible only after 32-34 weeks of 
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gestation. Most fetus’s with tachycardia manage 
to cure fetal by transplacental transfer of anti-ar-
rhythmic drugs.

Conclusions. It found that their fetus’s ar-
rhythmias occur in about 1%. The most common 
of heart rhythm disorders in the fetus were ob-

served beats (44,8%), sinus rhythm disturbances 
(34,5%). Less registered supraventricular tachy-
cardia (10,3%), AV-block (6,9%) and atrial flutter 
(3,4%).

Key words: arrhythmia, fetus, pregnancy, 
ultrasound monitoring.
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МИРОНЕНКО Н. О., ДЖУРАЄВА Л. С, ГАПОНОВА К.В.

НМУ імені О. О. Богомольця, кафедра акушерства і гінекології №3, м. Київ.

CОЦІАЛЬНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ 
ВИНИКНЕННЯ ДИСТРОФІЧНИХ УРАЖЕНЬ ВУЛЬВИ У ДІВЧАТ

Розвиток дистрофічних уражень вульви у препубертатному віці є актуальною про-
блемою сучасної ювенільної гінекології. 

Матеріал та методи дослідження. Нами було обстежено 102 дівчинки із краурозом 
вульви (основна група)  та 30 здорових дівчаток (контроль) віком від 5 до 12 років. Вивча-
ли соціальні та побутові умови життя, фізичний розвиток, анамнез, стан соматичного 
здоров’я.

Результати дослідження та їх обговорення. 27,4% дівчат із краурозом вульви жили в 
неповних сім’ях. В основній групі переважали 75,4% дівчата із сімей з низьким та серед-
нім достатком, в той час як пацієнтки контрольної групи були 90% із забезпечених сімей. 
Останні отримували регулярне та збалансоване харчування та мали гарні житлово-по-
бутові умови. Перебіг краурозу вульви у дівчат характеризується схильністю до хроніза-
ції процесу з частими рецидивами.

Висновки. Дистрофічні ураження вульви у дівчат найчастіше спостерігаються у віці 
від 8 до 10 років. Спровокований преморбідний фон, несприятливі соціально - побутові  умо-
ви: проживання дитини у неповній родині, нерегулярне  та  незбалансоване харчування 
один з факторів ризику розвитку дистрофічних уражень вульви у дівчат.

Ключові слова: крауроз вульви, преморбідний фон, препубертатний період

Дистрофічні ураження вульви зустрі-
чаються значним чином у жінок клімакте-
ричного та посменопаузального періоду [1, 
2, 3, 4]. Проблема дистрофії вульви у дітей  в 
літературі висвітлена недостатньо [5, 6]. Та-
ким чином, прогнозування розвитку дистро-
фічних уражень вульви у препубертатному 
віці є актуальною проблемою сучасної юве-
нільної гінекології. 

Мета дослідження - визначити комп-
лекс чинників, які сприяють розвитку дис-
трофічних уражень вульви у дівчат. 

Матеріал та методи дослідження
Для прогнозування ймовірності виник-

нення дистрофічних змін  вульви у дівчат 
та встановлення передумов розвитку крау-
розу вульви в дитячому віці обстежено 102 
дівчат віком від 5 до 12 років із краурозом 

вульви (основна група) та 30 клінічно здоро-
вих дівчат (контрольна група) співставних 
за віком. Проведено вивчення соціальних та 
побутових умов життя, фізичний розвиток, 
анамнез життя, оцінка стану соматичного 
здоров’я обстежених дівчат.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Відповідно до наміченої програми до-

сліджень, нами в динаміці спостереження 
обстежено 102 дівчинки із краурозом вуль-
ви (основна група) та 30 здорових дівчат 
(контрольна група) порівняльних за віком (5 
–12 років), які ввійшли в групу контролю. 
Пацієнтки основної групи були розподілені 
в залежності від механізму виникнення за-
хворювання (табл. 1).
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Таблиця 1

Розподіл обстежених в залежності від механізму виникнення краурозу вульви

Група 
(n=102) Перебіг захворювання

Кількість обстежених

N %

Основна 
група 

на фоні хронічного рецидивуючого вульвовагініту 63 61,7%

під час маніфестного перебігу 24 23,6%

латентний перебіг захворювання 15 14,7%

Всього 102 100%

Найбільшу частку серед обстежених 
(43,1%) в основній групі склали дівчата ві-
ком від 8 до 10 років. Встановлену вікову 
перевагу слід пояснити особливостями ана-
томо-фізіологічних змін, які властиві дівча-
там в препубертатному віці. В контрольній 
групі також переважали дівчата віком від 8 
до 10 років 14 (46,6%), тобто обстежені гру-
пи були співставні за віком. 

Спадковість серед усіх обстежених не 
була ускладненою. Фізичний розвиток ді-
вчат основної та контрольної груп знаходив-
ся в межах норми (відповідно до показників 
зросту та маси тіла). При гінекологічному 
обстеженні дівчат основної та контрольної 
груп, зовнішні статеві органи були розви-
нені за жіночим типом, патологічних змін з 
боку внутрішніх статевих органів виявлено 
не було.

Серед обстежених дівчат із крауро-
зом вульви 28 (27,4%) жили в неповних 
сім’ях (без батька) та 5 (4,9%) з матір’ю та 

вітчимом. В основній групі переважали 77 
(75,4%) дівчата із сімей з низьким та серед-
нім достатком, в той час як пацієнтки контр-
ольної групи були 27 (90%) із забезпечених 
сімей. Останні отримували регулярне та зба-
лансоване харчування та мали гарні житло-
во-побутові умови.

 Нами проводилось вивчення анам-
незу хворих та оцінка стану соматичного 
здоров’я обстежених дівчат (табл. 2).

Як видно з таблиці 2, серед обстежених 
основної групи дитячі інфекційні захворю-
вання (кір, краснуха, вітряна віспа, скар-
латина, епідемічний паротит) виявлялись 
вірогідно частіше 32 (31,3%), ніж серед па-
цієнток контрольної групи 5 (16,6%). Серед 
дівчат із краурозом вульви спостерігається 
висока захворюваність респіраторно-вірус-
ними інфекціями 41 (40,1%) та хронічним 
тонзилітом 48 (47,1%), на відміну від обсте-
жених контрольної групи 3 (2,9%) та, відпо-
відно, 2 (1,9%).

Таблиця 2

Спектр та частота соматичної патології у обстежених дівчат

№ п/п Соматична патологія
Групи обстежених

основна (n=102) контрольна (n=30)
1. Дитячі інфекції 32 (31,3%) 5 (16,6%)
2. ГРВІ 41 (40,1%) 3 (2,9%)
3. Хронічний тонзиліт 48 (47,1%) 2 (1,9%)
4. Захворювання органів дихання 4 (3,9%) -
5. Захворювання органів травлення 59 (57,7%) 6 (5,8%)
6. Дисбактеріоз 56 (54,9%) 6 (5,8%)
7. Хронічний пієлонефрит 18 (17,6%) -
8. Гельмінтоз 30 (29,4%) 2 (1,9%)

Захворювання дихальної системи були 
виявлені в анамнезі у 4 (3,9%) дівчат осно-
вної групи, а серед пацієнток контрольної 
групи не визначались.

Патологія травної системи у дівчат 
основної групи представлено наступним 
спектром нозологічних одиниць: 21 (20,6%) 
пацієнток – дискінезія жовчовивідних шля-
хів, 18 (17,4%) – хронічний холецистит, 11 
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(10,8%) – хронічний панкреатит, 9 (8,8%) 
пацієнток – гастродуоденіт, 56 (54,9%) 
– дисбактеріоз кишківника, серед дівчат 
контрольної групи захворювання шлунко-
во-кишкового тракту було встановлено у 6 
(5,8%) обстежених.

При обстеженні пацієнток основної 
групи у 18 (17,6%) виявлено інфекцію сечо-
вивідних шляхів (хронічний пієлонефрит), 
а у дівчат контрольної групи дана патологія 
не визначалась. 

При обстеженні пацієнток основної 
групи гельмінтоз діагностовано у 30 (29,4%) 
дівчат, з них у 27 (26,4%) мав місце ентеро-
біоз, у 3 (2,9%) – аскаридоз. У дівчат контр-
ольної групи гельмінтоз визначався досто-
вірно рідше, у 2 (1,9 %) .

Таким чином, проведені дослідження 
показали, що в основній групі дівчат із кра-
урозом вульви не було соматично здорової 
дитини, достовірно частіше, в порівнянні з 
контролем виявлялися дитячі інфекційні 
захворювання (31,3%), гострі респіраторно-
вірусні інфекції (40,1%), бронхо-легеневі 
захворювання (3,9%), захворювання шлун-
ково-кишкові захворювання (57,7%), гель-
мінтоз (29,4%) та хронічний пієлонефрит 
(17,6%). 

Аналіз проведених досліджень по-
казав, що у дівчат основної групи, без ви-
ключення, були встановлені порушення 
соматичного здоров’я, на тлі яких виникав 
крауроз вульви.

Перевага частоти соматичної патоло-
гії серед дівчат основної групи порівняно з 
контрольною свідчить, що ускладнення пре-
морбітного фону є сприятливою передумо-
вою для розвитку дистрофічних змін з боку 
зовнішніх геніталій в дитячому віці. Так, у 
35 (34,3%) пацієнток основної групи перші 
ознаки дистрофічних уражень вульви були 
відмічені (при вивченні анамнезу) через 
1-3 місяці після перенесених гострих рес-
піраторно-вірусних захворювань, дитячих 
інфекційних хвороб, гельмінтозу, захворю-
вань шлунково-кишкового тракту, пієло-
нефриту. Тобто, у всіх обстежених основної 
групи порушення преморбітного фону опе-
реджали розвиток дистрофічних змін з боку 
зовнішніх геніталій. Вивчення анамнезу пе-
ребігу краурозу вульви у дівчат показало, 
що давність захворювання до 1 місяця спо-
стерігалась у 30 (29,4%), у 67 (65,6%) захво-
рювання склала більше 3 місяців, у 5 (4,9%) 

давність захворювання спостерігалась біль-
ше 1 року.

Слід відмітити, що дизурічні усклад-
нення спостерігалися у дівчат основної 
групи, які мали в анамнезі інфекцію сечо-
вивідних шляхів. При цьому, необхідно під-
креслити, що під час обстеження патологіч-
них змін в аналізі сечі виявлено не було.

Отже, перебіг краурозу вульви у дівчат 
характерізується симптомокомплексом клі-
нічних ознак та схильністю до хронізації 
процесу з частими рецидивами. Можна при-
пустити, що на спровокованому преморбід-
ному фоні мікробні чинники проникають у 
піхву з інфекційних вогнищ, які мають міс-
це в організмі, і спричиняють виникнення 
запалення зовнішніх геніталій  на тлі яко-
го, від 1-3 місяців до одного року, з моменту 
первинного соматичного захворювання  ви-
никають дистрофічні ураження вульви.

Висновки
Несприятливі соціально - побутові  

умови: проживання дитини у неповній ро-
дині, нерегулярне  та  незбалансоване хар-
чування може бути одним з факторів ризику 
розвитку дистрофічних уражень вульви у ді-
вчат.

Дистрофічні ураження вульви у дівчат 
найчастіше спостерігаються у віці від 8 до 
10 років.

На спровакованому преморбідному 
фоні: дитячі інфекційні захворювання, рес-
піраторно-вірусні інфекції, захворювання 
дихальної системи, хронічний тонзиліт, за-
хворювання шлунково-кишкового тракту, 
інфекції сечовивідних шляхів, гельмінтози, 
зростає частота розвитку дистрофічних ура-
жень вульви у дівчат.

Виявлено залежність між давністю 
проявів соматичної патології  та розвитком 
дистрофічних уражень вульви у препубер-
татному віці.
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РЕЗЮМЕ

CОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ВУЛЬВЫ У 
ДЕВОЧЕК

МИРОНЕНКО Н. А., ДЖУРАЕВА Л. С., 

ГАПОНОВА Е. В

Развитие дистрофических поражений 
вульвы в препубертатном возрасте является ак-
туальной проблемой современной ювенильной 
гинекологии.

Материал и методы исследования. Нами 
было обсследовано 102 девочки с краурозом 
вульвы (основная группа) и 30 здоровых девочек 
(контроль) в возрасте от 5 до 12 лет. Изучали со-
циальные и бытовые условия жизни, физическое 
развитие, анамнез, состояние соматического здо-
ровья.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. 27,4% девочек с краурозом вульвы жили в 
неполных семьях. В основной группе преоблада-
ли 75,4% девушки из семей с низким и средним 
достатком, в то время как пациентки контроль-
ной группы были 90% из обеспеченных семей. 
Последние получали регулярное и сбалансиро-
ванное питание и имели хорошие жилищно-бы-
товые условия. Течение крауроза вульвы у дево-
чек характеризуется склонностью к хронизации 
процесса с частыми рецидивами.

Выводы. Дистрофические поражения 
вульвы у девушек чаще всего наблюдаются в воз-
расте от 8 до 10 лет. Спровоцирован преморбид-
ный фон, неблагоприятные социально - бытовые 
условия: проживание ребенка в неполной семье, 
нерегулярное и несбалансированное питание 
один из факторов риска развития дистрофиче-
ских поражений вульвы у девочек.

Ключевые слова: крауроз вульвы, премор-
бидный фон, препубертатный период.

SUMMARY

SOCIAL AND BIOLOGICAL PREDICTORS OF THE 
OCCURRENCE OF DEGENERATIVE LESIONS OF THE 

VULVA IN GIRLS

MIRONENKO N. A., DZHURAEVA L.S., GAPONO-

VA K.V.

Development of degenerative lesions of the 
vulva in prepubertal age is an actual problem of 
modern juvenile gynecology.

Material and methods.
We inspectioned 102 girls with kraurosis of 

the vulva (the main group) and 30 healthy girls 
(control) age 5 to 12 years. We studied social and 
living conditions, physical development, medical 
history, condition of health.

Results.
27.4% of girls with kraurosis of vulva lived 

in single-parent families. In the main group was 
dominated by 75.4% of girls from families with 
low and middle incomes, while patients in the con-
trol group was 90% of wealthy families. The last 
received regular and balanced diet and had good 
living conditions. Kraurosis vulva in girls is char-
acterized by the tendency to chronicity of the pro-
cess with frequent relapses.

Conclusions. Dystrophic lesions of the vulva 
in women often occur from age 8 to 10 years. Pro-
voked premorbid background, adverse social condi-
tions: children in single-parent family, irregular 
and unbalanced nutrition is one of the risk factors 
for the development of degenerative lesions of the 
vulva in girls.

Keywords: kraurosis of the vulva, premorbid 
background, prepubertal period.
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ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ДЕФІЦИТОМ ВІТАМІНУ D

При вагітності відмічається зниження вмісту у крові вітаміна D.  Низькі рівні вітаміну  
D у крові вагітних можуть сприяюти невиношуванню вагітності. Мета дослідження полягала 
у вивченні особливостей перебігу вагітності в першому триместрі у жінок зі зниженим вмістом 
вітаміну D  у крові. 

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 63 вагітних. Визначення вмісту загального 
вітаміну D у венозній крові проводилось методом ECLIA. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведення запропонованих лікувально-
профілактичних заходів на етапі передконцепційної підготовки та протягом І-го триместру 
вагітності дозволило знизити частоту субклінічного гіповітамінозу D у 5,0 разу, загрози викидня 
у термін до 8 тижнів - у 2,5 разу, ознак раннього гестозу середнього ступеня - у 4,0 разу, кандидоз-
ного вагініту  та анемії легкого ступеня - у 3,7 та 8,9 разів відповідно по відношенню до стандарт-
ного ведення вагітності. 

Висновки. Комплексне обстеження жінок на етапі планування вагітності та під 
час вагітності має включати визначення вмісту вітаміну D. Лабораторне підтвердження 
гіповітамінозу вітаміну D є показанням до корекції його вмісту в організмі жінки. Субклінічний 
гіповітаміноз вітаміну D може бути однією із причин ускладненого перебігу вагітності: загрози 
переривання вагітності,  викидня, раннього гестозу, кандидозного вагініту, анемії.

Ключові слова: перебіг вагітності, вітамін D, дефіцит 

У практично здоровому організмі май-
бутньої матері гестаційні процеси переважно 
перебігають за фізіологічним типом. Загаль-
новизнано, що перебіг вагітності залежить 
від вихідного стану гомеостазу організму 
жінки, який включає насиченість вітаміна-
ми, макро-, мікроелементами,   окисно-від-
новні процеси, в тому числі фолатний цикл 
та трикарбонових кислот тощо [1]. 

Серед багаточисельної кількості різно-
видних вітамінів, макро-, мікроелементів 
важливе значення для формування зародка, 
розвитку плода, фето-плацентарного комп-
лексу має життєво необхідний вітамін D [2].

Існує дві основні форми загального ві-
таміну D - холекальциферол (вітамін D3) і 
ергокальциферол (вітамін D2). D3 утворю-
ється головним чином у шкірі під дією уль-
трафіолетових променів, у той час як джере-
лом D2 є харчові продукти [1]. Основна роль 
вітаміна D в організмі пов’язана з регуляці-
єю кальцієвого обміну. 

За даними науковців [3, 4],  вітамін D 
за своїми функціями доцільно називати сте-
роїдним гормоном. Метаболізм цієї групи 
речовин відбувається подібно статевим гор-
монам і кортикостероїдам. Добова потреба 
людини у вітаміні D становить 15 мкг. 

Дослідження ролі вітаміну D має свою 
історію. Попередник вітаміну D був відкри-
тий у 1928 році групою німецьких хіміків 
під керівництвом Адольфа Виндауса, який 
був нагороджений Нобелевською премією 
[2].

Доведено зв’язок вітаміну D з виник-
ненням кандидозного вагініту. Механізм 
цієї дії полягає у продукції антимікробного 
пептиду кателицидину [4]. 

При вагітності відмічається зниження 
вмісту у крові вітаміна D.  Низькі рівні віта-
міну  D у крові жінок можуть сприяюти не-
виношуванню вагітності [1, 3, 4].

Мета дослідження  - полягала у вивчен-
ні особливостей перебігу вагітності в першо-
му триместрі у жінок зі зниженим вмістом 
вітаміну D  у крові.

Матеріал та методи дослідження
Під нашим спостереженням перебува-

ло 63 жінки репродуктивного віку (23±4 ро-
ків) із числа мешканок міста Одеси, європео-
їдної раси, схожими за антропометричними 
даними (ріст - 165±5 см, маса тіла - 61±6 
кг), впершевагітних. Обстежувані були по-
ділені на клінічні групи: контрольна (А) з 
фізіологічним перебігом вагітності, основна 
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(Б), порівняння (В) з ускладненим невино-
шуванням анамнезом по 21 особі в кожній.  
Усі жінки проходили обстеження згідно 
Наказу МОЗ України №417 від 15.07.2011 
року «Про організацію амбулаторної аку-
шерсько-гінекологічної допомоги в Украї-
ні». Усі жінки групи В проходили обстежен-
ня та у них застосовували профілактичні, 
лікувальні заходи  до вагітності на етапі пе-
редконцепційної підготовки: вітамін D міс-
тивні препарати, морепродукти, телячу пе-
чінку, молочні продукти. Під час вагітності 
жінкам основної і групи порівняння призна-
чали комплекс вітамінів, макро-, мікроеле-
ментів та вони отримували добову потребу у 
вітаміні D з харчовими продуктами. 

Визначення вмісту загального вітаміну 
D у венозній крові проводилось імунохіміч-

ним з електрохемілюмінісцентною детек-
цією (ECLIA) методом на аналізаторі Cobas 
6000 (е 601 модуль) тест-системою Roche 
Diagnostics (Швейцарія) для діагностики де-
фіцита вітаміна D при вагітності. Референт-
ні значення: жінки 6,23-49,9 нг/мл.    

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Згідно отриманих даних (таблиця 1), у 

контрольній групі А вміст вітаміну D не ви-
ходив за межі референтних величин (6,23-
49,9 нг/мл), однак у 18(85,7 %) випадків 
його рівень у середньому склав 6,56 нг/мл, 
що наближалося до нижньої границі норми 
і свідчило про зниження вмісту вітаміну D 
під час вагітності.

Таблиця 1

Частота субклінічного гіповітамінозу D

Групи спостереження
Частота субклінічного гіповітамінозу D

Абс. %

Група А, І-й триместр 0 0

Група Б, І-й триместр 18 85,7

Група В, до вагітності 15 71,4

Група В, І-й триместр 3 14,3*

Примітка: * - р<0,001 по відношенню до вихідного рівня

У основній групі Б під час взяття на об-
лік по вагітності у 85,7 % випадків за низь-
ким вмістом вітаміна D у крові діагносто-
вано субклінічний гіповітаміноз D. Таким 
вагітним у комплексному лікуванні застосо-
вували вітамін D містивні препарати згідно 
рекомендацій до застосування та вони отри-
мували добову потребу у вітаміні D з харчо-
вими продуктами. 

Жінки групи В планували вагітність. 
При первинному дослідженні рівня вітаміна 
D у даної групи жінок у 71,4 % було діагнос-
товано  низький вміст вітаміну D. На етапі 

передконцепційної підготовки вони отриму-
вали вітамін D містивні препарати, морепро-
дукти, телячу печінку, молочні продукти. 
Це дозволило знизити частоту субклінічного 
гіповітамінозу D у 5,0 разу (р<0,001).

Нами досліджено взаємозв’язок між 
наявністю низького вмісту вітаміну D та 
частотою ускладнень перебігу вагітності у 
І-му триместрі (таблиця 2). 

У контрольній групі вагітних А перебіг 
вагітності у І-му триместрі відбувався за фі-
зіологічним типом.

Таблиця 2

Частота ускладнень перебігу І-го триместру вагітності

Вид ускладнення

Частота ускладнень

Група А Група Б Група В

Абс. % Абс. % Абс. %

Загроза викидня до 8 тижнів - - 10 47,6 4 19,0*

Ранній гестоз середнього ступеня - - 8 38,1 2 9,5**

Кандидозний вагініт - - 11 52,4 3 14,3**

Анемія легкого ступеня - - 9 42,9 1 4,8**

Примітки: * - р<0,05; ** - р<0,001 по відношенню до групи Б
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Наявність субклінічного гіповітаміно-
зу D у групі Б супроводжувалась загрозою 
викидня у терміні до 8 тижнів у 47,6 % ви-
падків. Ранній гестоз середнього ступеня 
протягом І-го триместра був притаманний 
38,1 % вагітних. У І-му триместрі кандидоз-
ний вагініт та анемію легкого ступеня діа-
гностовано у 52,4 % та 42,9 % випадків від-
повідно.

Проведення запропонованих лікуваль-
но-профілактичних заходів на етапі перед-
концепційної підготовки та протягом І-го 
триместру вагітності у групі В дозволило 
знизити частоту загрози викидня у терміні 
до 8 тижнів у 2,5 разу по відношенню до гру-
пи Б (р<0,05). Ознаки раннього гестозу се-
реднього ступеня спостерігались у 4,0 разу 
менше ніж у групі Б (р<0,001). Частота кан-
дидозного вагініту та анемії легкого ступеня 
діагностувались у 3,7 та 8,9 разів менше у 
порівнянні до групи Б (р<0,001).

Висновки
Комплексне обстеження жінок на етапі 

планування вагітності та під час вагітності 
має включати визначення вмісту вітаміну D. 

Лабораторне підтвердження низького 
вмісту вітаміну D у крові є показанням до 
корекції його вмісту в організмі жінки.

Субклінічний гіповітаміноз вітаміну 
D може бути однією із причин ускладненого 
перебігу вагітності в ранні терміни: загроза 
переривання вагітності,  ранній гестоз, кан-
дидозний вагініт, анемія.
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РЕЗЮМЕ

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ДЕФИЦИТОМ ВИТАМІНА D

МИЩЕНКО В.П., РУДЕНКО И.В., 

ЗАПОРОЖЧЕНКО М.Б., 

ЛАВРИНЕНКО А.Л.

При беременности отмечается снижение 
содержания в крови витамина D.  Низкие уровни 
витамина  D в крови беременных способствуют 
невынашиванию беременности. Цель исследова-
ния состояла в изучении особенностей течения 
беременности в первом триместре у женщин со 
сниженным содержанием витамина D у крови. 

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 63 беременных. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведение предложенных лечебно-профилак-
тических мероприятий на этапе передконцеп-
ционной подготовки и в течение I-го триместра 
беременности позволило снизить частоту субкли-
нического гиповитаминоза D в 5,0 раза, угрозы 
выкидыша в срок до 8 недель - в 2,5 раза, призна-
ков раннего гестоза средней степени - в 4,0 раза, 
кандидозного вагинита и анемии легкой степени 
- в 3,7 и 8,9 раз соответственно по отношению к 
стандартному ведению беременности. 

Выводы. Комплексное обследование жен-
щин на этапе планирования беременности и во 
время беременности должно включать опреде-
ление содержания витамина D. Лабораторное 
подтверждение гиповитаминоза витамина D 
является показанием к коррекции его содержа-
ния в организме женщины. Субклинический ги-
повитаминоз витамина D может быть одной из 
причин осложненного течения беременности в 
ранние сроки: угроза прерывания беременности, 
ранний гестоз, кандидозный вагинит, анемия.

Ключевые слова: течение беременности, 
витамин D, дефицит 

SAMMARY

FLOW OF PREGNANCY AT WOMEN WITH DEFI-
CIENCY  VITAMIN D

MISCHENKO V.P., RUDENKO I.V., ZAPOROZH-

CHENKO M. B., LAVRINENKO А.L.

Decrease maintenance  vitamin D in blood  
is marked at pregnancy. Low levels of vitamin 
D  in blood  of pregnant women promote not bear  
to pregnancy. The research objective consisted in 
studying of features of flow of pregnancy in the 
first trimester at women with the reduced main-
tenance of vitamin D at blood.  Stuff and research 
methods. 63 pregnant women are surveyed. Find-
ings of investigation and their discussion. Carry-
ing out of the offered treatment-and-prophylactic 
actions at a stage preconception preparations and 
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НАГОРНАЯ В.Ф., МОСКАЛЕНКО Т.Я., ГРИЦЕНКО А.А.

Одесский национальный медицинский университет, кафедра акушерства и 
гинекологии №1, г.Одесса

КОМПЛЕКСНАЯ ПАРАКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТИПОВ 
ВЛАГАЛИЩНОГО БИОТОПА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Представления о микробиоте претерпело за последние годы существенные изменения: от 
полного отрицания возможности присутствия патогенной, условно-патогенной, анаэробной фло-
ры до умеренно лояльного, когда допускается наличие этой флоры в определенной концентрации 
(103).

Цель исследования. Сформулировать комплексную оценку разных типов влагалищного био-
ценоза по результатам разных методов исследования, определить наиболее оптимальные из них.

Материал и методы исследования. Применены цитологический, стандартные микробиоло-
гические методы, ПЦР в реальном времени, измерение рН влагалищного отделяемого. Обследовано 
123 беременных и 20 небеременных женщин.

Результаты исследования и их обсуждение. Выделено V типов влагалищной микробиоты, 
показано четкую связь значения  рН с количественной характеристикой микрофлоры, высокую об-
ратную корреляционную связь с содержанием эстрадиола, соответствие числу осложнений геста-
ции и числу воспалительных заболеваний общесоматического плана.

Выводы. Авторы рекомендуют рН влагалищного отделяемого как индикатор состояния вла-
галищного биотопа в динамике беременности.

Ключевые слова: рН влагалищного секрета, влагалищный биотоп, беременность.

during I- th trimester of pregnancy has allowed to 
reduce frequency subclinical hypovitaminosis D in 
5,0 times, threats of an abortion till 8 weeks - in 
2,5 times, signs of early gestosis of middle degree - 
in 4,0 times, candida vaginitis and anemias of easy 
degree - in 3,7 and 8,9 times accordingly in relation 
to standard conducting pregnancy. Conclusions. 
Complex inspection of  women at a stage of plan-
ning  of pregnancy and during pregnancy should 
include definition of the maintenance of vitamin 

D. Laboratory acknowledgement hypovitaminosis 
of  vitamin D  is the indication  to correction of its 
maintenance in an organism  of the woman. Sub-
clinical hypovitaminosis of  vitamin D can be one of 
the causes of the complicated flow of pregnancy in 
early  terms: threat of interruption of pregnancy, 
gestosis, candida vaginitis, an anemia.

Key words: рregnancy flow, vitamin D, defi-
ciency 

Влагалищный секрет (fluor vaginalis) 
представляет собой транссудат с примешан-
ными к нему клетками влагалищного эпите-
лия, а также микрофлорой, облигатной за-
щитной, транзиторной условно-патогенной, 
аэробной и анаэробной. В условиях повышен-
ной секреции желез отдифференцировать 
норму от патологии по наличию и количеству 
белей сложно и самой беременной, и врачу без 
дополнительного обследования [3]. Все суще-
ствующие методы диагностики грешат малой 
информативностью, некоторые профессио-
нально зависимы, другие связаны с долабора-
торными ошибками (нарушение правил под-
готовки к забору материала, не корректность 
забора), другие финансово обременительны. 
Врач, интерпретирующий результаты иссле-

дований, встретится с трудностями анализа 
[4]. В настоящее время применяются следую-
щие методы исследования:

Цитологические методы  - мазок влага-
лищного секрета является порой первым и 
единственным методом диагностики, кото-
рый обеспечивает качественную или в очень 
малой степени количественную характери-
стику влагалищного биотопа и эмпириче-
ский подход к лечению. Позволяет ли мазок, 
в котором подсчитаны лейкоциты в поле зре-
ния, определена принадлежность к коккам 
или палочкам, к окраске по Грамму, иденти-
фицированы «ключевые клетки», при том, 
что врач ориентирован на количество лейко-
цитов. В определенной степени позволяет, 
но в то же время является источником суще-
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ственных ошибок, которые ведут к поздней 
диагностике баквагиноза или к медикамен-
тозной агрессии, особенно вредной во время 
беременности [4]. 

Бактериологическое исследование. Вы-
полненный не в специализированной лабо-
ратории метод позволяет определить содер-
жание некоторых видов условно-патогенной 
аэробной флоры, определить степень обсеме-
нения, сориентировать врача на процентное 
содержание лактобацилл, иногда выражен-
ное словами «много», «мало». Обычно опре-
деляется чувствительность к антибиотикам, 
некоторым антисептикам. Такой метод по-
зволяет определить тип биоценоза и перейти 
от эмпирической к деэскалационной целена-
правленной терапии. Бактериологический 
метод является стандартом доказательной 
медицины. В то же время он достаточно за-
тратный по признакам времени, финансов (в 
среднем 100грн), в каждом конкретном слу-
чае  зависит от возможностей лаборатории. 

Метод качественной ПЦР, которым 
злоупотребляют врачи, является маркером 
инфекции, дает качественную характери-
стику, но не позволяет уточнить ее стадию, 
что придает методу относительную цен-
ность. Применение ПЦР уместно при усло-
вии обязательной количественной характе-
ристики для поиска возбудителей, которые 
не должны присутствовать во влагалище 
(ИППП) [2].

Метод ИФА позволяет определить ста-
дию болезни. Таким образом, наиболее часто 
применяемые в клинической практике мето-
ды диагностики не дают врачу возможности 
правильно и своевременно поставить диа-
гноз и назначить корректное лечение.

Цель исследования. Сформулировать 
комплексную оценку разных типов влага-
лищного биоценоза по результатам разных 
методов исследования, определить наиболее 
оптимальные из них.

Материал и методы исследования
Общеклинические (жалобы, развитие 

заболевания, анамнез болезни и жизни; об-
щий и гинекологический анамнез), кольпо-
скопия; микробиологические: цитологиче-
ский (мазки из влагалища и цервикального 
канала), бактериологический (забор матери-
ала из заднего свода влагалища); ПЦР в ре-
альном масштабе времени (мультиплексная 
ПЦР [1] позволяет получить качественную 
и количественную характеристику биотопа 

влагалища в целом и отдельных его компо-
нентов: лактобактерий, группы патогенной 
и условно- патогенной аэробной, анаэробной 
флоры, ИППП. Исследования проводятся в 
специализированной лаборатории специаль-
но обученными биологами, метод дорогосто-
ящий (в среднем 500 грн). Поэтому, при всех 
своих достоинствах метод мультиплексной 
ПЦР имеет определенные ограничения;

Метод определения кислотности влага-
лищного секрета рН- показатель градуиро-
ванными тест-полосками. Изучением сути ме-
тода занимаются с начала ХХ века до наших 
дней (итальянский проект Study on PH and 
Hygienne – Sophy) [3]. Уровень рН обусловлен 
лактобактериями и количеством гликогена 
эпителия влагалища. Исходя из этого, метод 
в определенной степени может дать оценку 
биотопу влагалища [5] и гормональному фону 
[6]. Для определения рН использовали тест-
полоски, значение показателя определяли 
по градуированной цветной шкале. Доступен 
для использования вне лаборатории, больной, 
акушеркой, врачом. Наиболее доступен по фи-
нансовым затратам в среднем 10 грн.

Результаты исследования и их об-
суждение
Под наблюдением находилось 143 па-

циентки в возрасте 21-39 год. 123 женщины 
были беременны в разных сроках гестации, 
они составили I клиническую группу. II кли-
ническую группу составили 20 неберемен-
ных женщин детородного возраста с нормо-
ценозом влагалища. Исследование в I группе 
носило рандомизированный характер при 
наличии  информированого согласия на уча-
стие в исследованиях. Критерии включения 
в анализ: возраст не старше 39 лет, отсут-
ствие тяжелой формы общесоматической 
патологии, отсутствие указаний на фарма-
кологическую коррекцию воспалительных 
заболеваний гениталий в последние 6 меся-
цев. Карта первичного наблюдения заполня-
лась в день обращения к врачу. Требования 
для забора материала: отсутствие специаль-
ной подготовки и половых контактов в тече-
ние последних 3 дней. Критерии исключе-
ния из исследования: ИППП в острой фазе.

Проанализированы результаты исследо-
вания микробиоты влагалища наблюдаемых. 
Полученные данные позволили в I клиниче-
ской группе выделить V типов  микробиоты. 
В основу формирования подгруппы (типа) 
положено значение рН влагалищного секре-
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та. Учитывалось содержание лактобактерий, 
патогенной и условно-патогенной аэробной 
и анаэробной флоры; концентрации кандид; 
количество лейкоцитов. Выделены следую-
щие типы биоценоза влагалища:

I тип – рН <4,0; содержание лактобак-
терий до 100%. Общая бактериальная мас-
са (ОБМ) и количество лактобактерий 108. 
Патогенная и условно патогенная аэробная 
и анаэробная флора отсутствуют. В мазках  - 
количество лейкоцитов до 5 в поле зрения, 
много клеток сквамозного эпителия в лизи-
рованном состоянии. Больные жалуются на 
бели, дискомфорт, жжение во влагалище. I 
тип соответствует цитолитическому вагино-
зу, указание на который есть в редких источ-
никах литературы [3].

II тип – рН 4,0 -4,4;  содержание лак-
тобактерий > 78%. ОБМ 108 и количество 
лактобактерий 106-8. Флора условно пато-
генная, аэробная до 30% от общей массы 
биотопа, концентрация не выше 103, log<2; 
анаэробы до 102, log 0,2 – 2,0 (Gardnerella 
vag.  до log 2,0;  Atopobium vag. log 0,2 -1,3). 
Жалоб нет, при вагинальном осмотре не об-
наружено патологических выделений и ви-
зуальных признаков воспаления. II тип со-
ответствует состоянию нормоценоза. 

III тип – рН до 4,5; содержание лакто-
бактерий в биотопе 53 – 77%. ОБМ 106-5. 
Лейкоциты в мазках 4-6-7-10 в поле зрения. 
Незначительное количество клеток поверх-
ностного эпителия (до 5 в поле зрения). Фло-
ра условно патогенная, анаэробная до 30%, 
до 103, (log 1,2 -2,0 -2,5). Анаэробы до 103, 
(log 0,3 – 2,5 до 3,0). В этой группе 96% бере-
менных не предъявляли жалоб, визуальных 
признаков воспаления наружных половых 
органов и слизистой влагалища, эктоцер-
викса не было. У 4% были периодические 
светлые выделения, пачкающие белье, с 
кислым запахом. Этот тип биоценоза отне-
сен к промежуточному типу.

IV тип – рН> 4,7 до 5,0; ОБМ 108. Со-
держание лактобактерий в биотопе резко 
снижено – 36% до полного отсутствия. Лей-
коциты 0 – 5 – 7 в поле зрения. Преобладает 
анаэробная флора: при рН 4,7 Gardnerella 
vag.  в концентрации >103-6,  log 3,1 – log 5,7, 
Atopobium vag. <103, log 0,2 -1,3. При рН 5,0 
концентрация представителей анаэробной 
флоры значительно выше: Gardnerella vag.  
в концентрации >105, log 5,4 – log 8,5, кон-
центрация Atopobium vag. <105, log 3,2 -5,1. 
Candidae до 103. Флора анаэробная патоген-

ная, условно патогенная, до 20% от общего 
биотопа, концентрация до 103 (log 2,5 -3,0), 
из представителей условно-патогенной фло-
ры преобладает Е.coli (log до 3,0). При рН 4,7 
только 8,3% женщин предъявляли жалобы 
на патологические выделения из влагалища 
без четкой характеристики (запах, цвет, ко-
личество). При рН 5,0 74% женщин жало-
вались на бели серо-белого цвета, обильные 
пачкающие белье, с неприятным запахом. 
Этот вид биоценоза соответствовал по ми-
кробиологической и клинической характе-
ристике дисбиотическому состоянию, назы-
ваемому баквагинозом.

V тип – рН>5,0; содержание ОБМ 108. 
Количество лактобактерий резко снижено или 
они отсутствуют. Весь биотоп представлен аэ-
робной разнообразной флорой: кокки, палочки 
в концентрации более 103 (log 3,5), аэробы в 
варьирующей концентрации более 103. Боль-
ные жалуются на выраженный дискомфорт, 
выделения с запахом гнили, пачкающие бе-
лье, жжение, зуд, боли. В мазках из влагалища 
много слущенного эпителия поверхностных и 
более глубоких слоев. Количество лейкоцитов 
в поле зрения обычно резко повышено от 15 
до 100, иногда слоями, но у некоторых боль-
ных количество лейкоцитов было от 2 до 10. 
Этот тип биоценоза соответствует картине не-
специфического или смешанного вагинита. 
По степени клинической и  параклинической 
манифестации V клиническая подгруппа была 
разделена на 2 подгруппы:

Vа – рН >5,0 -5,5. ОБМ 108, лейкоци-
ты 10 -30 в поле зрения. Количество лакто-
бактерий в биотопе снижено до 53-20% log 
3,0-2,0, лейкоциты более 10 в поле зрения. 
Микробная разнообразная ассоциация 104-5 
(log 3,0 – 5,5), 50 -70% в биотопе, анаэробы 
до 105, грибы, (мицелий) > 102. Много кле-
ток слущенного эпителия.

Vб – рН> 5,5. ОБМ 108. Лактобактерии 
отсутствуют. Лейкоциты более 30 до 100 в 
поле зрения, слоями; у некоторых больных 
лейкоциты могут отсутствовать. Микроб-
ные ассоциации в биотопе, патогенная, ус-
ловно- патогенная флора аэробная разная по 
Гр принадлежности в концентрации 106-8-
9  log> 5,0. Присутствует анаэробная флора 
в значительной конценрации, грибы >103. 
Много клеток поверхностного и более глу-
боких слоев (парабазальных, базальных) 
эпителия.  Vа тип обозначен как неспецифи-
ческий вагинит средней степени тяжести, а 
Vб – как  вагинит смешанной этиологии, ва-
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ги нит тяжелой степени. Все больные, у кото-
рых при обследовании обнаружены возбуди-
тели ИППП, относились по характеристике 
группы к V группе (типу биоценоза), они ис-
ключены из основной клинической группы.

Обнаружена высокая обратная корре-
лятивная связь показателя рН влагалищно-
го секрета и содержания эстрадиола в сыво-
ротке крови и количества лактобактерий в 
биотопе во II клинической группе  (небере-
менных женщин) [6].

Далее был проведен анализ общесома-
тического статуса воспалительного плана и 
особенностей течения беременности в сфор-
мированных 6 клинических подгруппах.

В I подгруппе с цитолитическим типом 
биоценоза с рН <4,0 n=2 (1,6%) не было от-
мечено заболеваний воспалительного генеза, 
осложнений гестации, эти женщины не по-
лучали медикаментозной терапии, рекомен-
довалась гигиена щелочными растворами. 

Во II подгруппе,  n=9 (7,3%) с нормоце-
нозом влагалища рН 4,0 – 4,4 у 2 (1,6%) из 
123 и у 22,2% по отношению к численности 
подгруппы отмечены заболевания почек, 
кариес у 2,4% и 33,3%, перенесенные вла-
галищные инфекции у 22,3%. В этой группе 
у 8 женщин беременность протекала физио-
логически, у одной беременность замерла ( у 
нее же НЛФ перед беременностью). Беремен-
ные этой подгруппы санировались у смеж-
ных специалистов. 

В III подгруппе с промежуточным ти-
пом биоценоза с рН до 4,5, n=24 (19,5%) у 
72% отмечены заболевания кишечника, у 
4,2% - заболевания почек, у 4,2% - заболе-
вания ухо-голо-нос, у 8,4% - кариес, пара-
донтоз. У 20,8% беременность осложнилась 
угрозой прерывания с формированием ре-
троплацентарной гематомы у 4,2% и плацен-
тарной дисфункции у 12,5%. Рекомендации 
в этой группе касались гигиены беременно-
сти и медикаментозной терапии, направлен-
ной на лечение осложнений гестации. 

У 62 (48,8%) пациенток IV подгруппы с 
рН >4,7 до 5,0 и особенно у 28 (22,8%) жен-
щин V подгруппы с рН >5,0 отмечено резкое 
увеличение заболеваний организма воспа-
лительного генеза и осложнений гестации. 
У большинства из них отмечены сочетанные 
заболевания, наиболее частыми были указа-
ния на колит (96,7% при баквагинозе и 100% 
при вагините), кариес, парадонтоз (20% при 
баквагинозе и 39,3% при вагините), пере-
несенные влагалищные инфекции (70% при 

баквагинозе и 100% при вагините), заболева-
ния ухо-горло-нос при вагините 50%. В под-
группах Vа и Vб частота встречаемости воспа-
лительных заболеваний зависела от степени 
тяжести вагинита. В IV и V подгруппах, четко 
прослеживается увеличение числа женщин 
с нарушениями гестации. Резко возросло ко-
личество пациенток с дисфункцией плаценты 
89,3% в группах с вагинитом (при нормоцено-
зе 0% ; промежуточный тип – 12,5%); с угро-
зой прерывания (75%: при нормоценозе -0%, 
промежуточном типе – 20,8%), многоводие, 
ЗВУР – (до 17,9%), ПРПО (42,9%). Обращает 
на себя внимание большое число беременных 
преэклампсией в группе с тяжелой формой 
вагинита (57,3%), что объяснимо с позиций 
патогенеза преэклампсии (нарушение геста-
ционных изменений спиральных артерий, 
поражение эндотелия сосудов). Последняя 
позиция дает основание отнести инфекции 
влагалища к существенным факторам риска 
возникновения преэклампсии. Пациенткам 
IV группы проводилась санация препарата-
ми группы имидазолов и витамина С местно 
при Gardnerella vag.  и деквалиния хлоридом 
местно при  Atopobium vag., обязательно про-
биотиками местно и перорально. В V группе 
санация проводилась витамином С, антисеп-
тиками, разрешенными к применению во вре-
мя беременности, широкого спектра, лечение 
обязатально сопровождалось пробиотиками 
для местного и перорального введения.

Выводы
Показатель рН влагалищного секрета 

может использоваться как индикатор состо-
яния влагалищного биотопа, он согласуется 
с количественной оценкой микробиоты вла-
галища и лактобактерий в ней.

Показатель рН 4,0 – 4,7 можно считать 
показателем нормы. рН выше 4,7 свидетель-
ствует о нарушении биоценоза, четко соот-
ветствует нарастанию числа осложнений ге-
стации, соответствует более высокому числу 
воспалительных заболеваний общесомати-
ческого характера.

рН влагалищного секрета может ис-
пользоваться для скрининга, контроля 
состояния биотопа влагалища во время 
беременности, перед родами, кесаревым се-
чением без дополнительного бактериоло-
гического сопровождения. Метод можно 
считать оптимальным по параметрам инфор-
мативность, доступность, цена.
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РЕЗЮМЕ

КОМПЛЕКСНА ПАРАКЛІНІЧНА ОЦІНКА ТИПІВ  
ПІХВОВОГО БІОТОПУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

В.Ф. НАГОРНА, Т.Я.МОСКАЛЕНКО, 

А.А.ГРИЦЕНКО

Уявлення про мікробіоти зазнало за остан-
ні роки істотні зміни: від повного заперечення 
можливості присутності патогенної, умовно-па-
тогенної, анаеробної флори до помірно лояль-

ного, коли допускається наявність цієї флори в 
певній концентрації (103).

Матеріал та методи дослідження. Застосо-
вані цитологічний, стандартні мікробіологічні 
методи дослідження, ПЛР в реальному часові, 
вимірювання рН піхвового секрету.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Обстежено 123 вагітних та 20 невагітних 
жінок з метою з’ясування інформативності по-
казника рН піхвового секрету. Виділено Y типів 
піхвової мікробіоти за показником рН, показано 
чіткий зв’язок показника рН з кількісною ха-
рактеристикою мікрофлори, високий зворотній 
кореляційний зв’язок з рівнем естрадіолу, відпо-
відність кількості ускладнень гестації та запаль-
них захворювань загально соматичного плану.

Висновки. Автори рекомендують показник 
рН піхвового секрету як індикатор стану піхво-
вого біотопу в динаміці вагітності.

Ключові слова: рН піхвового секрету, піх-
вовий біотоп, вагітність.

SUMMARY

INTEGRATED PARACLINICAL RATING OF THE 
TYPES OF VAGINAL BIOTOPE DURING PREGNANCY

V.F. NAGORNА, T.Y. MOSKALENKO, 

A.A. GRYTSENKO

Representations of the microbiota has un-
dergone in recent years, significant changes from 
total denial of the possibility of the presence of 
pathogenic, opportunistic, anaerobic flora to mod-
erately loyal when the tolerance of this flora in a 
certain concentration (103).

Material and methods. Applied cytology, 
standard microbiological methods, PCR, real-time 
measurement of the pH of the vaginal fluid.

Results. A total of 123 pregnant women and 
20 non-pregnant women was examined to determine 
the information content of the pH of the vaginal 
fluid .V allocated types of vaginal microbiota has 
shown a clear link of the pH with the quantitative 
characteristic microflora, high inverse correlation 
with the content of estradiol corresponds to the 
number of gestation complications and the number 
of inflammatory diseases of the somatic plan.

Conclusions. The authors recommend the pH 
of the vaginal fluid as an indicator of the state of 
vaginal biotope in the course of pregnancy.

Keywords: pH of the vaginal secretion, vagi-
nal biotope, pregnancy.



309

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

УДК 618.177-089.888.11:618.14.145-007.61

НОСЕНКО О.М. 1, АЙЗЯТУЛОВА Д.Р. 2

1Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства 
та гінекології № 1, м. Одеса,

2Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 
кафедра акушерства та гінекології, м. Лиман

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЕНДОМЕТРІЯ ПІД ЧАС 
ВІКНА ІМПЛАНТАЦІЇ В ЦИКЛАХ ЗАПЛІДНЕННЯ ІН ВІТРО, 

УСКЛАДНЕНИХ РАННІМ ПОМІРНИМ АБО ВАЖКИМ СИНДРОМОМ 
ГІПЕРСТИМУЛЯЦІЇ ЯЄЧНИКІВ

Імплантація є одним з найбільш важливих кроків для досягнення успіху ЗІВ, і його ефектив-
ність залежить від якості ембріонів, взаємодії бластоцисти та ендометрія й якості ендометрія. 
Дослідження, присвячені змінам в ендометрії при СГЯ, поодинокі як у вітчизняній, так і в зарубіж-
ній літературі.

Метою дослідження стало вивчення особливостей морфофункціональних змін ендометрія 
під час вікна імплантації в циклах запліднення ін вітро (ЗІВ), ускладнених раннім помірним та 
важким синдромом гіперстимуляції яєчників (СГЯ).

Матеріал та методи дослідження. Під спостереженням знаходилося 16 жінок репродук-
тивного віку – пацієнток циклів ЗІВ, з яких 11 безплідних жінок з СГЯ  і 5 фертильних жінок до-
норів-ооцитів. Проведене імуногістохімічне дослідження експресії в ендометрії НохА-10 та судин-
но-ендотеліального фактору росту в період вікна імплантації в циклі ЗІВ, а також оцінка в цей 
період розвитку піноподій за допомогою скануючої електронної мікроскопії.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що при розвитку раннього по-
мірного або важкого синдрому гіперстимуляції яєчників в ендометрії спостерігаються явища за-
лозисто-стромальної диссинхронії; набряку; розширення і звивистості залоз; розширення та 
повнокров’я тонкостінних маткових судин; дистрофічних змін в покровному епітелії; зниження 
або, переважно, відсутності рецептивності; порушення експресії судинно-ендотеліального факто-
ру росту. Про арецептивність ендометрія свідчить зниження гомеобоксних генів та відсутність 
формування розвинених піноподій в день передбачуваного вікна імплантації.

Висновки. Розвиток раннього СГЯ в циклах ЗІВ приводить до значного зниження або відсут-
ності рецептивності ендометрія.

Ключові слова: запліднення ін вітро, ранній синдром гіперстимуляції яєчників, ендометрій, 
гомеобоксні гени, судинно-ендотеліальний фактор, піноподії, рецептивність ендометрія.

Синдром гіперстимуляції яєчників 
(СГЯ) – це ятрогенне ускладнення контр-
ольованої стимуляції яєчників (КОС). КОС 
спрямована на виробництво декількох фо-
лікулів в яєчниках у допоміжних циклах 
зачаття в надії на збільшення кількості оо-
цитів для колекції. СГЯ, однак, характери-
зується перебільшеною реакцією на цей про-
цес [7, 12].

Частота помірного та важкого СГЯ ста-
новить від 3,1 до 8% в циклах запліднення ін 
вітро (ЗІВ), але може досягати 20% у пацієн-
ток групи високого ризику [10]. Як правило, 
СГЯ є явищем, котре пов’язане з використан-
ням гонадотропінів під час КОС. Однак, були 
задокументовані випадки, коди СГЯ вини-
кав спонтанно або на тлі використання кло-

міфена або гонадотропін-рилізинг-гормонів 
(ГнРГ), у вагітних жінок, які страждають на 
гіпотиреоз, синдром полікістозних яєчників, 
гонадотропін-продукуючі аденоми гіпофіза, 
а також при нормальній вагітності. Етіологія 
цього стану досі неясна [4]. 

СГЯ класифікується як ранній, коли 
відбувається через 3-5 днів після того, як 
введений тригер овуляції, і як пізній, коли 
розвивається через 5-7 днів після перене-
сення ембріонів [5]. Випадки пізнього СГЯ в 
порівнянні з раннім СГЯ частіше мають міс-
це в циклі настання вагітності (100% проти 
40%); мають більш високу ймовірність бути 
важким (72,7% проти 42%), а найчастіше 
пов’язані з багатоплідною вагітністю (40% 
проти 0) [8].
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Існують суперечки з приводу того, чи 
зменшує протокол з антагоністами ГнРГ 
(антГнРГ) частоту СГЯ. Велике число опу-
блікованих даних показує, що протокол з 
антГнРГ може знизити частоту легкого та се-
реднього ступеня СГЯ, в порівнянні з прото-
колом з агоністами (аГнРГ) [9]. Проте, один 
мета-аналіз, що включає п’ять рандомізова-
них контрольованих досліджень припустив, 
що частота важких СГЯ не пов’язана з типом 
аналога ГнРГ [3]. У цьому дослідженні вияв-
лено, що в групі аГнРГ 83,53% скасованих зі 
свіжим переносом циклів були відмінені через 
високий ризик СГЯ, який був значно вище, 
ніж в групі з антГнРГ (43,55%, р<0,05). Час-
тота помірного та важкого СГЯ в групі аГнРГ 
була дещо вищою, ніж в групі з антГнРГ 
(2,97% проти 1,79%, p=0,445). Ці результати 
показали, що протокол з антГнРГ, може, в де-
якій мірі, знизити частоту і вираженість СГЯ. 
При використанні антГнРГ спостерігається 
прискорення дозрівання ендометрія (2,5 +/- 
0,1 днів) в порівнянні з очікуваною хроноло-
гічною датою [13].

Імплантація є одним з найбільш важли-
вих кроків для досягнення успіху ЗІВ, і його 
ефективність залежить від якості ембріонів, 
взаємодії бластоцисти та ендометрія й якос-
ті ендометрія [11]. Дослідження, присвячені 
змінам в ендометрії при СГЯ, поодинокі як 
у вітчизняній так і в зарубіжній літературі. 
Раніше нами була проведена оцінка морфо-
функціонального стану ендометрія при екс-
периментальному моделюванні СГЯ на сам-
ках гібридних мишей F1 (СBA  C57BL) [1]. 
Гормональна стимуляція яєчників лабора-
торних самок з використанням різних доз 
гонадотропних гормонів призводила до роз-
витку в ендометрії у тварин розладу місце-
вої мікроциркуляції у вигляді розширення, 
повнокров’я тонкостінних маткових судин, 
особливо підепітеліальних, діапедез еритро-
цитів. Тривалий стійкий стаз еритроцитів 
викликав припинення кровообігу в цих зо-
нах. Клітини покривного епітелію набували 
дистрофічних змін (вакуолізація ядер, «роз-
митість» верхнього контуру, набухання ци-
топлазми). З’являлися численні достатньо 
великі клітини зі світлою цитоплазмою. В 
ендометрії спостерігалися різні за чисель-
ністю некрози губчастого шару, скупчення 
макрофагів. Ступінь вираженості патологіч-
них змін в ендометрії самок мишей залежа-
ла від дози введених гормонів, відповідно – 
від тяжкості СГЯ.

Звісно, що експресія понад 200 генів 
змінюється в період вікна імплантації при 
проведенні КОС. Велика увага в даний час 
приділяється ролі сімейства гомеобоксних 
генів. НoxА10 і НoxA11 експресуються в 
ядрах епітелію залоз і строми ендометрія; 
саме в період «вікна імплантації» їх експре-
сія значно зростає і залишається підвище-
ною до кінця менструального циклу. Вони 
кодують транскрипційні фактори, істотні 
для рецептивності ендометрія та імпланта-
ції ембріона. Описано близько 40 генів, ре-
гульованих HoxA10 [2]. 

Судинно-ендотеліальний фактор 
(VEGF), який відіграє ключову роль в роз-
витку СГЯ, є найважливішим фактором у 
розвитку судин в пери-імплантаційному ен-
дометрії і може бути біомаркером естроге-
нових рецепторів. Внутрішньоматкова екс-
пресія VEGF стимулюється як хоріонічним 
гонадотропіном людини (ХГЛ), так і і сте-
роїдними гормонами [6]. Тому VEGF може 
приймати активну участь в залозисто-стро-
мальній диссінхронії периімплантаційного 
ендометрія.

Метою дослідження стало вивчення 
особливостей морфофункціональних змін 
ендометрія під час вікна імплантації в ци-
клах запліднення ін вітро, ускладнених ран-
нім помірним та важким синдромом гіпер-
стимуляції яєчників.

Матеріал та методи дослідження
Під спостереженням знаходилося 16 

жінок репродуктивного віку пацієнток ци-
клів ЗІВ, з яких 11 безплідних жінок з СГЯ 
(група С) і 5 фертильних жінок донорів-оо-
цитів (група К). 

Середній вік жінок склав в групі С 
31,12±1,02 роки, в групі К – 31,97±1,15 ро-
ків. В групі С у 3 (27,3%) жінок безпліддя 
було первинним, у 8 (72,7%) – вторинним. 
Клініко-анамнестичні особливості обстеже-
них жінок групи С з точки зору наявності 
факторів ризику СГЯ були наступними: 3 
(27,3%) пацієнтки були астенічної консти-
туції; 5 (45,5%) мали синдром полікістозних 
яєчників; 2 (18,2%) перенесли СГЯ в попе-
редніх циклах ЗІВ; вік однієї жінки складав 
18 років (в анамнезі двостороннє видалення 
лапароскопічне труб з приводу двосторонніх 
сактосальпінксів).

Серед безплідних пацієнток 7 (63,6%) 
особам ЗІВ було проведено з аГнРГ, 4 
(36,4%) – з антГнРГ. Після введення триге-
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ру овуляції (ХГЛ) у 9 пацієнток розвинув-
ся ранній помірний СГЯ і у двох – ранній 
важкий. Усім жінкам був запропонований 
сегментований цикл з проведенням вітрифі-
кації ембріонів і переносом розморожених 
ембріонів у наступних циклах у зв’язку з 
розвитком СГЯ. 

У всіх жінок було отримано інформо-
вану згоду на забір ендометрія шляхом пай-
пель-біопсії в день передбачуваного пере-
носу ембріонів, а у жінок донорів-ооцитів в 
день передбачуваного вікна імплантації.

Після фіксації однієї частини зразків 
операційних матеріалів в 10%-му забуфе-
реному формаліні і гістологічної проводки 
тканин за стандартною методикою виготов-
ляли парафінові зрізи товщиною 3-4 мкм, 
забарвлені гематоксиліном і еозином. Імуно-
гістохімічні (ІГХ) дослідження здійснюва-
ли авідін-біотин-пероксидазним методом за 
стандартною методикою. Оцінювали питому 
кількість позитивно забарвлених клітин з 
використанням мишачих моноклональних 
антитіл (МАТ) до людського VEGF (Clone 
VG1, code No. M727329, «DakoCytomation», 
Данія); козячих МАТ до HoxA10 (sc-17158 
«Santa Cruz Biotechnology», США). Позитив-
ним контролем з відомою імунореактивністю 
відповідних епітопів при фарбуванні тканин 
для VEGF була тканина ангіосаркоми. Про-
пуск первинного антитіла служив в якості 
негативного контролю. Неспецифічного фар-
бування виявлено не було. При визначенні 
HoxA10 нормальний козячий IgG («Santa 
Cruz Biotechnology», США) використовува-
ли в якості негативного контролю. Кінські 
-козячі біотініліровані вторинні антитіла фір-
ми «Vector Laboratories» (Канада) прикладали 
протягом 1 год при 4°С. Потім зрізи інкубува-
ли з біотінілірованими козячими антитілами 
проти кролячої вторинної антисироватки про-
тягом 60 хв, авидином і біотінілірованою пе-
роксидазою протягом 45 хв і діамінобензиді-
ном (400 мг / мл) протягом 5 хв. 

При оцінці експресії VEGF підрахову-
вали позитивно забарвлені клітин у трьох 
полях зору і розраховували відсоток пози-
тивних клітин по відношенню не менше, 
ніж на 1000 клітинних елементів строми або 
залоз. При кількісній оцінці HoxA-10 вико-
ристовували формулу Н-score =  Pi (і + 1), 
де інтенсивність HoxA-10 ядерного фарбу-
вання мала значення 0, 1, 2 або 3 (жоден, 
слабкий, помірний, сильний), і Pi – відсоток 
забарвлених ядер для кожної інтенсивності.

Мікроскопію препаратів і усі морфо-
метричні дослідження проводили на мікро-
скопі Оlympus AX70 Provis («Olympus», 
Японія) за допомогою програми аналізу зо-
браження Analysis 3.2 Pro («Soft Imaging», 
Німеччина) згідно з рекомендаціями вироб-
ника програмного забезпечення.

Другу частину зразків ендометрія за-
нурювали в 2,5% розчин глютарового аль-
дегіду на фосфатному буфері і витримували 
так 24 години, потім вони фіксувалися у 4% 
розчині осмію на фосфатному буфері, дегі-
дратованому розчином ацетону на дистильо-
ваній воді у зростаючих концентраціях (від 
20% до 100%), висушували у вуглекислому 
газі, покривали золотом (150-200 А). Ска-
нуюча електронна мікроскопія проводили 
на мікроскопі «JEOL Super probe 733» при 
збільшенні 2000.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
У пацієнток групи С при вивченні зрі-

зів, пофарбованих гематоксилін-еозином, 
відмічали залозисто-стромальну диссинх-
ронію з наявністю персистуючих субну-
клеарних вакуолей в залозистому епітелії, 
відставання залоз від строми. Спостеріга-
ли розширення, повнокров’я тонкостінних 
маткових судин, особливо підепітеліальних, 
діапедез еритроцитів, дистрофічні зміни в 
покривному епітелії, залозисте розширення 
і звивистість, набряк строми. Усі ці процеси 
мали більший ступінь вираженості при на-
ростанні симптомів СГЯ.

При оцінці експресії HoxA-10 від-
мічали достовірне його зниження в 
стромі в групі С порівняно з групою К 
– Hscore=2,12±0,11 проти 2,37±0,09. Стро-
мальна інгібіція експресії HoxA-10 в ен-
дометрії була характерна для пацієнток з 
ЗІВ з антГнРГ (Hscore=1,48±0,15), тоді як 
у осіб з ЗІВ з аГнРГ вона була підвищена 
(Hscore=2,64±0,21) не тільки в порівнянні з 
жінками з ЗІВ з антГнРГ, але й з пацієнтка-
ми групи К. 

Також у пацієнток групи С була зареє-
стрована знижена продукція VEGF як в за-
лозистому (3,88±0,13), так і в стромальному 
компартменті (0,99±0,14) порівняно з гру-
пою К (відповідно – 5,46±0,35 і 1,41±0,22). 
Найбільше зниження продукції VEGF в за-
лозах і стромі ендометрія спостерігали в ен-
дометрії при важких формах раннього СГЯ 
(2,44±0,27 і 0,49±0,09).
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Піноподії – один з основних маркерів 
рецептивності ендометрія. При проведен-
ні скануючої електронної мікроскопії по-
верхневого епітелію слизової матки у па-
цієнток групи С була різко виражена його 
диссинхронія (рис.): відсутність піноподій 
у будь-яких полях зору – у 5 (45,45%) жі-
нок; відсутність розвинутих піноподій – у 9 
(81,82%); наявність піноподій, що розвива-
ються, – у 6 (54,55%); поодинокі розвинуті 
піноподії – у 2 (18,18%); піноподії різних 

розмірів і форми – у 6 (54,55%); велика чи-
сельність мікроворсинок – у 9 (81,82%), по-
мірна – у 2 (18,18%), їх відсутність – у жод-
ної пацієнтки. У переважної частини жінок 
з раннім СГЯ в ендометрії під час передба-
чуваного вікна імплантації в більшості по-
лів зору, що досліджувались, не виявлялися 
піноподії на будь-якій стадії розвитку. Спо-
стерігали контури секреторних клітин та 
поодинокі ціліарні клітини, ділянки вкриті 
плівкою, нитки фібрину. 

Рис. Скануюча електронна мікроскопія поверхневого епітелію у пацієнтки з помірним (А) і 
вираженим СГЯ (Б). На рис. А піноподії, що розвиваються, чергуються з полями відсутності 

піноподій; численні товсті короткі мікроворсинки; помірна кількість ціліарних клітин; на рис. Б – 
відсутність піноподій, поверхня ендометрія вкрита фібриновою плівкою.

Висновки
Розвиток раннього СГЯ в циклах ЗІВ 

приводить до значного зниження або відсут-
ності рецептивності ендометрія. 
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РЕЗЮМЕ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ОКНА ИМПЛАНТАЦИИ 

В ЦИКЛАХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫХ РАННИМ 

УМЕРЕННЫМ ИЛИ ТЯЖЕЛЫМ СИНДРОМОМ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

НОСЕНКО Е.Н., АЙЗЯТУЛОВА Д.Р.

Имплантация является одним из наибо-
лее важных шагов для достижения успеха экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО), и его 
эффективность зависит от качества эмбрионов, 
взаимодействия бластоцисты и эндометрия,  ка-
чества эндометрия. Исследования, посвященные 
изменениям в эндометрии при синдроме гипер-
стимуляции яичников (СГЯ), единичные как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе

Целью исследования явилось изучение 
особенностей морфофункциональных измене-
ний эндометрия в период окна имплантации в 
циклах ЭКО, осложненных ранним умеренным и 
тяжелым СГЯ.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 16 женщин репродук-
тивного возраста – пациенток циклов ЭКО, из 
которых 11 бесплодных женщин с СГЯ и 5 фер-
тильных женщин доноров-ооцитов. Проведено 
иммуногистохимическое исследование экспрес-
сии НохА-10 и сосудисто-эндотелиального фак-
тора роста в период окна имплантации в цикле 
ЭКО, а также оценка в этот период развития пи-
ноподий с помощью сканирующей электронной 
микроскопии.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Установлено, что при развитии раннего 
умеренного или тяжелого синдрома гиперсти-
муляции яичников в эндометрии наблюдаются 
явления железисто-стромальной диссинхронии; 
отека; расширение и извилистости желез; рас-
ширение и полнокровие тонкостенных маточных 
сосудов; дистрофических изменений в покров-
ном эпителии; снижения или преимущественно 
отсутствия рецептивности; нарушения экспрес-
сии сосудисто-эндотелиального фактора роста. 
Об арецептивности эндометрия свидетельствует 
снижение экспрессии гомеобоксных генов и от-
сутствие формирования развитых пиноподий в 
день предполагаемого окна имплантации.

Выводы. Развитие раннего СГЯ в циклах 
ЭКО приводит к значительному снижению или 
отсутствия рецептивности эндометрия.

Ключевые слова: экстракорпоральное 
оплодотворение, ранний синдром гиперстимуля-
ции яичников, эндометрий, гомеобоксные гены, 
сосудисто-эндотелиальный фактор, пиноподии, 
рецептивность эндометрия.

SUMMARY

MORPHOFUNCTIONAL ENDOMETRIAL CHANGES 
IN THE PERIOD OF IMPLANTATION WINDOW IN 

VITRO FERTILIZATION CYCLES, COMPLICATED BY 
EARLY MODERATE OR SEVERE OVARIAN HYPER-

STIMULATION SYNDROME

NOSENKO O.M., AYZYATULOVA D.R.

Implantation is one of the most important 
steps for success of in vitro fertilization (IVF), and 
its effectiveness depends on the quality of embry-
os, blastocyst and endometrium interaction, qual-
ity of the endometrium. Studies on the changes in 
the endometrium during the ovarian hyperstimu-
lation syndrome (OHSS) are sporadic in domestic 
and foreign literature

The purpose of the INVESTIGATION was to 
study the morphological and functional features of 
endometrial changes during the implantation win-
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МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ ПРИ АДЕНОМІОЗІ

Актуальність проблеми аденоміозу обумовлена   труднощами діагностики, особливо на по-
чатковому етапі розвитку захворювання. Розробка методів формування зображень з високою роз-
дільною здатністю, зокрема, магнітно-резонансної томографії (МРТ), привела до поліпшення пе-
редопераційної діагностики аденоміозу.

Мета дослідження  –  вивчити особливості візуалізації маток при проведенні магнітно-резо-
нансної томографії у жінок репродуктивного віку з аденоміозом.

Матеріал та методи дослідження. МРТ органів малого таза була виконана 74 пацієнткам 
з аденоміозом, які звернулися і потім були прооперовані з приводу хронічного тазового болю, який 
не купірувався медикаментозними засобами, а також 5 умовно-здоровим жінкам, котрі виявили 
бажання пройти поглиблене дослідження органів малого тазу. Для візуалізації органів малого таза 
і черевної порожнини отримували Т1- і Т2-зважені зображення. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що основними магнітно-резо-
нансними рисами аденоміозу є збільшення розмірів матки, деформація і асиметрія її стінок, час-
то куляста форма; потовщення маткової сполучної зони понад 12 мм; неоднорідність структу-
ри міометрія з наявністю зон гіпоінтенсивного магнітно-резонансного сигналу, дрібнокістозних 
включень і кістозних порожнин, заповнених різним рідинним вмістом, кров’ю; інколи формування 
вузлів.

Висновки. МРТ має високу диференційно-діагностичної специфічність при дослідженні 
м’яких тканин при аденоміозі і є завершальним, уточнюючим етапом інструментальної діагнос-
тики цього захворювання. Головними перевагами МРТ є чітка диференціація різних тканин і се-
редовищ, відсутність обмежень при виборі галузі дослідження, мала залежність від суб’єктивних 
чинників, наочність візуалізації об’єктів дослідження, що істотно полегшує сприйняття їх ліка-
рями і дуже важливе при плануванні тактики ведення.

Ключові слова: аденоміоз, інструментальна діагностика, магнітно-резонансна томографія, 
маткова сполучна зона, Т1- і Т2-зважені зображення.

dow in the cycles of IVF, complicated by early mod-
erate or severe OHSS.

Material and methods. Under supervision 
there were 16 women of reproductive age – pa-
tients IVF cycles, of which 11 infertile women with 
OHSS and 5 fertile women oocyte donors. It was 
conducted a study of immunohistochemical expres-
sion of HoxA10 and vascular endothelial growth 
factor during the implantation window in a cycle 
of IVF, as well as the assessment in this period the 
development of pinopodes by scanning electron mi-
croscopy.

Results. It was found that the early develop-
ment of moderate or severe OHSS in the endome-
trium leads to phenomenon of glandular-stromal 
dyssynchronia; edema; expansion and tortuosity of 

the glands; expansion and congestion of  thin uter-
ine vessels; degenerative changes in the surface 
epithelium; reduce or mostly lack of receptivity; 
violation of the expression of vascular endothelial 
growth factor; decreased expression of homeobox 
genes and the absence of the formation of advanced 
pinopodes a day intended implantation window 
point to endometrial areceptivity.

Conclusions. Development of early OHSS in 
IVF cycles results in a significant reduction or ab-
sence of endometrial receptivity.

Keywords: in vitro fertilization, early ovar-
ian hyperstimulation syndrome, endometrium, ho-
meobox genes, vascular endothelial factor,  pinop-
odes, endometrial receptivity.

Аденоміоз – це патологічний стан, 
який характеризується наявністю ектопіч-
них залоз ендометрія і строми в товщі міо-
метрія в поєднанні з гіперплазією м’язових 
волокон [2, 7]. Сучасна дефініція аденоміо-
зу – доброякісне захворювання матки, при 

якому інвазія залоз і строми ендометрія в 
міометрій відбувається на глибину більше 
2,5 мм від маткової сполучної (перехідної) 
зони (МСЗ) (the Uterine junctional zone) [4, 
6]. МСЗ – це внутрішня частина міометрія, 
яка незважаючи на відсутність гістологіч-
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них відмінностей при світловій оптичній 
мікроскопії, має функціональні відміннос-
ті із зовнішнім міометрієм і функціональ-
ні подібності з ендометрієм. МРТ дозволяє 
виявити МСЗ у внутрішньому шарі міоме-
трія з виразною щільністю сигналу на Т2-
зважених зображеннях. В нормальній матці 
МСЗ визначається як темний шар близько 5 
мм завтовшки. Для аденоміозу характерно 
осередкове або дифузне розширення сигналу 
низької інтенсивності від МСЗ, що переви-
щує 12 мм.

Актуальність проблеми аденоміозу 
обумовлена   труднощами діагностики, осо-
бливо на початковому етапі розвитку за-
хворювання [1]. Раніше цей діагноз ви-
ставлявся переважно після гістеректомій і 
гістологічного дослідження видалених тка-
нин матки. Розробка методів формування 
зображень з високою роздільною здатністю, 
зокрема, магнітно-резонансної томографії 
(МРТ), привела до поліпшення передопе-
раційної діагностики аденоміозу [3, 5]. На 
Т2-зважених МРТ матки аденоміозна зона 
міометрія може бути чітко відокремлена від 
ендометрія і зовнішнього міометрія дифуз-
ним або локальним потовщенням МСЗ, яка 
в даний час визнається в якості одного з мар-
керів аденоміозу [7].

Мета дослідження  –  вивчити особли-
вості візуалізації маток при проведенні маг-
нітно-резонансної томографії у жінок репро-
дуктивного віку з аденоміозом.

Матеріал та методи дослідження
МРТ органів малого таза була викона-

на 74 пацієнткам з аденоміозом (група А), 
які звернулися і потім були прооперовані з 
приводу хронічного тазового болю, який не 
купірувався медикаментозними засобами, а 
також 5 умовно-здоровим жінкам (група К), 
котрі виявили бажання пройти поглиблене 
дослідження органів малого тазу.

МРТ проводили переважно в II фазу 
менструального циклу, при неповному ви-
порожненні сечового міхура і очищеному 
товстому кишечнику. Для більш точної ди-
ференціальної діагностики 22 пацієнткам з I 
ступенем аденоміозу була проведена повтор-
на МРТ органів малого таза в I фазу менстру-
ального циклу.

МРТ у всіх випадках починали з огля-
дового знімка органів черевної порожнини і 
малого тазу, на якому первинно уточнювали 
стан сечовидільної системи, сечового міху-

ра, матки і придатків, їх топографію і взаєм-
не розташування. Для візуалізації органів 
малого таза і черевної порожнини отриму-
вали Т1- і Т2-зважені зображення. При Т1-
зваженому зображенні рідинні структури 
мали низьку інтенсивність сигналу. Навпа-
ки, ті ж самі структури на Т2-зваженому зо-
браженні були високоінтенсивними.

Дослідження органів малого тазу по-
лягало в отриманні Т2-зваженого зображен-
ня за допомогою імпульсної послідовності 
Turbo SpinEcho з TR / TE = 5000-7600 / 96-
136 мс в сагітальній, аксіальній і коронар-
ній проекціях. Товщина зрізу варіювала 
від 0,3 до 0,6 см, поле зору – від 32 до 42 см. 
Для підтвердження наявності вільної ріди-
ни (випіт, кісти) використовували режим 
магнітно-резонансної мієлографії (гідрогра-
фії). Для визначення того чи іншого гемора-
гічного компоненту застосовували імпуль-
сну послідовність FLASH (Fast Low Angle 
SingleShot) c TR / TE = 100-250 / 4,6 мсек і 
кутом відхилення 70-90 ° з отриманням Т1- 
зваженого зображення.

Для отримання серій Т2-зважених зо-
бражень внутрішніх органів черевної по-
рожнини і малого тазу в різних площинах 
застосовували імпульсну послідовність 
HASTE (HalfFourier Acquisition SingleShot), 
яка малосприйнятлива до рухових і ди-
хальних артефактів, забезпечує високу роз-
дільну здатність і контрастність паренхіми, 
м’яких тканин, чітко дозволяє оцінити су-
дини і рідинні структури.

Дослідження доповнювали протокола-
ми для отримання Т1-зважених зображень в 
тих же площинах.

Статистичну обробку отриманих мор-
фометричних даних здійснювали за допомо-
гою програми EXCEL.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Характерною особливістю матки при 

аденоміозі було її збільшення, найбільш ви-
ражене в передньо-задньому розмірі. При 
проведенні утерометріі середній об’єм мат-
ки в групі А склав 78,3±0,02 проти 36,3±0,1 
см3 в групі К (p<0,05); середній передньо-
задній розмір – відповідно 5,6±0,02 проти 
3,9±0,1 см (p<0,05); коефіцієнт співвідно-
шення товщини передньої і задньої стінки – 
0,77±0,08 проти  0,99±0,01 (p<0,05); серед-
ня максимальна товщина МСЗ у даної хворої 
– 1,21±0,08 проти 0,57±0,02 см (p<0,05); 
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коефіцієнт співвідношення максимальної 
товщини МСЗ до товщини міометрія в райо-
ні вимірюваного ділянки МСЗ – 0,56±0,02 
проти 0,30±0,01 (p<0,05); різниця між мак-
симальною і мінімальною товщиною МСЗ – 
0,68±0,03 проти 0,07±0,01 см (p<0,05).

Зміни в матці, виявлені при МРТ, у 
всіх випадках характеризувалися неодно-

рідністю структури міометрія, яка представ-
лялася у вигляді нечітко окреслених гіпо-
інтенсівних дрібних ділянок неправильної 
форми. Збільшена переважно в передньо-
задньому напрямку, матка набувала форму 
кулі (симптом «круглої» матки). Контури 
матки були чіткими, порожнина її визнача-
лася по середній лінії (рис. 1).

БА

Рис. 1. МРТ органів малого тазу, виконана при помірному наповненні сечового міхура: 
А – сагітальна проекція; Б – корональна проекція. Аденоміоз матки: міометрій з гіпоінтенсивними 

включеннями, дифузно розташованими в міометрії. МСЗ до 1,2 см, має нерівні контури, 
неоднорідну структуру. 

Нерівномірний збільшення товщини 
ендометрія більш, ніж на 5 мм, формування 
невеликих трубчастих структур, що йдуть 
від ендометрія в міометрій, поява в області 
базального шару ендометрія дрібних (від 0,1 
см) включень, найчастіше кістозного харак-
теру мали тенденцію до більш вираженої ма-
ніфестації в II фазі менструального циклу. 
У 2 жінок групи К фізіологічні зміни матки 
в II фазі менструального циклу «симулюва-
ли» характерні МРТ-риси аденоміозу, але 
були відсутні в I фазі циклу.

На Т2-зважених зображеннях виявля-
лося  гомогенне ураження з низькою інтен-
сивністю сигналу, що містить рідкісні дріб-
ні плями з високою інтенсивністю сигналу 
(рис. 2.А). На Т1-зважених зображеннях ця 
поразка характеризувалося ізоінтенсивним 
сигналом з навколишнім міометрієм, однак 
при цьому чітко виявлялося кілька плям з 
високою інтенсивністю сигналу (рис. 2.Б).

БА

Рис. 2. МРТ органів малого тазу в аксіальній проекції. Вузловий аденоміоз. А – Т2-зважене 
зображення, Б – Т1-зважене зображення.
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Поразка з малою інтенсивністю сигна-
лу часто було ізоінтенсивною, з примикаю-
чою смугою інтенсивності і виглядала як ло-
кальне або дифузне потовщення цієї смуги, 
тобто ураження поширювалося уздовж ендо-
метрія, а не деформувало його. Дифузні фор-
ми аденоміозу на Т2-зважених зображеннях 
мали вигляд гетерогенних потовщень МСЗ, 
тобто чергування зон низького інтенсивного 
сигналу з зонами високої інтенсивності.

При I ступені аденоміозу реєструва-
ли нерівномірне потовщення МСЗ більш 
ніж на 0,5 см; поява трубчастих структур, 
що тягнуться в міометрій (симетрично або 
асиметрично); нерівний зазубрений контур 
базального шару ендометрія і МСЗ; неодно-
рідну структуру базального шару ендоме-
трія і МСЗ; поява в області базального шару 
ендометрія і в МСЗ дрібних, гетерогенних 
кістозних включень як поодиноких, так і 
множинних; виявлення в міометрії пооди-
ноких, дрібних, нерівномірно розташова-
них вогнищ або зон неоднорідної структури, 
прилеглих до МСЗ, без чітких контурів, ана-
логічних ендометріоїдній тканині.

При II ступеня аденоміозу виявляли 
всі ознаки, характерні для I ступеня, а та-
кож: збільшення розмірів матки, найчас-
тіше за рахунок переднє-заднього розміру; 

асиметричне потовщення стінок матки; по-
товщення МСЗ і вростання ендометріоїдних 
тканини на половину і більше товщини стін-
ки матки; посилення ступеня неодноріднос-
ті структури МСЗ зі збільшенням кількості і 
розмірів гетерогенних кістозних включень; 
збільшення кількості і протяжності пато-
логічних зон, вогнищ і кістозних порожнин 
міометрія в області МСЗ з гетерогенним маг-
нітно-резонансним сигналом, за характе-
ристиками аналогічним тканині базального 
шару ендометрія; наростання кількості та 
розмірів гетерогенних утворень міометрія в 
зоні зміненого магнітно-резонансного сиг-
налу з формуванням кістозних порожнин 
понад 0,3 см, іноді з геморагічним вмістом; 
зниження диференціації маткової стінки.

При III ступеня поширення процесу 
окрім вищеописаних ознак I і II ступенів ві-
зуалізували сумарне збільшення розмірів 
матки (рис. 3); пенетрацію ендометріоїдної 
тканиною практично всієї товщі міометрія з 
наявністю патологічних гетерогенних зон і 
осередків різного розміру і форми з ділянками 
неоднорідного магнітно-резонансного сигналу 
і формуванням множинних дрібних кістозних 
включень від 0,2 см і порожнин різного діаме-
тру з наявністю геморагічного компоненту або 
ознаками звапніння зсідків крові.

БА

Рис. 3. МРТ органів малого таза при спорожненому сечовому міхурі: А – сагітальна проекція; 
Б – аксіальна проекція. Дифузний аденоміоз III ступеня поширення з ділянками неоднорідного 
магнітно-резонансного сигналу і формуванням множинних дрібних кістозних включень різного 

діаметру з наявністю серозного, геморагічного компоненту і / або ознаками звапніння зсідків крові.

Аденоміозні вузли характеризувалися 
наявністю утворень з чіткими, незначно не-
рівними контурами, по магнітно-резонанс-
ним характеристикам аналогічним сигналу 
від базального шару ендометрія і МСЗ; з нео-
днорідністю структури з наявністю зон гі-

поінтенсивного магнітно-резонансного сиг-
налу, дрібнокістозних включень і кістозних 
порожнин, заповнених різним рідинним 
вмістом, кров’ю; деформацією матки; аси-
метрією її стінок (рис. 4).



318

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

БА

Рис. 4. МРТ органів малого таза при спорожненому сечовому міхурі: А – сагітальна проекція; 
Б – аксіальна проекція. Аденоміоз. Стінки матки нерівномірної товщини, задня потовщена, 

визначаються ознаки фіксації задньої стінки матки до прямої кишки, ректосігмоідного переходу, 
за рахунок наявності вузла аденоміозу, розташованого по задній стінці матки, 

розмірами до 4,5  2,9  4,8 см. МСЗ має нерівні контури, неоднорідну структуру, товщиною до 1,0 см.

Выводы
МРТ має високу диференційно-діа-

гностичної специфічністю при дослідженні 
м’яких тканин при аденоміозі. МРТ є завер-
шальним, уточнюючим етапом інструмен-
тальної діагностики цього захворювання. 
Головними перевагами МРТ є чітка дифе-
ренціація різних тканин і середовищ, від-
сутність обмежень при виборі галузі дослі-
дження, мала залежність від суб’єктивних 
чинників, наочність візуалізації об’єктів 
дослідження, що істотно полегшує сприй-
няття їх лікарями і дуже важливе при пла-
нуванні тактики ведення.
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РЕЗЮМЕ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ 
АДЕНОМИОЗЕ

НОСЕНКО Е.Н., ОРАЗОВ М.Р., КОСЮГА О.Н.

Актуальность проблемы аденомиоза об-
условлена трудностями диагностики, особенно 
на начальном этапе развития заболевания. Раз-
работка методов формирования изображений с 
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высоким разрешением, в частности, магнитно-
резонансной томографии (МРТ), привела к улуч-
шению предоперационной диагностики адено-
миоза.

Цель исследования – изучить особенности 
визуализации маток при проведении магнитно-
резонансной томографии у женщин репродук-
тивного возраста с аденомиозом.

Материалы и методы исследования. МРТ 
органов малого таза была выполнена 74 пациент-
кам с аденомиозом, которые обратились и затем 
были прооперированы по поводу хронической 
тазовой боли, которая не купировалась медика-
ментозными средствами, а также 5 условно-здо-
ровым женщинам, которые изъявили желание 
пройти углубленное исследование органов мало-
го таза. Для визуализации органов малого таза и 
брюшной полости получали Т1- и Т2-взвешенные 
изображения.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Установлено, что основными магнитно-резо-
нансными характеристиками аденомиоза явля-
ется увеличение размеров матки, деформация и 
асимметрия ее стенок, часто шаровидная форма; 
утолщение маточной соединительной зоны более 
12 мм; неоднородность структуры миометрия с 
наличием зон гипоинтенсивного магнитно-резо-
нансного сигнала, мелкокистозных включений 
и кистозных полостей, заполненных различным 
жидкостным содержимым, кровью, иногда фор-
мирование узлов.

Выводы. МРТ имеет высокую дифферен-
циально-диагностическую  специфичность при 
исследовании мягких тканей при аденомиозе и 
является завершающим, уточняющим этапом 
инструментальной диагностики этого заболева-
ния. Главными преимуществами МРТ являють-
ся четкая дифференциация различных тканей 
и сред, отсутствие ограничений при выборе об-
ласти исследования, малая зависимость от субъ-
ективных факторов, наглядность визуализации 
объектов исследования, что существенно облег-
чает восприятие их врачами и очень важно при 
планировании тактики ведения.

Ключевые слова: аденомиоз, инструмен-
тальная диагностика, магнитно-резонансная то-
мография, маточная соединительная зона, Т1- и 
Т2-взвешенные изображения.

SUMMARY

MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
IN ADENOMYOSIS

NOSENKO O.M, ORAZOV M.R., KOSYUGA O.M.

The urgency of the problems caused by the 
difficulties of diagnosis of adenomyosis, especially 
at the initial stage of the disease. Development of 
the image forming method with high resolution, in 
particular, magnetic resonance imaging (MRI) has 
led to an improvement in the preoperative diagnos-
tic adenomyosis.

PURPOSE OF THE STUDY – to study the 
features of the visualization of uteri during mag-
netic resonance imaging in women of reproductive 
age with adenomyosis.

Material and methods. MRI of pelvic  was 
performed in 74 patients with adenomyosis who 
applied and were then operated for chronic pel-
vic pain that is not stoped medication, as well as 5 
conditionally healthy women who wish to undergo 
in-depth study of the pelvic organs. To visualize 
the pelvic and abdomen it was received T1 and T2-
weighted images.

Results. It was found that the main magnetic 
resonance characteristics of adenomyosis is the in-
crease the size of the uterus, deformity and asym-
metry of its walls, often spherical shape; thicken-
ing of the Uterine junctional zone greater than 12 
mm; heterogeneity of the structure of the myome-
trium with the presence of hypointense areas of 
magnetic resonance signal inclusions fine-cystic 
and cystic cavities filled with a different liquid 
contents, blood, and sometimes the formation of 
knots.

Conclusions. MRI has a high differential di-
agnostic specificity in the study of soft tissue with 
adenomyosis and is the final, clarifying instrumen-
tal diagnosis of the disease stage. The main advan-
tages of MRI are clear differentiation of various 
tissues and fluids, no restrictions when selecting 
the field of research, a small dependence on subjec-
tive factors, visibility imaging research facilities, 
which greatly facilitates the perception of their 
physicians and very important in planning tactics.

Keywords: adenomyosis, instrumental diag-
nostics, magnetic resonance imaging, uterine junc-
tional zone, T1- and T2-weighted images.
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ 
ДЕЦИДУАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ ЗА НАЯВНОСТІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ 

Спіральні артерії є однією з важливих ланок плацентарного кровопостачання. Метою до-

слідження  було виявлення морфофункціональних особливостей спіральних артерій децидуальної 
оболонки за наявності прееклампсії.

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом для морфологічного дослідження послужи-
ли оболонки і плацента, що були взяти після пологів при наявності у матері прееклампсії. Групою 
порівняння послужили 10 випадків від жінок з фізіологічним перебігом вагітності. Виготовляли 
гістологічні зрізи, які вивчали на мікроскопі «Olympus BX-41» з подальшою морфометрією. Визна-
чали площину просвіту спіральних артерій та периваскулярної сполучної тканини (у квадраті 
1х1 мм), товщину стінок спіральних артерій.

Результати дослідження та їх обговорення. Гістологічне дослідження послідів в групі жі-
нок з прееклампсією виявляє зниження васкуляризації децидуального шару плаценти. При цьому 
відзначається зменшення площі просвітів спіральних артерій на 57% (p<0,05), збільшення числа 
просвітів спіральних артерій на 43% (p <0,05). З зазначеними морфометричними змінами поєд-
нується і достовірне зменшення периметра та площі просвіту спіральних артерій. Також в спі-
ральних артеріях звертають на себе увагу явища проліферації ендотелію, гіпертрофія м’язового 
шару, виражене розростання периваскулярної сполучної тканини з формуванням т.зв. фіброзних 
манжет, що призводить до звуження просвіту судин, навіть до їх облітерації.

Висновки.  При розвитку прееклампсії у спіральних артеріях спостерігаються ознаки ремо-
делювання їх будови.

Ключові слова: вагітність, прееклампсія, спіральні артерії, морфометрія, ендотеліопатія

Плацента є достатньо складним орга-
ном, який під час вагітності діє як легені, ки-
шечник, нирки і печінка плода [4]. Безумов-
но успішність її функціонування залежить 
від рівня кровопостачання та пов’язаної з 
цим оксігенації, недостатній рівень якої ле-
жить у розвитку преекламсії [7]. Достатнє 
насичення киснем плаценти і, як наслідок, 
ембріона/плода має важливе значення для 
успішної вагітності [6]. У зв’язку з цим стан 
матково-плацентарного кровообігу - ключо-
вий фактор, необхідний для забезпечення 
основної функції плаценти - обміну киснем 
між материнським організмом і зростаю-
чим плодом. Останнім часом у світовій лі-
тературі, особливе значення для розвитку 
судинної мережі та її нормального функціо-
нування відводиться стану ендотелію судин 
у системі «мати-плацента-плід», формуєть-
ся уявлення про гестаційну ендотеліопатію 
(ГЕ) – порушення вазодилятуючих, ангіо-
протективних, антипроліферативних функ-
цій ендотелію, що виникає, під час вагітнос-
ті. Наслідки ГЕ спостерігаються у широкій 
мережі матково-плацентарного кровообігу, 
що робить їх предметом дослідження, навіть 
проведення біопсії [9]. 

Фізіологічна трансформація матко-
вих спіральних артерій в плаценті має важ-
ливе значення для здорової вагітності [1]. 
Поширеною думкою є ідея, що порушення 
цього перетворення в зв’язку з недостатнім 
вторгненням трофобласту, лежить в основі 
ускладнень вагітності, таких як преекламп-
сія, обмеження росту плода, викидень і 
передчасні пологи. Розуміння інвазивної 
поведінки і ремоделювання властивості тро-
фобласта в стінці матки має важливе значен-
ня в з’ясуванні етіології цих ускладнень під 
час вагітності [2]. Проте, є відсутність задо-
вільних зразків плацентарної мережі судин, 
щоб розширити наші знання про механізми, 
які контролюють трофобластастичне втор-
гнення, що веде до пропозицій проведення 
таких інвазійних втручань, як біопсія пла-
центи [9]. 

Мета дослідження – виявити морфо-
функціональні особливості спіральних ар-
терій децидуальної оболонки за наявності 
прееклампсії, що важливо для формування 
уявлення про патогенез розвитку усклад-
нень вагітності.
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Матеріал та методи дослідження
Матеріалом для морфологічного дослі-

дження послужили оболонки і плацента (15 
випадків), що були взяті після пологів при 
наявності у матері прееклампсії. Групою по-
рівняння послужили 10 випадків від жінок 
з фізіологічним перебігом вагітності. Серед-
ній вік матерів групи дослідження склав 
30,2, групи порівняння - 31,8 років. Серед-
ній термін гестації склав 38,7 для першої та 
38,3 для другої групи відповідно. 

Взятий для гістологічного досліджен-
ня матеріал фіксували в нейтральному 10% 
формаліні. Ущільнення тканин, фіксованих 
у формаліні, досягалося проведенням через 
спирти зростаючої концентрації, целлоі-
дин, хлороформ і заливкою в парафін. Для 
подальшого забарвлення виготовляли зрізи 
товщиною 5 х10-6 м. Вивчали морфологічну 
структуру після забарвлення зрізів гематок-
силіном і еозином, за ван Гізоном [3].

Мікропрепарати вивчали на мікроско-
пі «Olympus BX-41» з подальшою обробкою 
програмою «Olympus DP-soft version 3.1», 
за допомогою якої, крім визначення інтен-
сивності гістохімічних реакцій, проводили і 
морфометричне дослідження. Спіральні ар-
терії з діаметром <4 мм розглядали як одну 
артерію відповідно до рекомендацій C.Salafia 
[8]. За допомогою морфометрії визначали 
площину просвіту спіральних артерій та пе-
риваскулярної сполучної тканини (у квадра-
ті 1х1 мм), товщину стінок спіральних арте-
рій, периметр та площу просвітів артерій.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
В групі від матерів з наявністю пре-

еклампсії при мікроскопічному дослідженні 
(рис.1) децидуальної оболонки виявлялись ве-
ликі осередки фібриноїду, а в деяких випадках 
і тотальні фібриноїдні перетворення, в тому 
числі з наявністю кальцифікатів. Відзначався 
помірно виражений склероз строми великих і 
серединних ворсин, з переважною локалізаці-
єю строми периваскулярно. Звертало на себе 
увагу нерівномірне набухання синцитіальної 
та ендотеліальної базальних мембран.

Якірні ворсинки переважно дрібні, 
містили судини, що оточені фібриноїдної 
субстанцією, розташовані часто в центрі вор-
синок. Виявлялось сплощення синцитіотро-
фобласту, з різким зменшенням ядер. Ядра 
синцитіотрофобласту розподілені нерівно-
мірно по периметру ворсини. Зустрічались 

ділянки повної відсутності синцитіального 
покриву. Поряд з цим осередки виявлялось 
проліферація синцитіотрофобласту.

Також гістологічне дослідження послі-
дів в групі жінок з прееклампсією виявило 
зниження васкуляризації децидуального 
шару плаценти (рис. 1, 2). 

Рис.1. Плацента від матері з наявністю 
прееклампсії. Наявність осередків фібриноїду. 

Помірно виражений склероз. Нерівномірне 
набухання синцитіальної та ендотеліальної 

базальних мембран. Потовщення стінки 
спіральної артерії. Забарвлення гематоксиліном 

і еозином. х40.

При цьому відзначалось зменшення 
площі просвітів спіральних артерій на 57% 
(p<0,05), збільшення числа просвітів спі-
ральних артерій на 43% (p<0,05). З зазна-
ченими морфометричними змінами поєдну-
валось і достовірне зменшення периметра та 
площі просвіту спіральних артерій. Також в 
спіральних артеріях звертали на себе увагу 
явища проліферації ендотелію, гіпертрофія 
м’язового шару, виражене розростання пе-
риваскулярної сполучної тканини з форму-
ванням так званих фіброзних манжет, що 
призводило до звуження просвіту судин, на-
віть до їх облітерації (рис.2).

Рис.2. Склеротичні периваскулярні зміни 
спіральної артерії та її гілок в групі жінок 

з прееклампсією. Гіпертрофія м’язового шару 
спіральної артерії. Формування фіброзних 

манжет зі звуженням просвіту судин. 
Забарвлення за ван Гізоном. х40.



322

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

В цілому, судинне русло плацент жі-
нок з прееклампсією нерівномірного кро-
вонаповнення. На тлі судин, що сплощені, 
присутні різко розширені заповнені кров’ю. 
Більшість судини з потовщеними стінками. 
Відзначалось наявність дрібних тромбів в 
просвіті таких судин. Крім цього мікро-
тромби локалізувались в посткапілярах і 
венулах. Ендотеліоцити частіше сплощені, 
з ознаками десквамації. Процеси новоутво-
рення судин не виражені. У периваскуляр-
ному просторі відзначалась наявність вира-
жених склеротичних процесів.

Морфологічні картина, що описана 
вище, може бути розцінена як ГЕ. Вважа-
ється, що ГЕ характеризується наступни-
ми патофізіологічними та патогістолгіч-
ними проявами: активація перекисного 
окислення ліпідів, підвищення активності 
фосфоліпаз, циркулюючих нейрогормонів 
(ендотелін, катехоламіни), тромбоксану, 
зниження активності інгібітора протеаз 2-
макроглобуліну, наявність вроджених де-
фектів гемостазу і т.п [1,5].

Одним з специфічних проявів пре-
еклампсії є розвиток ендотеліозу, який 
виражається в набуханні цитоплазми з 
відкладенням фібрину навколо базальної 
мембрани і усередині набряклої ендотелі-
альної цитоплазми [1,8]. Він спочатку но-
сить локальний характер в судинах пла-
центи і матки, потім поширюється на інші 
органи [1]. Наслідком ендотеліозу є дис-
координація тонусу судин; активація про-
ліферативних процесів судинної стінки; 
зміни структури та числа ендотеліоцитів; 
надбання внутрішньої поверхні судинної 
стінки адгезивних властивостей з подаль-
шою трансміграцією лейкоцитів у перивас-
кулярну тканину [1].

Таким чином аналіз стану спіральних 
артерій децидуальної оболонки за наявності 
прееклампсії довів, що їх дослідження від-
криває нові можливості в розумінні патоге-
незу патології плацентації, у тому числі на 
її ранній, доклінічній фазі, а розробка на 
цій базі профілактичної терапії, може до-
зволити здійснити необхідні заходи щодо 
попередження фатальних перинатальних 
ускладнень.

Висновки
Плацентарні спіральні артерії за наяв-

ності прееклампсії характеризуються змен-
шенням площі просвітів на 57% з одночас-

ним збільшенням числа просвітів на 43%, 
що супроводжується зменшенням периме-
тра та площі просвіту спіральних артерій. 
Також в спіральних артеріях звертають на 
себе увагу явища проліферації ендотелію, 
гіпертрофія м’язового шару, виражене роз-
ростання периваскулярної сполучної ткани-
ни з формуванням т.зв. фіброзних манжет, 
що призводить до звуження просвіту судин, 
навіть до їх облітерації.
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РЕЗЮМЕ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СПИРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ДЕЦИДУАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

ПАРАЩУК Ю.С., БОРЗЕНКО И.Б., ГАРГИН В.В.

Спиральные артерии являются одним из 
важных звеньев плацентарного кровоснабже-
ния. ЦЕЛЬЮ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ было 
выявление морфофункциональных особенностей 
спиральных артерий децидуальной оболочки 
при наличии преэклампсии.

Материал и методы исследования. Матери-
алом для морфологического исследования послу-
жили оболочки и плацента, взятые после родов 
при наличии у матери преэклампсии. Группой 
сравнения послужили 10 случаев от женщин с 
физиологическим течением беременности. Из-
готовляли гистологические срезы, которые из-
учали на микроскопе «Olympus BX-41» с после-
дующей морфометрией. Определяли площадь 
просвета спиральных артерий, периваскулярной 
соединительной ткани (в квадрате 1х1 мм), тол-
щину стенок спиральных артерий.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Гистологическое исследование последов 
в группе женщин с преэклампсией выявляет 
снижение васкуляризации децидуального слоя 
плаценты. При этом отмечается уменьшение 
площади просветов спиральных артерий на 57% 
(p<0,05), увеличение числа просветов спираль-
ных артерий на 43% (p<0,05). С указанными 
морфометрическими изменениями сочетается 
и достоверное уменьшение периметра и площа-
ди просвета спиральных артерий. Также в спи-
ральных артериях обращают на себя внимание 
явления пролиферации эндотелия, гипертрофия 
мышечного слоя, выраженное разрастание пери-
васкулярной соединительной ткани с формиро-
ванием т.н. фиброзных манжет, что приводит к 
сужению просвета сосудов, вплоть до их облите-
рации.

Выводы. При развитии преэклампсии в 
спиральных артериях наблюдаются признаки 
ремоделирования их строения.

Ключевые слова: беременность, преэ-
клампсия, спиральные артерии, морфометрия, 
эндотелиопатия

SUMMARY

MORPHO-FUNCTIONAL PECULIARITIES OF SPIRAL 
ARTERIES OF DECIDUA IN PREECLAMPSIA

PARASHCHUK YU.S., BORZENKO I.B., 

GARGIN V.V.

Spiral arteries are one of the most important 
units of placental blood supply. THE AIM OF THIS 
STUDY was to determine the morphological and 
functional features of the spiral arteries of the de-
cidua in the presence of pre-eclampsia.

Material and methods. The material for mor-
phological studies was by the placenta after child-
birth taken in the presence of pre-eclampsia in the 
mother. The comparison group was formed by the 
10 cases of women with physiological pregnancy. 
We performed histological sections, which were 
studied in the microscope “Olympus BX-41”, with 
following morphometry. Luminal area was deter-
mined spiral arteries, perivascular connective tis-
sue (1x1 mm square), the wall thickness of spiral 
arteries.

Results. Histological examination of placen-
tas in the group of women with preeclampsia iden-
tifies a decrease of vascularization of the placenta 
decidual layer. It is noted decrease in lumen area 
spiral arteries by 57% (p<0,05), increasing the 
number of lumens spiral arteries by 43% (p<0,05). 
With the above combined morphometric changes 
and a significant decrease in the perimeter and 
the area of the lumen of the spiral arteries. The 
phenomenon of the proliferation of endothelial, 
muscle layer hypertrophy, marked proliferation of 
perivascular connective tissue with the formation 
of the so-called fibrous cuff, which leads to a nar-
rowing of the vascular lumen, until their oblitera-
tion were observed in the spiral arteries also.

Conclusions. In the development of pre-
eclampsia in the spiral arteries show signs of re-
modeling of their structures.

Key words: pregnancy, pre-eclampsia, the 
spiral arteries, morphometry, endotheliopathy
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ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ХВОРИХ З ВІРУСНО-
БАКТЕРІАЛЬНИМИ  МІКСТ-ІНФЕКЦІЯМИ ГЕНІТАЛЬНОГО 
ТРАКТУ ЯК ШЛЯХ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРІОПЕРАЦІЙНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ

У статті представлено вивчення ефективності імуномодулятору тилорон у профілактиці 
післяопераційних ускладнень у хворих з вірусно-бактеріальними  мікст-інфекціями генітального 
тракту. 

Матеріал та методи дослідження. Під спостереженням було 40 пацієнток репродуктив-
ного віку, які готувались до планових оперативних втручань з приводу доброякісних пухлинних 
захворювань статевих органів з підтвердженими вірусно-бактеріальними мікст-інфекціями гені-
тального тракту. Пацієнтки основної групи одержували етіотропну терапію залежно від складу 
мікробних асоціацій в комплексі з індуктором інтерферону (тилорон) перорально по 125 мг протя-
гом 2 днів щодня, далі по 125 мг через день, курсова доза – 1,25 г, пацієнтки групи контролю – ана-
логічну етіотропну терапію без імуномодулюючої компоненти. 

Результати дослідження та їх обговорення. Показник елімінації мікроорганізмів склав в 
основній групі 93,3% проти  66,7% в контролі, неускладнений перебіг післяопераційного періоду, від-
сутність рецидиву генітального герпесу впродовж 3-х місяців спостереження мав місце у 95,0% па-
цієнток основної групи, тоді як у групі контролю у 15,8% випадках спостерігалась субфебрильна 
температура, рецидив генітального герпесу – у 10,5%, у 5,3% - запальний процес післяопераційної 
рани. 

Висновки. Перед проведенням планових оперативних гінекологічних втручань у жінок з 
анамнестичними вказівками на змішане вірусно-бактеріальне генітальне інфікування показано 
проведення молекулярно-біологічного обстеження на генітальні інфекції, з проведенням комплек-
сного лікування при підтвердженому інфікуванні. Ефективність передопераційного комплексного 
лікування з включенням індукторів інтерферону у жінок зі змішаним вірусно-бактеріальним гені-
тальним інфікуванням склала 95,0%.

Ключові слова: мікст-інфекції генітального тракту, генітальний герпес, гінекологічні опе-
рації, профілактика.

На початку ери антибіотиків в медици-
ні існувало переконання, що досягнуто  пе-
ремоги над інфекційними процесами і що в 
кінці XX століття інфекції будуть остаточ-
но переможені. Проте сьогодні інфекційні 
процеси представляють одну з найскладні-
ших проблем сучасної медицини, а питан-
ня ефективності профілактики запальних 
післяопераційних ускладнень з огляду на 
імуносупресію є до теперішнього часу пред-
метом наукових дискусій, результати яких 
часто суперечливі [2, 11]. 

У сучасних умовах основний спектр 
збудників запалень статевих органів пред-
ставлений переважно змішаною бактері-
ально-протозойно-вірусною інфекцією, при 
цьому серед асоціантів може бути ідентифі-
ковано до 5-ти і більше збудників [4]. Мікст-
інфекція на сьогодні – це результат складної 

взаємодії збудників із залученням до про-
цесу сапрофитної аутофлори. При такій си-
туації формуються нові мікробіоценози, які 
характеризуються якісно новими властивос-
тями, особливостями клінічного перебігу, 
стійкістю до застосування рутинних методів 
лікування за дії несприятливих чинників – 
гормональних порушень, стресових ситуа-
ціях, інтеркурентних захворюваннях. У той 
же час планові хірургічні втручання у гіне-
кологічних хворих репродуктивного віку 
часто відбуваються на тлі недіагностованого 
генітального інфікування хламідіями, віру-
сом простого герпесу у асоціаціях з умовно-
патогенними мікроорганізмами з різними 
вогнищами уражень статевих органів і ви-
хідним імунодефіцитом [1,   ]. Така ситуація 
загрозлива не лише безпосередніми після-
операційними запальними ускладненнями, 
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але й розвитком злукового процесу, уражен-
нями маткових труб, матки,  невиношуван-
ням вагітності тощо [4, 6]. 

Особливістю латентних вірусних і змі-
шаних інфекцій є тривала персистенція в 
організмі людини, імунопатологічні пору-
шення, що зумовлює необхідність включен-
ня імунотропного компоненту у комплексну 
терапію [1, 3, 9]. На тлі зниженої імунної 
відповіді хворого дія етіотропних засобів 
може бути недостатньо ефективною, а опти-
мальний клінічний ефект досягається тіль-
ки за наявності синергізму у дії захисних 
сил організму, антимікробних і антивірус-
них препаратів [7, 8, 10]. Хірургічне втру-
чання, незалежно від вихідного загального 
стану пацієнтки і стану імунореактивності 
організму, справляє несприятливий вплив 
на імунну систему і спричиняє розвиток іму-
нодефіциту,  головним проявом якого є ін-
фекційні післяопераційні ускладнення [1]. 
Практично при всіх хірургічних операціях 
страждають основні ланки імунної систе-
ми. Як правило, максимум імуносупресії 
спостерігається на 2-й день після операції і 
залежно від характеру операції і вихідного 
стану хворої  її тривалість коливається від 
7 до 28 днів [1]. На сьогодні доведено, що ні 
при одному з патологічних станів, який су-
проводжується вторинним імунодефіцитом, 
лікування не може бути адекватним без за-
стосування імунокоригуючих препаратів, 
арсенал яких представлений полімерними 
сполуками, ендогенними та екзогенними 
препаратами бактерійного і грибкового по-
ходження, більшість з яких стимулюють 
фагоцитарний імунітет, функціональну ак-
тивність нейтрофілів і макрофагів. 

Відповідно, одним зі шляхів поперед-
ження загострення або рецидиву вірусно-
бактеріальних уражень статевих органів 
після оперативного втручання з наступним 
розвитком запальних ускладнень є відповід-
на санація потенційних джерел з паралель-
ним проведенням імуномодулюючої терапії.

Мета дослідження – оцінити ефектив-
ність передопераційної комплексної терапії 
у пацієнток із змішаним вірусно-бактеріаль-
ним інфікуванням для  попередження пери-
операційних ускладнень. 

Матеріал та методи дослідження
Проведено відкрите рандомізоване клі-

нічне дослідження. Під спостереженням пе-
ребувало 40 пацієнток репродуктивного віку 

(від 20 до 35 років, середній вік 28,4 ± 2,6 
років), які готувались до планових лапарос-
копічних та відкритих лапаротомних втру-
чань з приводу доброякісних пухлинних 
захворювань внутрішніх статевих органів: 
міоми матки, кістом яєчників,  трубно-пе-
ритонеального безпліддя і мали в анамнезі 
хронічні запальні захворювання органів ма-
лого тазу, рецидивуючий генітальний гер-
пес та ураження слизових нижнього відділу 
генітального тракту. 

Обстеження хворих проводилось згідно 
чинних наказів і клінічних протоколів МОЗ 
України. Комплексне обстеження включа-
ло загальний і гінекологічний огляди, за-
гально-клінічні лабораторні обстеження 
(загальні аналізи крові та сечі), ультрасо-
нографію органів малого тазу методом тран-
сабдомінальної та трансвагінальної ехогра-
фії в режимі реального часу за стандартною 
методикою ультразвуковою діагностич-
ною системою HDI 5000 Sono CT (Philips 
Ultrasound, США), рН-метрію піхвового 
вмісту індикаторним папером Lachema з ета-
лонною шкалою від 0 до 12, бактеріоскопіч-
не дослідження мазків з піхви, виявлення 
методом ПЛР антигенів хламідій, трихомо-
над, гонококів, вірусів простого герпесу [5]. 

З метою оцінки ефективності розробле-
ної схеми профілактики післяопераційних 
ускладнень на етапі передопераційної під-
готовки хворі були розподілені на 2 групи. 
Пацієнтки основної групи (20 жінок) за два 
тижні до планового оперативного втручан-
ня при наявності клінічного епізоду реци-
дивуючого генітального герпесу та мікст-
інфекції одержували етіотропну терапію 
залежно від складу мікробних асоціацій, 
виявлених при обстеженні в комплексі з ін-
дуктором інтерферона (тилорон) перорально 
по 125 мг протягом 2 днів щодня, далі по 125 
мг через день, курсова доза – 1,25 г, пацієнт-
ки групи контролю (20 жінок) – аналогічну 
етіотропну терапію без імуномодулюючої 
компоненти. 

Тилорон – низькомолекулярний син-
тетичний індуктор інтерферону ароматич-
ного ряду з класу флуоренонів з доведеним 
потужним інтерферон-індукуючим ефек-
том, який стимулює фагоцитарну актив-
ність макрофагів і нейтрофілів,  актива-
цію NK-клітин, продукцію інтерферону 
Т-лімфоцитами, нейтрофільними грануло-
цитами, гепатоцитами, епітеліоцитами ки-
шечника з досягненням пікової концен-
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трації  ІФН у сироватці крові через добу і 
більше після початку стимулюючого впливу 
[8]. Час максимальної відповіді складає 10–
18 год. з наступною  стійкою  стабілізацією 
терапевтичного рівня інтерферонів у крові 
до 8 тижня після завершення лікувально-
го курсу [9].   Після прийому препарату per 
os тилорон швидко абсорбується з травного 
тракту, біодоступність становить близько 
60%, біотрансформація і кумуляція препа-
рату в організмі не спостерігаються, період 
напіввиведення становить 48 год.

Оцінку ефективності профілактичної 
схеми проводили за первинними (швидкість 
нормалізації клінічної картини, лаборатор-
них показників, елімінації збудників) і вто-
ринними (перебіг післяопераційного періоду, 
наявність або відсутність рецидиву геніталь-
ного герпесу протягом трьох місяців після 
оперативного втручання) критеріями. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Для клінічної картини рецидиву гені-

тального герпесу у 15 хворих характерною 
була виражена варіабельність – від наявнос-
ті тільки надмірних слизових (5 – 33,3%) 
або слизово-гнійних (7 – 46,7%) виділень до 
яскраво вираженої симптоматики зі свер-
бінням, печією, еритемою, пухирцями в міс-
ці ураження статевих органів (3 – 20,0%). 
Хронічний тазовий біль з іррадіацією в по-
переково-крижову область, нижні кінцівки, 
зовнішні статеві органи спостерігався у 14 
(35,0%), дизуричні розлади  – у 8 (20,0%), 
диспареунія – у 10 (25,0%) пацієнток, вклю-
чених у дослідження. 

В анамнезі у обстежених хворих - по-
рушення менструального циклу (32,5%), 
неодноразові курси протизапальної терапії  
(47,5%), місцева терапія антибактеріальни-
ми і протикандидозними засобами з приводу 
ендоцервіциту, ектопії шийки матки та вагі-
ніту  (40,0 %).

При бактеріоскопічному дослідженні у 
всіх пацієнток виявлено порушення мікро-
біоти піхви, що проявлялось наявністю у 
піхвових та цервікальних виділеннях вели-
кої кількості лейкоцитів, знаженням кіль-
кості або відсутністю лактобацил, зсувом рН 
піхви в середньому до 6,7±0,7.

Застосування молекулярно-біологічних 
методів (ПЛР в режимі реального часу) по-
казало, що за відсутності клінічної та коль-
поскопової картини герпетичного ураження 

шийки матки, у 25 хворих мало місце без-
симптомне виділення ВПГ 2 типу зі слизо-
вої цервікального каналу. У склад асоціацій 
збудників, виділених від хворих обох груп, 
входили M.genitalium (12,5%), U.urealyticum 
(30,0%), C.albscans (18 – 45,0%), C.trahomatis 
(20,0%), що поєднувалось з анаеробним або 
змішаним дисбіозом піхви. 

За віковим, соціальним статусом, осно-
вними анамнестичними характеристиками, 
структурою і ступенем обтяженості соматич-
ного, гінекологічного і акушерського анам-
незу, даними мікробіологічного обстеження 
сформовані групи пацієнток були співстави-
мими, що дозволяє об’єктивізувати аналіз 
даних наступних досліджень.

При виявленні урогенітального хламі-
діозу у комплекс терапії включали азитро-
міцин по 500 мг двічі на добу протягом трьох 
днів, потім по 500 мг на 7 і 14 добу один раз 
на добу, всі пацієнтки отримували ацикло-
вір протягом 10 днів в офіцинальному дозу-
ванні. З метою ліквідації дисбіозу викорис-
товували місцевий антисептик декваліній 
(флуомізин) по 1 таблетці в піхву на ніч про-
тягом 3 днів з наступним використанням 
пробіотичних місцевих і пероральних пре-
паратів протягом 14 діб. 

У процесі передопераційної терапії по-
зитивно змінювалась динаміка клінічних 
симптомів: зменшення больових відчуттів, 
нормалізація піхвових виділень відзнача-
лись з 3-ї доби терапії у всіх хворих,  тоді як 
у пацієнток групи контролю виражена по-
зитивна динаміка простежувалась  тільки з 
5-ї доби. Критерієм мікробіологічного вилі-
кування вважали нормалізацію рН піхви та 
бактеріоскопічної картини.

Частота елімінації збудників була зна-
чно вищою при комбінованому лікуванні 
з використанням тиролону. Так, показник 
елімінації мікроорганізмів при контрольних 
дослідженнях у основній групі склав 93,3% 
проти  66,7% у групі контролю. У пацієнток 
основної групи, які одержували комбінова-
ну терапію, спостерігалося зменшення три-
валості рецидиву генітального герпесу і при-
скорення настання реепітелізації з 5,5 до 3,7 
днів у порівнянні з попередніми рецидива-
ми; свіжих висипань в процесі лікування не 
спостерігали. Всі хворі відзначили зменшен-
ня тяжкості рецидиву.У 5,0% хворих групи 
контролю не вдалося досягти істотного по-
ліпшення клінічної картини: продовжувала 
турбувати біль, спостерігалися патологічні 
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виділення із статевих шляхів, що вимагало 
відтермінування оперативного втручання.

Подальші клінічні спостереження по-
казали, що в основній групі спостерігався 
сприятливий перебіг післяопераційного пе-
ріоду (відсутність субфебрилітету, зажив-
лення післяопераційної рани первинним 
натягом, відсутність рецидиву генітально-
го герпесу впродовж 3-х місяців спостере-
ження) у 95,0% пацієнток, тоді як у групі 
контролю у 15,8% випадках спостерігалась 
субфебрильна температура протягом пер-
ших п’яти днів після операції, рецидив гені-
тального герпесу – у 10,5% хворих, у 5,3% 
- запальний процес післяопераційної рани. 

Таким чином, ефективність передопе-
раційної комплексної підготовки для попе-
редження післяопераційних ускладнень у 
жінок зі змішаним вірусно-бактеріальним 
генітальним інфікуванням склала 95,0%, 
що дозволяє рекомендувати її для практич-
ного застосування.

Висновки
Перед проведенням планових опера-

тивних гінекологічних втручань у жінок з 
анамнестичними вказівками на змішане ві-
русно-бактеріальне генітальне інфікування 
показано проведення молекулярно-біоло-
гічного обстеження на генітальні інфекції, 
з проведенням комплексного лікування при 
підтвердженому інфікуванні.

Ефективність передопераційного комп-
лексного лікування з включенням  індукто-
рів інтерферону для попередження післяо-
пераційних ускладнень у жінок зі змішаним 
вірусно-бактеріальним генітальним інфіку-
ванням склала 95,0%.

Безпека, відсутність токсичності, ан-
тигенної активності і побічних ефектів до-
зволяють рекомендувати включення індук-
тора ендогенного інтерферону тиролону у 
комплекс передопераційної підготовки хво-
рих з метою попередження рецидивів гені-
тального герпесу.
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РЕЗЮМЕ

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ 
С ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫМИ  МИКСТ-

ИНФЕКЦИЯМИ ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА КАК 
ПУТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПИРОГОВА В.И., КОЗЛОВСКИЙ И.В., 

МАЛАЧИНСКАЯ М.И., ЛИТВИНЮК С.И.

В статье представлено изучение эффектив-
ности иммуномодулятора тилорон в профилак-
тике послеоперационных осложнений у больных 
с вирусно-бактериальными  микст-инфекциями 
генитального тракта.
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Материал и методы исследования. Под на-
блюдением было 40 пациенток репродуктивного 
возраста, которые готовились к плановым опе-
ративным вмешательствам по поводу доброка-
чественных опухолевых заболеваний половых 
органов с подтвержденными вирусно-бактери-
альными инфекциями генитального тракта. Па-
циентки основной группы получали этиотропную 
терапию в зависимости от состава микробных ас-
социаций в комплексе с индуктором интерферона 
(тилорон) перорально по 125 мг в течение 2 дней 
ежедневно, далее по 125 мг через день, курсовая 
доза – 1,25 граммов, пациентки группы контроля 
– аналогичную этиотропную терапию без иммуно-
модулирующего компонента.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Показатель элиминации микроорганизмов 
составил в основной группе 93,3% против  66,7% 
в контроле, неосложненный послеоперационный 
период, отсутствие рецидива генитального гер-
песа на протяжении 3-х месяцев имел место у 
95,0% пациенток основной группы, тогда как в 
группе контроля в 15,8% случаях наблюдалась 
субфебрильная температура, рецидив гениталь-
ного герпеса – в 10,5%, в 5,3% - воспалительный 
процесс послеоперационной раны.

Выводы. Перед проведением плановых 
оперативных гинекологических вмешательств 
у женщин с анамнестическими указаниями на 
смешанное вирусно-бактериальное генитальное 
инфицирование показано проведение молекуляр-
но-биологического обследования на генитальные 
инфекции, с проведением комплексного лечения 
при подтвержденном инфицировании. Эффектив-
ность предоперационного комплексного лечения 
с включением индукторов интерферона у женщин 
со смешанным вирусно-бактериальным гениталь-
ным инфицированием составила 95,0%.

Ключевые слова: микст-инфекции гени-
тального тракта, генитальный герпес, гинеколо-
гические операции, профилактика.

SUMMARY

PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS 
WITH VIRAL AND BACTERIAL MIXED INFECTION 
OF THE GENITAL TRACT AS A WAY OF PREVEN-

TION PERIOPERATIVE COMPLICATIONS

PYROHOVA V.I., KOZLOVSKY I.V., MALACHIN-

SKA M.I., LITVINYUK S.I.

The article presents a study of the effective-
ness of interferon inducer tiloron in the prevention 
of postoperative complications in patients with 
viral and bacterial mixed infection of the genital 
tract.

Material and methods. Under supervision 
there were 40 patients of reproductive age who 
are preparing for elective surgery for benign tu-
mor diseases of the genital organs with confirmed 
viral and bacterial infections of the genital tract. 
Patients of the main group received causal treat-
ment depending on the composition of microbial 
associations in combination with an interferon in-
ducer (tiloron) orally at 125 mg daily for 2 days, 
followed by 125 mg every other day, course dose - 
1.25 grams, patients control group - similar causal 
treatment without immunomodulatory component.

Results. Indicator elimination of micro-
organisms in the main group was 93.3% versus 
66.7% in controls, uncomplicated postoperative 
period, no recurrence of genital herpes during 3 
months occurred in 95.0% of patients of the main 
group, while in the control group 15.8% of cases 
low-grade fever, recurrent genital herpes - 10.5%, 
5.3% - inflammation of the postoperative wound.

Conclusions. Before the scheduled gyne-
cological surgical interventions in women with a 
history indications of mixed viral and bacterial in-
fection of the genital shown holding molecular bio-
logical testing for genital infection with carrying 
out comprehensive treatment of confirmed infec-
tion. The effectiveness of preoperative combined 
treatment with the inclusion of interferon induc-
ers in women with mixed viral and bacterial genital 
infection was 95.0%.

Keywords: mixed infection of the genital 
tract, genital herpes, gynecological surgery, pre-
vention.
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БЕЗОПАСНЫЙ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

В статье представлены результаты безопасного медикаментозного прерывания беремен-
ности во втором триместре. Во всем мире 10-15% всех индуцированных абортов происходят во 
втором триместре, две трети всех серьезных осложнений происходят из-за этих процедур. На се-
годняшний день не существует стандартной международно-признанной схемы проведения меди-
каментозного аборта во втором триместре беременности.

Материал и методы исследования. Прерывание беременности проведено  94 женщинам во 
втором триместре в сроке 13-21 неделя в связи с диагностированными множественными пороками 
развития плода. Схема прерывания  включала прием 200 мг мифепристона перорально и через 24-48 
часов применение необходимого числа доз мизопростола по 400 мкг сублингвально каждые 3 часа до 
полного изгнания плода и последа без хирургического вмешательства и использования окситоцина. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольший процент прерывания беременно-
сти происходил в сроке 18-21 неделя – 72,2%. Согласно нашим данным, количество доз мизопро-
стола (от 2 до 11) для полного изгнания плода и последа зависело от сроков беременности. Для 
нерожавших женщин наиболее благоприятным был срок прерывания беременности 13-15 недель 
(3 дозы мизопростола и время полного аборта до 6 часов). Для рожавших женщин во всех сроках 
прерывания беременности среднее количество доз мизопростола колебалось в пределах 3,2 -3,75  и 
время полного аборта в среднем составило от 8,25 до 6,0 часов. Хирургическое вмешательство (вы-
скабливание полости матки) потребовалось в 3 случаях- 3,2 % по причине неполного аборта и кро-
вотечения. 

Выводы. Таким образом, успешный безопасный медикаментозный аборт был в 96,8% случаев. 
Ключевые слова: беременность, второй триместр,  мифепристон, мизопростол,  безопасный 

аборт.

Ежегодно в мире 205 миллионов бе-
ременностей являются нежелательными и 
около 20% из них заканчиваются индуци-
рованным абортом [3].  Большинство (90%) 
этих абортов происходят в первом триместре 
беременности. Во всем мире 10-15% всех ин-
дуцированных абортов происходят во втором 
триместре, две трети всех серьезных ослож-
нений происходят из-за этих процедур [4].

Последние 30 лет постоянно прилага-
ются усилия к улучшению технологии вы-
полнения аборта в плане его эффективности, 
безопасности (снижение риска осложнений), 
упрощения техники выполнения и приемле-
мости. По поводу оптимального метода вы-
полнения аборта во втором триместре посто-
янно ведутся дискуссии [5,8,9]. Наилучшую 
методику важно определить, поскольку 
аборты, выполненные во втором триместре, 
отвечают за несоразмерно высокую связан-
ную с ними заболеваемость и смертность 
[6,10].  В целом риск смерти повышается в 
10 раз при выполнении аборта методом ди-
лятации и эвакуации (ДиЭ) по сравнению с 

аспирационным кюретажем в первом триме-
стре [7,8], а риск смертельного исхода про-
грессивно возрастает с увеличением гестаци-
онного возраста [11)]. 

Мифепристон с последующим назна-
чением мизопростола – золотой стандарт 
медикаментозного аборта первого и второго 
триместра [2,4, 9,11, 12,13].  Было установ-
лено, что предварительная подготовка ми-
фепристоном за 36-48 часов перед введени-
ем простагландина может повысить уровень 
успешного выполнения операции, сокра-
тить промежуток времени между индукцией 
и собственно абортом и уменьшить дозу про-
стагландина, требующуюся для выполнения 
аборта во втором триместре [2,5,12]. После 
медикаментозного аборта во втором триме-
стре рутинное хирургическое выскаблива-
ние полости матки не требуется. Его следует 
проводить только в том случае, когда имеют-
ся клинические подтверждения неполного 
аборта [11]. Во II триместре беременности 
оптимальным вариантом искусственного 
аборта является метод, при котором аборт 
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максимально приближен по течению к ро-
довому акту, не сопряжен с манипуляциями 
на матке. Такой метод называют не инвазив-
ный управляемый аборт во II триместре бере-
менности. Условно он может быть обозначен 
как «безопасный» аборт. В стационаре для 
успешного проведения «безопасного» аборта 
необходимо обеспечение двух этапов: подго-
товка (созревание) шейки матки; возбужде-
ние сократительной деятельности матки.

На сегодняшний день не существу-
ет стандартной международно-признанной 
схемы проведения медикаментозного аборта 
во втором триместре беременности. Недавно 
пересмотренные рекомендации ВОЗ по без-
опасному аборту рекомендуют схему 200 мг 
мифепристона с последующим назначением 
800 мкг вагинального мизопростола или 400 
мкг перорального мизопростола; вслед за 
этим каждые 3 часа принимаются доза 400 
мкг сублингвального или вагинального ми-
зопростола, максимум 4 таких дозы [11,12]. 
Согласно украинским стандартам по меди-
каментозному аборту рекомендуется 200 мг 
мифепристона с последующим назначением 
400 мкг мизопростола каждые 3 часа, мак-
симум 5 таких доз [1].

Цель исследования - оценить эффектив-
ность  и применимость медикаментозного 
прерывания беременности в сроке 13-21 не-
деля с использованием схемы: мифепристон 
200 мг перорально с назначением через 24-
48 часов повторных доз 400 мкг мизопросто-
ла сублингвально каждые 3 часа до полного 
изгнания плода и последа  из матки без хи-
рургического вмешательства или использо-
вания окситоцина.

Материал и методы исследования
Прерывание беременности по меди-

цинским показаниям было проведено  у 94 

женщин во втором триместре беременности 
в сроке 13-21 неделя. Показанием к преры-
ванию беременности были диагностирован-
ные множественные пороки развития плода. 
Женщины принимали 200 мг мифепристона 
дома или в гинекологическом отделении. 
Через 24- 48 часов сублингвально прини-
мали 400 мкг мизопростола каждые 3 часа 
до полного изгнания плода и последа. Мы 
оценивали следующие параметры: перено-
симость и побочные действия препаратов; 
средний интервал между индуцированием и 
абортом, т.е. между первой дозой мизопро-
стола до изгнания плода и последа; количе-
ство использованных доз мизопростола; бо-
левые ощущения и величину кровотечения; 
осложнения, а также оценка женщинами 
приемлемости данного метода. Показатель 
успешного аборта оценивался через 15-24-48  
часов после изначального приема мизопро-
стола, определяемый, как полное изгнание 
плода и последа без хирургического вмеша-
тельства или использования окситоцина.

Результаты исследования и их об-
суждение
Средний возраст женщин, которым 

была прервана беременность во втором три-
местре, составил 28±2,2 года. Среди них, 
городских жителей было 44,6%, сельских 
– 55,4%. Первобеременных (не рожавших) 
было 35- 37,2%, многорожавших (более 4 
родов) -29– 30,9%. Медицинские аборты в 
анамнезе имели 32 – 34,1%. Женщин с руб-
цам на матке после кесарево сечения было 
8 – 8,5%. Тяжелой экстрагенитальной па-
тологии и противопоказаний для приема 
препаратов в этих женщин не было. ВИЧ-
инфицированных беременных было 5 – 5,3% 
(2 из них получали антиретровирусную тера-
пию). 

Рис. 1. Удельный вес сроков прерывания беременности.
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Наибольший процент прерывания бе-
ременности происходил в сроке 18-21 неде-
ля – 72,2%, что свидетельствует о поздней 
диагностике пороков развития и возможном 
возрастании количества осложнений.

После приема 200 мг мифепристона 
женщины принимали разное количество доз 
мизопростола до полного завершения бере-
менности - изгнании плода и последа. 

Рис. 2. Среднее количество доз мизопростола для завершения беременности и время полного аборта.

Согласно нашим данным, количество 
доз мизопростола для полного изгнания пло-
да и последа зависело от сроков беременно-
сти. Так, у  нерожавших женщин, наиболь-
шее количество доз мизопростола было 11 в 
сроке 20-21 недель (время аборта 28 часов) в 
1 случае. В этом сроке беременности у осталь-
ных женщин среднее количество принятых 
доз мизопростола было 4,8 и время полного 
изгнания плода и последа 10,7 часов.

В тоже время, у рожавших в сроке бе-
ременности 20-21 неделя, количество доз 
мизопростола для полного изгнания плода и 
последа было в среднем 3,4, время полного 
изгнания 7,2 часа.

Для нерожавших женщин наиболее 
благоприятным был срок прерывания бере-
менности 13-15 недель (3 дозы мизопростола 
и время полного аборта до 6 часов). Наиболь-
шее среднее количество доз мизопростола в 
этой группе было необходимо в сроке 18-19 
и 20-21 неделя (4,85 и 4,76 соответственно) и 
время полного аборта было 11,7 и 10,7 часов.

Для рожавших женщин во всех сроках 
прерывания беременности среднее количе-
ство доз мизопростола колебалось в пределах 
3,2 -3,75  и время полного аборта в среднем 
составило от 8,25 до 6,0 часов.

При оценке болевых ощущений отме-
чено, что процент женщин, которые требо-
вали обезболивания во время схваток,  был 
в среднем у 25% нерожавших женщин, что в  
2 раза выше, чем у рожавших. Наибольшая 
величина кровопотери была отмечена в обе-
их группах при прерывании беременности  в 
сроке 18-19 недель. Переливание крови не 
потребовалось ни в одном случае.

Успешность аборта оценивали после 
полного изгнания плода и последа без хи-
рургического вмешательства. Всего хирур-
гическое вмешательство (выскабливание по-
лости матки) потребовалось в 3 случаях- 3,2 
% по причине: неполного аборта и кровоте-
чения у 1 нерожавшей женщины в сроке 16 
недель; 2 рожавших в сроке 13-15 недель с 
многоплодной беременностью и 18-19 не-
дель с рубцом на матке. Гнойно-септических 
осложнений не было. Средний срок пребы-
вания в стационаре после прерывания бере-
менности составил 2,5 дня. Всем женщинам 
было проведено консультирование по прием-
лемым методам контрацепции. Удовлетво-
ренность методом прерывания беременности 
высказали 85% женщин.
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Выводы
Медикаментозное прерывание бере-

менности во втором триместре с помощью 
200 мг мифепристона и неограниченных 
доз мизопростола  400 мкг сублингвально 
является эффективным без хирургического 
вмешательства и применения окситоцина в 
96,8% случаев. Эти данные могут быть реко-
мендованы для  практического применения 
в клиниках 3 уровня оказания медицинской 
помощи, где производится прерывание бере-
менности во втором триместре, как безопас-
ный, эффективный и приемлемый метод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. НАКАЗ МОЗ України від 31.12.2010 N 1177 
«Про затвердження клінічного протоколу 
«Комплексна допомога під час небажаної ва-
гітності».

2. Clinical Policy Guidelines. Washington, D.C. 
:National Abortion Federation; 2014.

3. Facts on induced abortion worldwide. New 
York: The Guttmacher Institute; 2007.

4. Gemzell –Danielsson K., Lalitkumar S. Second 
trimester medical abortion with mifepristone-
misoprostol and misoprostol alone: a review of 
method and management. Report Health Mat-
ters 2008;16: 162-72. 

5. Lalitkumar S, Bygdeman M and Gemzell-
Danielsson K. Mid-trimester induced abor-
tion: a review. Human Reproduction Update 
2007;13:37–52.

6. Lawson HW, Frye A, Atrash HK, Smith JC, 
Shulman HB, Ramick M. Abortion mortal-
ity, United States, 1972 through 1987. Amer-
ican Journal of Obstetrics and Gynecology 
1994;171:1365-1372.

7. Lohr PA, Hayes JL, Gemzell-Danielsson K. 
Surgical versus medical methods for second 
trimester induced abortion. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2008; Issue 1. Art. No.: 
CD006714

8. Ngoc N.T., Shochet T., Raghavan S. et al. Mife-
pristone and misoprostol compared with miso-
prostol alone for second trimester abortion: a 
randomized control trial. Obstet Gynecol 2011; 
118:601-8. 

9. Royal College of Obstetricians and Gynaeco-
logists. The care of women requesting induced 
abortion: evidence-based clinical guideline 
number 7.  In London: RCOG; 2011.

10. Strauss LT, Herndon J, Chang J, Parker WY, 
Bowens SV, Berg CJ. Abortion surveillance – 
United States, 2002. Morbidity and Mortality 
Weekly Report 2005; 5 4:1-31.

11. WHO “Unsafe abortion: Global and regional es-
timates of the incidence of unsafe abortion and 
associated mortality in 2000.” In 4th ed. 2004.

12. WHO. Safe abortion: technical and policy guid-
ance for health system. In 2th ed. Geneva. 
World Health Organization; 2012.  

13. Widschut H., Both M.I., Medema S. et al. Med-
ical methods for mid-trimester termination 
of pregnancy.  Cochrane Database Syst Rev 
2011:CD005216.

Поступила 1.07.2016

РЕЗЮМЕ

БЕЗПЕЧНИЙ МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ АБОРТ У 
ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ

ПОСОХОВА С.П., ТУРЕНКО А.В., 

НАДЕЖДИН М.В., ВАПНЯРЧУК О.В.

У статті представлені результати безпеч-
ного медикаментозного переривання вагітності 
у другому триместрі. У всьому світі 10-15% всіх 
індукованих абортів відбуваються в другому три-
местрі, дві третини всіх серйозних ускладнень 
відбуваються із-за цих процедур. На сьогодніш-
ній день не існує стандартної міжнародно-визна-
ної схеми проведення медикаментозного аборту 
в другому триместрі вагітності.

Матеріал та методи дослідження. Перери-
вання вагітності проведено 94 жінок у другому 
триместрі вагітності у терміні 13-21 тиждень у 
зв’язку з множинними вадами розвитку плода. 
Схема переривання включала прийом 200 мг 
міфепристону перорально і через 24-48 годин 
застосування необхідного числа доз по 400 мкг 
мізопростолу сублінгвально кожні 3 години до 
повного вигнання плоду і посліду без хірургічно-
го втручання та використання окситоцину. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Найбільший відсоток переривання вагітнос-
ті відбувався у терміні 18-21 тиждень – 72,2%. 
Згідно з нашими даними, кількість доз мізопрос-
толу (від 2 до 11) для повного вигнання плоду і 
посліду залежало від термінів вагітності. Для 
жінок, що не народжували,  найбільш сприят-
ливим був термін переривання вагітності 13-15 
тижнів (3 дози мізопростолу і час повного абор-
ту до 6 годин). Для жінок, що народжували,  у 
всіх термінах переривання вагітності середня 
кількість доз мізопростолу коливалося в межах 
3,2 -3,75 і час повного аборту в середньому склав 
від 6,0 до 8,25 годин. Хірургічне втручання (ви-
шкрібання порожнини матки) було проведено в 
3 випадках - 3,2 % з причини неповного аборту і 
кровотечі.

Висновки. Таким чином, успішний безпеч-
ний медикаментозний аборт був у 96,8% випадків. 

Ключові слова: вагітність, другий триместр, 
міфепристон, мізопростол, безпечний аборт.
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SUMMARY

SAFE MEDICAL ABORTION IN THE SECOND TRI-
MESTER OF PREGNANCY

POSOKHOVA S.P., TURENKO A.V., NADEZHDIN 

M.V., VAPNYARCHUK O.V. 

This  article presents the results of a safe 
medical abortion in the second trimester. World-
wide 10-15% of all induced abortions occur in the 
second trimester, two-thirds of all major complica-
tions occur due to these procedures. To date, there 
is no universal internationally agreed upon regi-
men for medical abortion in the second trimester of 
pregnancy.

Material and methods. Interruption of preg-
nancy conducted 94 women in the second trimester 
pregnancy 13-21 week in connection with multiple 
malformations of the fetus. Scheme interruption 
included administration of 200 mg of mifepristone 
orally and in 24-48 hours of the application of the 
required number of doses of 400 mcg misoprostol 

sublingually every 3 hours until complete expul-
sion of the fetus and placenta without operative in-
tervention and use of oxytocin.

Results. The highest percentage of abor-
tions occurred in the period 18-21 week – 72.2 per 
cent. According to our data, the number of doses 
of misoprostol (2 to 11) for the complete expul-
sion of the fetus and of the placenta depended on 
the pregnancy. For women who did not give birth, 
the most favorable was the time of interruption of 
pregnancy of 13-15 weeks (3 doses of misoprostol 
and abortion up to 6 hours). For parous women, in 
all term of pregnancy average number of doses of 
misoprostol ranged from 3,2 -3,75 and abortion av-
eraged from 6.0 to 8.25 hours. Surgical interven-
tion (curettage) was performed in 3 cases, 3.2% for 
reason of incomplete abortion and bleeding. 

Conclusions. Thus, a successful safe medical 
abortion was at 96.8% of cases. 

Key words: pregnancy, second trimester, 
mifepristone, misoprostol, safe abortion.

УДК 618.14-006.363.03-08

РАКША І.І., КОЛЕСНІЧЕНКО І.С., БАРАНЕЦЬКА І.О.
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СЕЛЕКТИВНІ МОДУЛЯТОРИ РЕЦЕПТОРІВ ПРОГЕСТЕРОНУ ЯК 
НОВИЙ КРОК В ЛІКУВАННІ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ

В статті вивчено вплив селективних модуляторів рецепторів прогестерону на лейоміому 
матки. Уліпристал ацетат є селективним модулятором рецепторів прогестерону, поряд зі змен-
шенням об’єму лейоміоми, ефективно запобігає матковій кровотечі та анемії, не викликає побіч-
них ефектів, пов’язаних з дефіцитом естрогенів. 

Мета дослідження  - покращити результати хірургічного лікування лейоміоми матки у жі-
нок репродуктивного віку.

Матеріал та методи дослідження. Всім обстеженим пацієнткам проведена консервативна 
міомектомія лапаротомічним доступом, комплексна реабілітаційна терапія в ранньому та піз-
ньому післяопераційному періодах, вивчені ранні та віддалені результати. 

В залежності від методу лікування пацієнтки були розподілені на дві групи: І групу склали 
20 жінок з лейоміомою матки, які отримували лікування уліпристал ацетатом напередодні хірур-
гічного лікування протягом 3 місяців, ІІ групу - 20 жінок з лейоміомою матки, яким було проведено 
хірургічне лікування, без застосування уліпристала ацетата. 

Результати дослідження та їх обговорення. Патогенетичним чинником у виникненні ле-
йоміоми матки є локальна гіперестрогенія, гіперпрогестеронемія з незбалансованою відносною 
гіперпролактинемією та зміненим співвідношенням естрадіол/прогестерон до 0,053 (в 5,4 рази 
вище норми). 

Застосування протягом 3 місяців уліпристал ацетата перед проведенням консервативної 
міомектомії є патогенетично доцільним. Значне зменшення пухлини настає при розмірах міома-
тозного вузла від 3 см. Уліпристал ацетат пригнічує проліферативну і мітотичну активність 
та індукцію апоптоза.

Висновки. Призначення доопераційного лікування жінкам з лейоміомою матки призвело до 
нормалізації концентрації гонадотропних та статевих гормонів, дозволило зменшити крововтра-
ту та більш ефективно провести хірургічне лікування.

Ключові слова: лейоміома матки, селективні модулятори рецепторів прогестерону, уліприс-
тал ацетат.
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Проблема патогенезу гормон-залежних 
пухлин та гіперпластичних процесів, які 
розвиваються в тканинах статевих органів 
жінок, продовжує залишатись однією із най-
більш актуальних в сучасній гінекології. До 
теперішнього часу залишається дискусій-
ним, чи є лейоміома матки (ЛМ) гормональ-
но залежним захворюванням [3]. Більшість 
дослідників вважають, що естрогени впли-
вають на ріст міоми матки, однак немає да-
них, щоб розглядати пухлину матки тільки 
як наслідок гіперестрогенії, так як у значної 
частини хворих з ЛМ рівень естрогенів від-
повідає нормі, або навіть нижчий за неї [2].

Результати досліджень останніх років 
показали значну роль прогестерона в па-
тогенезі лейоміоми матки [3, 5]. Таким чи-
ном, прогестерон здатний подвійним чином 
впливати на лейоміому: 1 - блокувати дію 
естрогенів, пригнічувати експресію їх ре-
цепторів, 2 - безпосередньо діяти через свої 
рецептори [4, 7].

Враховуючи вище наведене, на сьогод-
ні переглянута існуюча раніше концепція 
про провідну роль естрогенів в патогенезі 
ЛМ. При цьому слід відмітити, що естрогени 
виконують допоміжну функцію, тобто забез-
печують можливість прогестерону проявля-
ти свою активність до росту та розвитку ЛМ.

В теперішній час залежно від рецептор-
ного апарату тканин та гормональних змін 
розробляються і удосконалюються два осно-
вних напрямки лікування ЛМ: консерватив-
ний і хірургічний, при цьому в низці випад-
ків вони є взаємодоповнюючими. З’явились 
роботи, які вказують на доцільність засто-
сування селективних модуляторів рецеп-
торів прогестерону для консервативного та 
передопераційного лікування ЛМ. Селек-
тивні модулятори відносять до нового класу 
ліганд-прогестеронових рецепторів. Вони 
сприяють зменшенню об’єму матки, змен-
шують проліферативні та посилюють апоп-
тичні ефекти, гальмують чинники росту та 
редукції кровотечі [1, 6].

Відомо, що ЛМ є прогестеронзалеж-
ним патологічним процесом. Імуногістохі-
мічні дослідження доводять, що біля 90,0% 
клітин проліферативних лейоміом містять 
активні рецептори прогестерону, які явля-
ються стимулятором епідермального чинни-
ка росту, інсуліноподібного чинника росту 
– головних мітогенів лейоміоми і антиапоп-
тичного протоонкогена Bcl-2, тим самим 
прогестерон сприяє росту міоми. В секретор-

ну фазу цикла експресія маркерів проліфе-
рації в клітинах ЛМ підвищується, а актив-
ність апоптозу, відповідно, знижується [6].

Питання про гормональну дооперацій-
ну підготовку хворих з ЛМ дискутується у 
всіх країнах: позитивним моментом є змен-
шення розмірів вузлів, погіршення їх кро-
вопостачання, а значить полегшення техні-
ки операції. Від’ємним моментом є побічні 
реакції організму на терапію, дороговизна 
препарата, необхідність відтермінувати опе-
рацію на 2-3 місяці. Ми вирішуємо це пи-
тання в індивідуальному порядку.

Метою дослідження було покращити ре-
зультати хірургічного лікування лейоміоми 
матки у жінок репродуктивного віку.

Матеріал та методи дослідження
Обстежено 40 жінок з ЛМ віком від 22 

до 45 років. Комплексне обстеження вклю-
чало: клініко-параклінічні дослідження, 
гормональні, ендоскопічні, ультразвукові, 
рентгенологічні, доплерометричні, цитоло-
гічні, гістологічні, імуногістохімічні, мі-
кробіологічні. 

Основними скаргами у жінок при звер-
ненні були: біль внизу живота, порушення 
менструального циклу (аномальні маткові 
кровотечі – у 35 (87,5%) пацієнток), неплід-
ність – у 40 (100,0%), із них у 27 (67,5%) ви-
значалась первинна, в той час, як вторинна 
- у 13 (32,5%), із них у 6 (15,0%) обстежених 
в анамнезі були самовільні викидні, пору-
шення сечовиділення - у 3 (7,5%) жінок. 

Показаннями до хірургічного лікуван-
ня були: неплідність на тлі ЛМ 40 (100,0%), 
великі 21 (52,5%) та/або численні міоматоз-
ні вузли середнього розміру 19 (47,5%), по-
рушення менструального циклу 26 (65,0%) 
та функції суміжних органів 6 (15,0%). 

Всім обстеженим пацієнткам проведе-
на консервативна міомектомія лапаротоміч-
ним доступом, комплексна реабілітаційна 
терапія в ранньому та пізньому післяопера-
ційному періодах, вивчені ранні та віддале-
ні результати. 

В залежності від методу лікування па-
цієнтки були розподілені на дві групи: І гру-
пу склали 20 жінок з ЛМ, які отримували 
лікування уліпристал ацетатом  напередодні 
хірургічного лікування протягом 3 місяців, 
ІІ групу - 20 жінок з ЛМ, яким було прове-
дено хірургічне лікування, без застосування 
уліпристала ацетата. 



335

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

Ми користувалися тим, що уліпристал 
ацетат є селективним модулятором рецеп-
торів прогестерону, поряд зі зменшенням 
об’єму ЛМ, ефективно запобігає матковій 
кровотечі та анемії, не викликає побічних 
ефектів, пов’язаних з дефіцитом естрогенів. 

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Гормональне обстеження хворих з ЛМ 

виявило абсолютну гіперестрогенію протя-
гом всього менструального циклу. Концен-
трація естрадіолу у цих хворих у фолікуляр-
ній фазі в 1,58 рази перевищувала норму в 
порівнянні зі здоровими жінками, в лютеї-
новій – в 1,6; рівень прогестерону був нижче 
в 3,3 рази, співвідношення естрадіол/про-
гестерон склало 0,053, що в 5,37 раз вище 
норми. У 23% хворих спостерігалось під-
вищення концентрації тестостерону та про-
лактину. У жінок з ЛМ відзначався досто-
вірно вищий рівень гонадотропних гормонів 
(ФСГ, ЛГ) у сироватці крові в І фазу циклу 
порівняно зі здоровими невагітними жінка-
ми майже у 2 рази.

Розміри матки у обстежених пацієн-
ток до операції в І групі склали 727,4 (506,8; 
925,4) см3, в ІІ групі – 714,4 (517,3; 843,5) 
см3. Загальний об’єм матки у обстежених 
жінок був збільшений за рахунок наявності 
різних за розмірами, та локалізацією лейо-
міоматозних вузлів.

З метою підготовки хворих до хірургіч-
ного лікування нами застосувався уліприс-
тал ацетат протягом 3 місяців перед хірур-
гічним втручанням.

Під впливом проведеного нами ліку-
вання відбувалася нормалізація секреції 
естрадіолу у жінок І групи, які отримували 
протирецидивну терапію. В ІІ групі хворих 
рівень естрадіолу залишався достовірно ви-
щим в І фазу циклу, тоді як в периовулятор-
ний період та в ІІ фазу циклу він знижував-
ся і відповідав показникам здорових жінок. 
Що стосується прогестерону, то його кон-
центрація нормалізувалася в периовулятор-
ний період у жінок обох груп. 

Застосування нами уліпристал ацетата 
у жінок І групи показало позитивні клінічні 
ефекти: відсутність кровотечі - у 92,0% жі-
нок, зменшення об’єму матки у 36,0% паці-
єнток, зменшення чи/або відсутність болю у 
100,0%. При застосуванні уліпристал ацета-
та середній час до настання аменореї стано-
вив 7 днів. При контрольному дослідженні 

через 3-6 місяців всі пацієнтки відмічали 
хорошу переносимість препарата, відсут-
ність побічних реакцій та негативних змін в 
клінічних аналізах та цитологічних показ-
никах ендометрія (відстрочено через 3 міся-
ці проводилась пайпель-біопсія ендометрія). 

У жінок І групи в 32,3% випадках ви-
явлено значне зниження проліферативної 
(Кі-67) і мітотичної активності ГМК зі зна-
чною індукцією апоптоза на відміну від жі-
нок ІІ групи. 

При порівнянні тканин, що були отри-
манні під час операції (міоматозні вузли, 
міометрій) у обстежених жінок, шляхом 
проведення гістологічних та імуногістохі-
мічних досліджень встановлено, що більш 
значне склерозування та гіалінізація пе-
риваскулярної зони росту та редукція мі-
кроциркуляторного русла визначалась у 
жінок І групи, які застосовували 3 місяці 
уліпристал ацетат перед операцією. Під час 
оперативного втручання зменшувалась кро-
вовтрата: у жінок І групи вона в середньо-
му склала 75±3,4 мл в той час як у жінок 
ІІ групи крововтрата була вище і складала 
150±4,5 мл (р0,05).

Під час визначення естроген- та прогес-
теронових рецепторів у обстежених жінок в 
міоматозних вузлах нами було встановлено, 
що підвищений локальний рівень естрогенів 
стимулює експресію рецепторів прогестеро-
ну, що обумовлює проліферативну актив-
ність в міоматозних вузлах.  При морфоло-
гічних дослідженнях в міоматозних вузлах, 
розмірами більше 3,0 см з явищами пролі-
ферації визначалась більша експресія про-
гестеронових рецепторів, що підтверджува-
ла той факт, що під час призначення нами 
уліпристала ацетата жінкам з міоматозними 
вузлами більше 3,0 см вони мали тенденцію 
до зменшення (розміри домінантних вузлів 
зменшились в середньому на 3,5±0,4 см в 
діаметрі), в той час як міоматозні вузли без 
явищ проліферації та до 3,0 см не змінювали 
свої розміри. 

Отримані результати дозволяють зро-
бити висновок, що уліпристал ацетат в дозі 
5 мг в день з тривалістю прийому 12 тижнів 
є ефективним лікарським засобом при ліку-
ванні лейоміоми матки, яка проявляється 
вираженою симптоматикою у жінок репро-
дуктивного віку з метою підготовки їх до хі-
рургічного лікування, що особливо важливо 
при проведенні органозберігаючих опера-
цій.
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Обстежені нами жінки були зацікав-
лені у відновленні репродуктивної функції 
і настання вагітності безумовно вважалось 
нами як головний ефект після комбінова-
ного лікування (гормонального та хірургіч-
ного). Під час вивчення віддалених резуль-
татів через 6-8 місяців встановлено, що 2 
(5,0%) жінки завагітніли після 6 місяців 
після операції, 5 (12,5%) через 8 місяців, 10 
(25,0%) жінок протягом 1 року після опера-
ції запобігали вагітності. 

Таким чином, сучасні принципи ліку-
вання лейоміоми матки полягають в удо-
сконаленні та впровадженні в практику 
комбінованого лікування, що включає за-
стосування напередодні операції гормональ-
них засобів, зокрема уліпристал ацетату, що 
зменшує больовий синдром, припиняє кро-
вотечу, що в свою чергу зменшує анемізацію 
пацієнток, полегшує проведення органозбе-
рігаючих оперативних втручань, що збіль-
шує їх ефективність, зменшує ризик після-
операційних ускладнень, скорочує терміни 
перебування хворих в стаціонарі, і головне 
- дає можливість жінкам репродуктивного 
віку реалізувати дітородну функцію.

Висновки
1. Визначення тактики лікування жінок з 

лейоміомою матки безумовно потребує 
індивідуального підходу з урахуванням: 
морфофункціонального стану репродук-
тивної системи, віку, розмірів вузлів та 
їх локалізації, гормонального гомеостазу, 
маркерів проліферації та експресії прогес-
теронових рецепторів.

2. Патогенетичним чинником у виникненні 
лейоміоми матки є локальна гіперестро-
генія, гіперпрогестеронемія з незбалан-
сованою відносною гіперпролактинемією 
та зміненим співвідношенням естрадіол/
прогестерон до 0,053 (в 5,4 рази вище 
норми). 

3. Застосування протягом 3 місяців улі-
пристал ацетата перед проведенням кон-
сервативної міомектомії є патогенетично 
доцільним. Значне зменшення пухлини 
настає при розмірах міоматозного вузла 
від 3 см. Уліпристал ацетат пригнічує про-
ліферативну і мітотичну активність та ін-
дукцію апоптоза.
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РЕЗЮМЕ

СЕЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ 
ПРОГЕСТЕРОНА КАК НОВЫЙ ШАГ В ЛЕЧЕНИИ 

ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ

РАКША И.И., КОЛЕСНИЧЕНКО И.С., 

БАРАНЕЦКАЯ И.А.

В статье изучено влияние селективных мо-
дуляторов рецепторов прогестерона на лейоми-
ому матки. Улипристал ацетат является селек-
тивным модулятором рецепторов прогестерона, 
наряду с уменьшением объема миомы, эффек-
тивно предотвращает маточные кровотечения и 
анемию, не вызывает побочных эффектов, свя-
занных с дефицитом эстрогенов.

Цель исследования   -  улучить результа-
ты хирургического лечения лейомиомы матки у 
женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Всем 
обследованным пациенткам проведена консер-
вативная миомэктомия лапаротомичным досту-
пом, комплексная реабилитационная терапия, 
изучены ранние и отдаленные результаты. 

В зависимости от метода лечения женщи-
ны были разделены на две группы: І группу со-
ставили 20 женщин с лейомиомой матки, полу-
чающие лечение улипристал ацетатом  перед 
хирургическим лечением на протяжении 3 меся-
цев, ІІ группу - 20 женщин с лейомиомой матки, 
которым было проведено хирургическое лече-
ние, без применения улипристала ацетата. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. К патогенетическим механизмам возникно-
вения лейомиомы матки относятся: локальная 
гиперэстрогения, гиперпрогестеронемия с несба-
лансированной относительной гиперпролакти-
немией и измененным соотношением эстрадиол/
прогестерон до 0,053 (в 5,4 раза выше нормы). 

Применение в течение 3 месяцев улипри-
стал ацетата перед проведением консервативной 
миомэктомии патогенетически оправдано. Зна-
чительное уменьшение опухоли наступает при 
размерах миоматозного узла от 3 см. Улипристал 
ацетат угнетает пролиферативную и митотиче-
скую активность и индукцию апоптоза.

Выводы. Назначение дооперационного ле-
чения женщинам с лейомиомой матки привело 
к нормализации концентрации гонадотропных и 
половых гормонов, позволило уменьшить крово-
потерю и более эффективно провести хирургиче-
ское лечение.

Ключевые слова: лейомиома матки, селек-
тивные модуляторы рецепторов прогестерона, 
улипристал ацетат.

SUMMARY

SELECTIVE MODULATORS OF PROGESTERONE RE-
CEPTORS AS A NEW STEP IN THE TREATMENT OF 

UTERINE LEIOMYOMA

RAKSHA I.I., KOLESNICHENKO I.S., 

BARANETSKА I.О.

The paper studied the effect of selective pro-
gesterone receptor modulators on uterine leiomyo-
ma. Ulipristal acetate is selective progesterone re-
ceptor modulator, along with a decrease in volume 
of fibroids, effectively prevents uterine bleeding 
and anemia, does not cause side effects associated 
with estrogen deficiency.

The purpose - to improve the results of sur-
gical treatment of uterine leiomyoma in women of 
reproductive age.

Materials and methods.  All patients studied 
have performed conservative myomectomy by lapa-
rotomy access, comprehensive rehabilitation ther-
apy in early and late postoperative periods, studied 
early and late results.

Depending on the treatment, patients were 
divided into two groups: group consisted of 20 
women with uterine leiomyoma treated uliprys-
tal acetate on the eve of surgical treatment for 3 
months, the second group - 20 women with uterine 
leiomyoma who underwent surgery without use 
uliprystal acetate.

Results. Pathogenetic factor in causing 
uterine leiomyoma is a local hyperestrogenia, hy-
perprogesteronemia of unbalanced relative hyper-
prolactinemia and changed the ratio of estradiol / 
progesterone to 0.053 (5.4 times higher than nor-
mal).

The use within 3 months prior uliprystal ace-
tate myomectomy is pathogenetically appropriate. 
A significant decrease in tumor size occurs when 
myoma node more than 3 cm. Uliprystal acetate 
inhibits the proliferative and mitotic activity and 
induction of apoptosis.

Conclusion. Purpose of the preoperative 
treatment of women with uterine leiomyoma con-
centration leads to normalization of gonadotropin 
and sex hormones, to reduce blood loss and more 
efficient to conduct surgical treatment.

Key words: leiomyoma, selective modulators 
of progesterone receptors, ulipristal acetate.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНОГО СТАНУ ВАГІТНИХ 
ЖІНОК ІЗ СИНДРОМОМ ВТРАТИ ПЛОДА

У період вагітності жінка стикається з новими адаптаційними завданнями, для 
вирішення яких потрібна активна особистісна перебудова. В останні роки збільшується 
кількість досліджень, присвячених вивченню психофізіологічного стану вагітних жінок, 
за даними яких близько 54% жінок відчувають тривогу протягом всієї вагітності, на по-
рушення сну скаржаться від 11,5 до 85% вагітних. 

Мета дослідження - виявлення особливостей прояву тривожних і диссомнічних роз-
ладів у вагітних жінок із синдромом втрати плода в анамнезі. 

Матеріал і методи дослідження. Проведено вивчення психо-вегетативного ста-
ну 34 жінок із синдромом втрати плода (мимовільний аборт або завмерла вагітність в 
анамнезі) в I і II триместрах вагітності. Контрольну групу склали 32 вагітні жінки з 
необтяженим анамнезом із фізіологічним перебігом вагітності в I і II триместрах вагіт-
ності. Для оцінки рівня тривожності застосовувався тест Спілбергера, наявність пору-
шень сну визначали за допомогою анкети Піттсбургський індекс якості сну. 

Результати дослідження та їх обговорення. Підвищення рівня загальної тривож-
ності виявлено у 67,7% жінок основної групи і у 46,9% - контрольної, порушення сну - в 11 
(32,4%) та 6 (18,8%) жінок відповідно. 

Висновки. Жінки з синдромом втрати плода в анамнезі мають тривожні прояви і 
порушення сну різного ступеня вираженості. Аналіз ступеню психологічної дезадаптації 
виявив достовірне підвищення як реактивної, так і особистісної тривоги (40 (30; 45) і 
44,5 (32; 45) бали відповідно). Відмічається тенденція до більшої представленості пре-
сомнічних та інтрасомнічних порушень. Вивчення показників тривожності і порушень 
сну в кожному конкретному випадку дозволить індивідуалізувати підхід до ведення та 
розробити в разі потреби реабілітаційні заходи з метою впливу на змінені керовані харак-
теристики стану здоров’я.

Ключові слова: вагітність, синдром втрати плода, тривога, порушення сну, психо-
вегетативні порушення.

Особливості сучасного життя - психое-
моційні перевантаження, прискорення рит-
му життя, - призводять до стресу, знижують 
якість життя. Вагітність є критичним ета-
пом у розвитку особистості жінки. Це пе-
ріод зміни системи цінностей і відносин, а 
також утворення нових сенсів у майбутньої 
матері. У період вагітності жінка стикаєть-
ся з новими адаптаційними завданнями, для 
вирішення яких потрібно активна особистіс-
на перебудова. Під час вагітності психічне 
благополуччя виражається в здатності май-
бутньої матері адекватно проявляти свою 
поведінку, регулювати свій психічний стан, 
адаптуючись до умов кризової ситуації [2].

В останні роки збільшується кількість 
досліджень, присвячених вивченню психо-
фізіологічного стану вагітних жінок. Під-
вищена тривожність, депресія є поширени-

ми, але часто нерозпізнаними станами, які 
ведуть до негативних наслідків для здоров я 
жінки і плоду. За даними ВООЗ, психічні за-
хворювання є однією з основних складових 
хвороб у жінок у віці 15-44 років [10].

Поширеність психічних розладів в пе-
ріод вагітності подібна до такої в післяпо-
логовому періоді і становить від 10 до 50% 
в залежності від вибірки. При цьому вона 
вище в групах з низьким соціально-еконо-
мічним статусом, у підлітків, а також у жі-
нок з наявністю психічних захворювань в 
анамнезі. За даними A. Faisal-Cury, P. Rossi 
Menezes, для генералізованого тривожного 
розладу показник поширеності в період ва-
гітності становить близько 5%, в той час як 
тривожні розлади, пов язані з вагітністю, 
зустрічаються у 54% жінок [3]. На думку 
ряду авторів, субклінічна тривога широко 
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поширена і зустрічається частіше, ніж де-
пресивні розлади у всіх періодах вагітності. 
Результати досліджень A.M. Lee, S.K. Lam, 
S.M. Sze Mun Lau і співавт. показали, що 
близько 54% жінок відчувають тривогу про-
тягом всієї вагітності (на відміну від депре-
сії, яка виявляється у 34% жінок) [6].

У численних дослідженнях вивче-
но взаємозв’язок тривоги і депресії під час 
вагітності. T. Field і співавт. підтверджує 
вплив такого роду коморбідності на поши-
реність передчасних пологів у порівнянні з 
іншими групами вагітних жінок [4]. Н.А. 
Короткова встановила, що тривожні роз-
лади під час вагітності є одним із основних 
факторів ризику виникнення емоційного 
стресу після пологів, що приводить до деза-
даптації, незалежно від існування депресії 
та інших порушень. У цьому дослідженні 
відзначається, що підвищення рівня три-
вожності, депресії помірного або сильного 
ступеня тяжкості, як правило, супроводжу-
ються диссомнічними розладами [2].

За даними деяких авторів, на порушен-
ня сну скаржаться від 11,5 до 85% вагітних 
[5, 7]. На думку ряду авторів, антенатальні 
порушення якості сну впливають на вира-
женість антенатальних і постнатальних де-
пресивних і тривожних симптомів [8, 9].

Мета дослідження  - виявлення особли-
востей прояву тривожних і диссомнічних 
розладів у вагітних жінок із синдромом 
втрати плода в анамнезі.

Матеріал та методи дослідження
Нами було проведено вивчення психо-

вегетативного стану 34 жінок із синдромом 
втрати плода (мимовільний аборт або за-
вмерла вагітність в анамнезі) в I і II триме-
страх вагітності. Контрольну групу склали 
32 вагітні жінки з необтяжених анамнезом 
із фізіологічним перебігом вагітності в I і II 
триместрах вагітності.

Критеріями включення в основну гру-
пу були добровільна інформована згода 
жінки, мимовільний аборт або завмерла ва-
гітність в анамнезі, терміни гестації, відпо-
відні I і II триместрам вагітності, вік від 18 
до 35 років.

Спостереження та клінічне обстеження 
жінок проводилося у відповідності до реко-
мендацій, викладених у наказі МОЗ Украї-
ни від 15.07.2011 №417 «Про організацію 
амбулаторної акушерсько-гінекологічної 
допомоги в Україні».

Для оцінки рівня тривожності засто-
совувався тест Спілбергера, який дозволяє 
диференційовано вимірювати рівень три-
вожності в балах. Даний тест є надійним 
інформативним способом самооцінки рівня 
тривожності в даний момент (реактивна три-
вожність як стан) і особистісної тривожності 
(як стійка характеристика людини). Шкала 
оцінки складається з 2-х частин, роздільно 
оцінюють реактивну (РТ) і особистісну (ОТ) 
тривожності. При інтерпретації результат 
можна оцінювати так: до 30 - низька три-
вожність, 31 - 45 - помірна тривожність, 46 
і більше - висока тривожність.

Для виявлення диссомнічних пору-
шень застосовувалася анкета Піттсбург-
ський індекс якості сну (ПІЯС) - шкала са-
мооцінки якості сну, що дозволяє виявити 
пресомнічні, інтрасомнічні та постсомнічні 
порушення сну.

Статистична обробка даних проводи-
лася з використанням програми Statistica 
6.0. Нормальність розподілу даних кількіс-
ного типу визначали за допомогою критерію 
Шапіро-Уілкі. Для опису даних порядково-
го типу було використано формат Me (LUp, 
HUp), де Me- медіана, LUp - нижній квар-
тіль, HUp - верхній квартіль. Оцінювалися 
достовірні відмінності за допомогою непара-
метричного теста Манна-Уитні для незалеж-
них виборок.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Середній вік жінок основної гру-

пи склав 27,51±4,96 роки, контрольної 
– 25,64±2,43 роки. Середній вік менархе 
в основній групі склав 13,1±1,5 років, у 
контрольній - 12,8±1,1 років.

В основній групі вказівки на захворю-
вання печінки і жовчних шляхів були в 2 
жінок (5,9%), на хвороби шлунково-киш-
кового тракту скаржилися 3 особи (8,8%), 
гіперплазія щитовидної залози I-II ступеню, 
еутиреоз відзначалася в 2 пацієнток (5,9%), 
про перенесені захворювання сечових шля-
хів згадували 2 хворих (5,9%), в контроль-
ній групі – 1 (3,1%), 2 (6,3%), 2 (6,3%), 1 
(3,1%) випадки відповідно.

В основній групі пологи в анамнезі 
були в 2 пацієнток (5,9%), у 3 жінок (8,8%) 
відзначалися штучні аборти, причому в 2 
(5,9%) випадках було повторне переривання 
вагітності, мимовільні аборти зареєстровано 
у 25 пацієнток (73,5%), завмерлі вагітності 
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– у 14 (41,2%), позаматкова вагітність - в 1 
особи (2,9 %), в 1 випадку (2,9 %) було три-
разове мимовільне переривання вагітності. 
В контрольній групі пологи в анамнезі були 
в 11 пацієнток (34,4%), у 9 жінок (28,1%) 
відзначалися штучні аборти.

З перенесених гінекологічних захво-
рювань в основній групі найбільш частими 
були псевдоерозії шийки матки (4 хворих 
– 11,8%), сальпінгоофорит (18 – 52,9%), в 
II-й групі - в 3 (9,4%), 11 (34,4%) жінок від-
повідно.

При аналізі психоемоційного статусу 
пацієнток основної групи (таблиця 1) при-

вертає на себе увагу середній показник рів-
ня тривожності (за даними психологічно-
го тесту Спілбергера), який склав 43 (30,5; 
45) бали, що відповідає помірному рівню, у 
контрольній групі - 30,5 (29,5; 41,5) бали. 
Крім того, в основній групі відзначається 
достовірне підвищення як РТ, так і ОТ (40 
(30; 45) і 44,5 (32; 45) бали відповідно), що 
може розцінюватися як емоційна реакція на 
стресову ситуацію (у вигляді підвищеної за-
клопотаності, занепокоєння, переживання 
за результат вагітності). У контрольній гру-
пі РТ склала 29 (26; 41) бали, ОТ - 36 (32,5; 
42,5) бали.

Таблиця 1

Рівень тривоги, визначений за допомогою тесту Спілбергера 
[Ме (25%; 75%)]

Реактивна 
тривога

Особистісна 
тривога

Середній 
показник

Основна група (n=34) 40 (30; 45) 44,5 (32; 45) 43 (30,5; 45)
Контрольна група (n=32) 29 (26; 41) 36 (32,5; 42,5) 30,5 (29,5; 41,5)
Р <0,01 <0,05 <0,01

Високий ступінь РТ зареєстровано у 6 
(17,6%) жінок основної групи й у 3 (9,4%) - 
контрольної, середній ступінь – у 19 (55,9%) 
й 11 (34,4%), низький ступінь – у 9 (26,5%) 
й 18 (56,2%) відповідно.

Показники ОТ високого ступеню від-
значені в 8 (23,5%) жінок основної групи й у 
4 (12,5%) – контрольної, середнього ступеню 
– в 23 (67,7%) й 21 (65,6%), низький ступінь 
– в 3 (8,8%) і 7 (21,9%) випадках відповідно.

Середній показник тривожності висо-
кого ступеню зафіксований у 7 (20,6%) жі-
нок основної групи й у 3 (9,4%) – контроль-
ної, середнього ступеню – у 16 (47,1%) й 12 
(37,5%), низького ступеню – у 11 (32,3%) й 
17 (53,1%) відповідно.

Тривожними розладами, очевидно, 
можна пояснити наявність порушень сну в 

11 (32,4%) пацієнток основної та 6 (18,8%) 
жінок контрольної групи. Аналіз якості 
сну в обстежених пацієнток представлено 
в таблиці 2. Як видно з таблиці, пресомніч-
ні порушення зустрічаються у 3 пацієнток 
(8,8%) основної групи й у 2 випадках (6,3%) 
у контрольній групі, інтрасомнічні (у ви-
гляді частих нічних пробуджень, обумовле-
них як зовнішніми (насамперед шум), так і 
внутрішніми факторами (застрашливі сно-
видіння, позиви до сечовипускання) – у 9 
(26,5 %) і 5 (15,6%) жінок відповідно, пост-
сомнічні – у 1 (2,9%) особи основної групи (у 
контрольній групі – не відзначені). Відміча-
ється тенденція до більшої представленості 
пресомнічних та інтрасомнічних порушень 
в основній групі.

Таблиця 2

Диссомнічні порушення, визначені за допомогою тесту ПІЯС

Пресомнічні Інтрасомнічні Постсомнічні
абс. % абс. % абс. %

Основна група, (n=34) 3 8,8 9 26,5 1 2,9
Контрольна група, (n=32) 2 6,3 5 15,6 - -

Сполучення пре- і інтрасомнічних по-
рушень відзначено в 5 випадках (14,7%) 
в основній групі й у 1 (3,1%) – в контроль-

ній, пре- і постсомнічних порушень – у 1 
(2,9%) особи тільки в основній групі, інтра- 
і постсомнічних – у 1 (2,9%) випадку також 
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тільки в основній групі. В цілому незадово-
лені своїм сном 5 обстежених (14,7%) осно-
вної групи, тобто кожна сьома пацієнтка (у 
контрольній групі не зареєстровано).

Представлені результати оцінки три-
вожності і якості сну можуть бути викорис-
тані як інтегральні показники, що характе-
ризують стан здоров’я даного контингенту 
населення. Жінок з високими показниками 
за даними шкалами необхідно віднести до 
групи ризику за станом психофізичного 
здоров я. Це дає можливість корегувати фі-
зичну і психоемоційну сферу шляхом впливу 
на виявлені змінені показники. Даний підхід 
розширює діапазон лікувально-профілактич-
них заходів, спрямованих на оздоровлення 
жінок під час вагітності та вдосконалення 
системи антенатального спостереження жі-
нок із синдромом втрати плода.

Висновки
Жінки з синдромом втрати плода в 

анамнезі мають тривожні прояви і порушен-
ня сну різного ступеня вираженості. Аналіз 
ступеню психологічної дезадаптації виявив 
достовірне підвищення як РТ, так і ОТ (40 
(30; 45) і 44,5 (32; 45) бали відповідно). Від-
мічається тенденція до більшої представле-
ності пресомнічних та інтрасомнічних по-
рушень. Вивчення показників тривожності 
і порушень сну в кожному конкретному ви-
падку дозволить індивідуалізувати підхід до 
ведення та розробити в разі потреби реабілі-
таційні заходи з метою впливу на змінені ке-
ровані характеристики стану здоров я.
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНОГО 
СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА

РОМАНЕНКО И.Ю., РОМАНЕНКО И.В., 

НЕЧЕПОРЧУК Н.П., ДИВИТАЕВА А.А.

В период беременности женщина стал-
кивается с новыми адаптационными задача-
ми, для решения которых требуется активная 
личностная перестройка. В последние годы 
увеличивается количество исследований, по-
священных изучению психофизиологического 
состояния беременных женщин, по данным ко-
торых около 54% женщин испытывают тревогу 
в течение всей беременности, на нарушение сна 
жалуются от 11,5 до 85% беременных. Цель ис-
следования - выявление особенностей проявле-
ния тревожных и диссомнических расстройств 
у беременных женщин с синдромом потери пло-
да в анамнезе. 
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Материал и методы исследования. Про-
ведено изучение психовегетативного состояния 
34 женщин с синдромом потери плода (самопро-
извольный аборт или замершая беременность 
в анамнезе) в I и II триместрах беременности. 
Контрольную группу составили 32 беременные 
женщины с неотягощенным анамнезом и фи-
зиологическим течением беременности в I и II 
триместрах беременности. Для оценки уровня 
тревожности применялся тест Спилбергера, на-
личие нарушений сна определяли с помощью ан-
кеты Питтсбургский индекс качества сна. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Повышение уровня общей тревожности 
выявлено у 67,7% женщин основной группы 
и у 46,9% - контрольной, нарушение сна - у 11 
(32,4%) и 6 (18,8%) женщин соответственно. 

Выводы. Женщины с синдромом потери 
плода в анамнезе имеют тревожные проявления 
и нарушения сна различной степени выражен-
ности. Анализ степени психологической деза-
даптации выявил достоверное повышение как 
реактивной, так и личностной тревожности (40 
(30; 45) и 44,5 (32; 45) балла соответственно). 
Отмечается тенденция к большей представлен-
ности пресомнических и интрасомнических на-
рушений. Изучение показателей тревожности и 
нарушений сна в каждом конкретном случае по-
зволит индивидуализировать подход к ведению 
и разработать в случае необходимости реабили-
тационные мероприятия с целью воздействия на 
измененные управляемые характеристики со-
стояния здоровья.

Ключевые слова: беременность, синдром 
потери плода, тревога, нарушение сна, психо-ве-
гетативные нарушения.

SUMMARY

FEATURES OF PSYCHO-VEGETATIVE STATE OF 
PREGNANT WOMEN WITH FETAL LOSS SYN-

DROME

ROMANENKO I.Y., ROMANENKO I.V., 

NICHЕPORCHUK N.P., DIVITAEVA A.A.

During pregnancy a woman is faced with new 
adaptive tasks, that require an active personality 

restructuring. In recent years, an increasing num-
ber of studies that examine psycho-physiological 
state of pregnant women has been published. They 
have shown, that about 54% of women experience 
anxiety during pregnancy and from 11.5 to 85% of 
pregnant women have different sleep disturbances. 
The purpose of this research is to determine the 
characteristics and symptoms of anxiety and sleep 
disorders in pregnant women with fetal loss syn-
drome. 

Material and methods. Psycho-vegetative 
state of 34 women with fetal loss syndrome (mis-
carriage or missed abortion history) in I and II 
trimesters of pregnancy was studied. The control 
group consisted of 32 pregnant women with physi-
ological pregnancy in I and II trimesters of preg-
nancy. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 
was used to assess the level of anxiety, sleep dis-
turbances were determined by means of Pittsburgh 
Sleep Quality Index. 

Results. Increased level of general anxiety 
was observed in 67.7% of women from the main 
group and in 46.9% of women in control group; 
sleep disorders were found in 11 (32.4%) and 6 
(18.8%) women, respectively. 

Conclusions. Women with fetal loss syn-
drome have anxiety and sleep disorders of differ-
ent severity. Analysis of the degree of psychologi-
cal maladjustment of pregnant women showed a 
significant increase in both reactive and personal 
anxiety (40 (30; 45) and 44.5 (32; 45) points, re-
spectively). There is a trend towards greater rep-
resentation of pre- and post-sleep disorders. The 
study of anxiety and sleep disorders in every par-
ticular case will allow to individualize the approach 
to management and to develop, where necessary, 
rehabilitation measures to influence the change of 
the control characteristics of health.

Keywords: pregnancy, fetal loss syndrome, 
anxiety, sleep disorders, psycho-vegetative disor-
ders
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УДК 618.39.-021.3-039.71

РОПОТАН А.Г., БЕНЮК В.О., МАЙДАННИК І.В., ГИЧКА Н.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
Кафедра акушерства і гінекології №3, м.Київ

 РОЛЬ ДОПЛЕРОМЕТРІЇ МАТКОВИХ АРТЕРІЙ В ПРОГНОЗУВАННІ 
НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Частота невиношування вагітності в Українi залишається стабiльно  високою та має не-
гативний вплив на  показники  перинатальної захворюваності та смертностi.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проведено у двох клінічних групах: I група 
- пацієнтки з фізіологічним перебігом вагітності (n=50). II група - пацієнтки з невиношуванням 
вагітності (n = 58).

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті аналізу отриманих даних було 
встановлено, що в 16-17 тижнів гестації, найбільш висока інтенсивність кровотоку в басейні 
маткових артерій реєструвалася в групі пацієнток зі сприятливими наслідками вагітності. Так, 
показники систоло-діастолічного співвідношення в правій і лівій маткових артерій у цих обстеже-
них становили відповідно 1,6±0,2 і 1,8±0,2. 

У вагітних з несприятливими наслідками гестації аналізовані показники були достовірно 
вище (в 1,2 - 2,0 рази, р<0,01). Систоло-діастолічне співвідношення в правій матковій артерії у ІІ 
групі ставило 3,1±0,3. Аналогічні дані були отримані при аналізі кривих швидкостей кровотоку в 
лівій матковій артерії - 3,2±0,3. 

Висновки. Результати дослідження дозволяють віднести допплерометрию до високоінфор-
мативним методів дослідження, які надають можливість досить ефективно прогнозувати не 
тільки невиношування вагітності, а й формувати групи ризику по даній патології.

Ключові слова: доплерометрія, маткові артерії, систоло-діастолічне відношення.

На сьогоднішній день доплерометрич-
не дослідження безпечне, має велике діа-
гностичне значення, швидко проводиться, 
економічно доступне і є основним методом 
оцінки стану плацентарного кровообігу та 
гемодинаміки плода [3,4,5].

Більшість досліджень, присвячених 
доплерометрії кровотоку в маткових арте-
ріях, продемонструвало широкі можливос-
ті даного методу для прогнозування таких 
ускладнень вагітності, як гестоз, затрим-
ки росту плода, передчасні пологи, а також 
несприятливих перинатальних наслідків 
[1,4,6]. Однак, по теперішній час немає од-
нозначної думки, як про доцільність вико-
ристання доплерометрії в якості скринін-
гового тесту, так і про терміни вагітності, 
оптимальні для даного методу дослідження 
[4,5]. Крім того, відсутнє єдине судження 
про критерії, що характеризують патоло-
гічний тип кривих швидкостей кровотоку 
[3,7].

Мета дослідження. На підставі по-
рівняльного вивчення доплерометричних 
показників у вагітних з фізіологічним та 
ускладненим перебігом гестації виділити 
ранні прогностичні маркери невиношуван-
ня вагітності.

Матеріал та методи дослідження.
Виходячи з мети дослідження були 

сформовані дві клінічні групи: I група - па-
цієнтки з фізіологічним перебігом вагіт-
ності (n=50). Група сформована методом 
випадкової вибірки - за законом випадко-
вих чисел з пацієнток, вагітність яких за-
вершилася фізіологічними пологами. II 
група - пацієнтки з невиношуванням вагіт-
ністі (n = 58).

Ультразвукове дослідження прово-
дили на апаратах Toshiba SSA-340, Acuson 
Antares (Siemens) з трансабдоминальными 
і трансвагінальним трансд’юсерами 3,5 та 
5,0 МГц. Для дослідження матково-пла-
центарного кровообігу за допомогою кольо-
рового доплерівського картування з метою 
попередження потенційної небезпеки на-
грівання тканин в процесі проведення до-
плерометричних досліджень контролювали 
показники механічного (MI) і термальних 
(TIS, TIB, TIC) індексів. Межею числових 
значень вважали встановлені FDA (Food and 
Drug Administration USA) для досліджень в 
акушерстві TI<1,0 і MI<1,9.
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Результати дослідження та їх обго-
ворення
В основі механізму, що забезпечує ста-

лість матково-плацентарного кровотоку при 
прогресуванні вагітності, лежить знижен-
ня плацентарного опору плину крові. Під 
час гравідарного періоду близько 100 спі-
ральних артерій пов’язують материнський 
кровообіг з потужним судинним басейном 
плаценти - міжворсинчатим простором. Ці 
судини зазнають важливих фізіологічних 
змін, необхідних для 10-кратного збільшен-
ня об’єму кровообіг. Протягом першого три-
местру гестації відбувається перша хвиля ен-
доваскулярної інвазії трофобласта в стінки 
спіральних артерій децидуальної оболонки, 
яка закінчується на рівні з’єднання decidua 
basalis та міометрія в 15 тижнів вагітності. 
Протягом другого триместру відбувається 
друга хвиля інвазії трофобласта в м’язовий 
шар спіральних артерій до взаємодії з кін-
цевими відділами радіальних артерій, під 
час якої здійснюється заміщення м’язово-
еластичних елементів їх стінок сумішшю 
фібрноїда і сполучної тканини - «фібрино-
їдний некроз стінки» [7]. В результаті цього 
унікального процесу оболонка спіральних 
артерій виявляється повністю позбавленої 
гладком’язових елементів і стає нечутливою 
до дії різних пресорних агентів. Така замі-
на невеликих спіральних артерій на великі 
судинні канали, перетворює матково-пла-
центарний кровообіг з високорезистентної в 
низкорезистентну судинну. Описані зміни є 
невід’ємною ознакою фізіологічного розви-
тку вагітності. Порушення процесів інвазії 
трофобласта призводить до високого опору 
кровотоку в матково-плацентарній системі 
і патогенетично визначає ускладнений пере-
біг гестації [1,3].

З урахуванням вищевикладеного нами 
проведено порівняльний аналіз показни-
ків кровотоку в маткових артеріях, у паці-
єнток з ускладненим і фізіологічним пере-
бігом вагітності, в ІІ триместрі. Одним з 
обов’язкових правил вивчення матково-пла-
центарної гемодинаміки являється оцінка 
кривих швидкостей кровотоку в обох мат-
кових артеріях, що пов’язано з тим, що при 
ускладненому перебігу гестації порушення 
кровотоку в більшості випадків виявляється 
тільки в одній з маткових артерій.

В результаті аналізу отриманих даних 
було встановлено, що в 16-17 тижнів геста-
ції, найбільш висока інтенсивність кровото-

ку в басейні маткових артерій реєструвалася 
в групі пацієнток зі сприятливими наслідка-
ми вагітності (таблиця 1). 

Так, показники систоло-діастолічного 
співвідношення в правій і лівій маткових ар-
терій у цих обстежених становили 1,6±0,2 і 
1,8±0,2 відповідно. Власні дослідження під-
тверджують думку більшості авторів про те, 
що максимальне зниження резистентнос-
ті маткових артерій, властиве фізіологічно 
протікає вагітності відбувається саме до 16 
тижнів [2]. Це означає завершення морфоло-
гічних змін спіральних артерій і остаточне 
формування низкорезистентного кровотоку 
в басейні маткових артерій.

У вагітних з несприятливими наслід-
ками гестації аналізовані показники були 
достовірно вище (в 1,2 - 2,0 рази, р<0,01).

Таблиця 1 

Показники доплерометрії матково- і 
фетоплацентарної гемодинаміки 
в 16-17 тижнів вагітності (S/D)

Досліджувані судини I група
(n=50)

IІ група
(n=58)

Права маткова артерія 1,6±0,2* 3,1±0,3*

Ліва маткова артерія 1,8±0,2* 3,2±0,3*

Артерія пуповини 3,4±0,15* 4,5±0,2*

Середня мозкова артерія 
плода 3,4±0,1* 2,8±0,1*

Примітка: *- р<0,01, при порівнянні І та ІІ групи.

У той же час, фето-плацентарна гемо-
динаміка у пацієнток II групи характеризу-
валася достовірним збільшенням чисельних 
значень показників кровотоку в артерії пу-
повини (S/D - 4,5±0,2), що свідчить про під-
вищення периферичного судинного опору 
плодової частини плаценти, морфологічним 
субстратом якого є зниження васкуляриза-
ції і ураження мікросудин кінцевих ворсин.

Певні особливості були виявлені і при 
вивченні показників кровотоку в середній 
мозковій артерії плода, аналізуючи які 
нам хотілося б провести паралель із дослі-
дженнями, що становлять надзвичайний 
інтерес, котрі вперше виділили і обобгрун-
тували існування 5 періодів у внутрішньо-
утробному розвитку плоду, кожен з яких 
манифестує певним співвідношенням по-
казників допплерометрії як маткових, так 
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і фетальних судин [2]. Проаналізований 
нами проміжок часу (16-17 тижнів), харак-
теризується досить низьким рівнем кисню 
у межворсинчатом просторі і вражаючою 
стабільністю, практично ідентичні показ-
ники систоло-діастолічного відношення в 
артерії пуповини, аорті і середній мозко-
вій артерії плода, кровотоку в основних 
фетальних судинах при фізіологічному 
перебігу гестації. У нашому досліджен-
ні у пацієнток з фізіологічним перебігом і 
сприятливим результатом вагітності систо-
ло-діастолічне співвідношення в середній 
мозковій артерії плода в 16-17 тижнів гес-
тації склало 3,4±0,1, практично повністю 
співпадаючи з аналогічним показником в 
артерії пуповини (S/D -3,4±0,15).

У той же час, у обстежуваних з неви-
ношуванням вагітності два основних крите-
рії - стабільність та ідентичність показників 
фето-плацентарного кровотоку були відсут-
ні [2].

Так, у пацієнток II групи більш висока 
інтенсивність кровотоку в середній мозковій 
артерії плода, про що свідчили достовірно 
більш низькі (S/D - 2,8±0,1) ніж у I групі, 
абсолютні значення систоло-діастолічного 
співвідношення. 

Вивчення особливостей гемодинамі-
ки у фетоплацентарном комплексі в 20-22 
тижні гестації також дозволило виявити ряд 
закономірностей, які певним чином дозво-
ляють прогнозувати невиношування вагіт-
ності (таблиця 2).

Таблиця 2 

Показники доплерометрії матково- і 
фетоплацентарної гемодинаміки 

у 20-22 тижні (S/D)

Досліджувані судини I група
(n=50)

IІ група
(n=58)

Права маткова артерія 1,6±0,1* 2,4±0,2*

Ліва маткова артерія 1,8±0,1* 2,4±0,2*

Артерія пуповини 3,1±0,4 3,6±0,25

Середня мозкова артерія 
плода 4,1±0,35 4,6±0,22

Примітка: *- р<0,01, при порівнянні І та ІІ групи.

Так, у групі пацієнток з фізіологічним 
перебігом і сприятливим результатом вагіт-
ності на фоні стабільних показників гемо-
динаміки в маткових артеріях (практично 

ідентичні аналогічним показникам у 16-17 
тижнів) відзначалося подальше підвищення 
інтенсивності кровотоку в артерії пуповини 
(S/D - 3,1±0,3) і підвищення периферичного 
судинного опору в середній мозковій артерії 
плода (S/D - 4,1±0,35).

Висновки 
Результати дослідження дозволя-

ють віднести допплерометрию до високо-
інформативним методів дослідження, які 
надають можливість досить ефективно 
прогнозувати не тільки невиношування 
вагітності, а й формувати групи ризику 
по даній патології. Вагітні з відсутністю 
гемодинамічних порушень в матково-пла-
центарному басейні, складають групу з іс-
тинно низьким ризиком невиношування 
вагітності.
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ ДОППЛЕРОМЕТРИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ

А.Г. РОПОТАН, В.А. БЕНЮК, И.В. 

МАЙДАННИК, ГЫЧКА Н.М.

Частота невынашивания беременности в 
Украине остается стабильно высокой и имеет не-
гативное влияние на показатели перинатальной 
заболеваемости и смертности.

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проведено в двух клинических группах: 
I группа - пациентки с физиологическим течени-
ем беременности (n=50). II группа - пациентки с 
невынашиванием беременности (n = 58).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате анализа полученных данных 
было установлено, что в 16-17 недель гестации, 
наиболее высокая интенсивность кровотока в 
бассейне маточных артерий регистрировалось в 
группе пациенток с благоприятными исходами 
беременности. Так, показатели систоло-диасто-
лического соотношения в правой и левой маточ-
ных артерий у этих обследованных составили со-
ответственно 1,6±0,2 и 1,8±0,2.

У беременных с неблагоприятными исхо-
дами гестации анализируемые показатели были 
достоверно выше (в 1,2 - 2,0 раза, р<0,01). Си-
столо-диастолическое соотношение в правой ма-
точной артерии во II группе составило 3,1±0,3. 
Аналогичные данные были получены при анали-
зе кривых скоростей кровотока в левой маточной 
артерии - 3,2±0,3.

Выводы. Результаты исследования по-
зволяют отнести допплерометрию к высокоин-
формативным методам исследования, которые 
предоставляют возможность достаточно эффек-
тивно прогнозировать не только невынашивания 
беременности, но и формировать группу риска по 
данной патологии.

Ключевые слова: допплерометрия, ма-
точные артерии, систоло-диастолическое отно-
шение.

SUMMАRY

THE ROLE OF DOPPLER INVESTIGATION OF UTER-
INE ARTERIES IN THE PREDICTION OF MISCAR-

RIAGE

A.G. ROPOTAN, V.O. BENYUK, I.V. MAYDANNIK, 

N.M. GYCHKA

The frequency of miscarriage in Ukraine re-
mains consistently high and has a negative impact 
on perinatal morbidity and mortality.

Material and methods. The study was con-
ducted in two clinical groups: I group - patients 
with physiological pregnancy (n=50). Group II - 
patients with pregnancy loss (n = 58).

Results. The analysis of the obtained data it 
was established that in 16-17 weeks of gestation, 
the highest intensity of the flow in the basin of the 
uterine artery were recorded in the group of pa-
tients with favorable pregnancy outcomes. Thus, 
the value of systolic-diastolic ratio in right and left 
uterine arteries were examined, these were respec-
tively 1,6±0,2 1,8±0,2. In pregnant women with 
adverse outcomes of pregnancy indicators analyzed 
were significantly higher (1.2 - 2.0 fold, p<0.01). 
Systolic-diastolic ratio in right uterine artery in 
the second group was 3,1±0,3. Similar results were 
obtained when analyzing the curves of blood flow 
velocity in the left uterine artery - 3,2±0,3.

Conclusions. The results of the study allow 
us to classify Doppler velocimetry to highly in-
formative methods of research, which provide the 
ability to effectively predict not only miscarriage, 
but also to form the risk group for this pathology.

Keywords: Doppler, uterine artery, systolic-
diastolic relationship.
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СИТНІК П.О.1, ВЕРБИЦЬКА Т.Г.2

1 КУ «Міська клінічна лікарня №1», м. Одеса
2 ТОВ «Гермедтех», м. Одеса

ГЕНЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДО ГНІЙНО-
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ У ЖІНОК 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гнійно-запальні захворювання органів малого таз є одними з найбільш частих в структурі 
гінекологічної патології, що обумовлює суттєве медико-соціальне значення цієї проблеми.

Метою дослідження була оцінка поширеності генетичних детермінант сприйнятливості 
до гнійно-запальних захворювань органів малого тазу у жінок репродуктивного віку.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження виконане на базі МКЛ№1 (м. Одеса) про-
тягом 2012-2015 рр. Обстежено 20 пацієнток з верифікованими ГЗЗОМТ. Поряд з загальноклі-
нічними обстеженнями, регламентованими чинними клінічними протоколами додатково прово-
дилося генетичне дослідження на базі ТОВ «Гермедтех» (м. Одеса) поширення функціональних 
поліморфізмів генів IL-6 G (-174) C rs1800795, IL-10 G (-1082) A, TNF G (-308) A rs1800629, оціню-
вали методом алель-специфічної полімеразної ланцюгової реакції. Статистичну обробку проводили 
за допомогою програмного забезпечення Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc., США).

Результати дослідження та їх обговорення. Частота виявлення мутатнтного алеля генів 
IL6 та, IL10 склала 32,5%, TNF- 35,0%. Сполучення носійництва двох мутатних алелів було заре-
єстровано у п’яти пацієнток, в яких розвинулися тубоваріальні абсцеси. Сполучення носійництва 
мутантних алелів за всіма трьома поліморфізмами визначалося  в одної хворої у якої виник пель-
віоперитонит.

Висновки. Частота виявлення мутантних алелів у пацієнток з ГЗЗОМТ не відрізнялася від 
середньопопуляційних значень. Комбінація двох чи більше мутантних алелів збільшує вірогідність 
розвитку гнійно-септичних ускладнень ЗЗОМТ у жінок.

Ключові слова: запальні-захворювання органів малого тазу, ускладнення, діагностика, про-
гнозування

Серед випадків гінекологічних захво-
рювань близько 80-82% приходиться на па-
тологію придатків матки, з яких 60-70% , у 
свою чергу, представлені запальними про-
цесами [1, 5, 13]. Таким чином,  гнійно-за-
пальні захворювання органів малого тазу 
(ГЗЗОМТ) є одними з найбільш частих в 
структурі гінекологічної патології [1, 5, 8, 
14]. За оцінками експертів на частку усклад-
нених форм гнійних запальних захворювань 
припадає до 10% всіх випадків запальної 
патології органів малого тазу, які характе-
ризуються різними проявами залежно від 
рівня ураження і сили запальної реакції. 
Основними етіопатогенетичними факторами 
для даної групи захворювань є інфікування 
кишковою або урогенітальною флорою (ен-
терококами, бактероїдами, хламідіями, мі-
коплазмами, уреаплазмами, трихомонада-
ми тощо) і наявність сприятливих умов для 
прогресування інфекційного процесу [1, 5, 
7, 13-15]. 

Існуючі природні захисні механізми, 
такі, як анатомічні особливості, місцевий 

імунітет, кисле середовище вагінального 
вмісту, відсутність ендокринних порушень 
або серйозних екстрагенітальних захворю-
вань, здатні в переважній більшості випад-
ків запобігти розвитку генітальної інфекції. 
На інвазію того або іншого мікроорганізму 
виникає системна запальна відповідь, яка 
забезпечує достатньо швидку елімінацію 
збудника [7-10]. Однак, в низці випадків 
при вичерпанній функціональних резервів 
організму інфекція прогресує й вражає ор-
гани малого тазу.

Досі точаться суперечки про роль ге-
нетичного фактору у сприйнятливості до 
урогенітальної інфекції та ГЗЗОМТ. Ще 
наприкінці 90-х років минулого сторіч-
чя у лабораторних моделях на ссавцях 
була показана роль генетичних полімор-
фізмів генів системи MHC у сприйнятли-
вості до Chlamydia trachomatis при штуч-
ній тубарній інокуляції [13]. Пізніше 
наявність звязку між однонуклеотидними 
поліморфіpмами генів toll-like рецепторів 
була підтверджена у дослідженні Taylor BD 
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et al. (2014), а в роботі Yeruva L et al. (2014) 
були визначені особливості експресії мРНК 
та запропонована модель прогнозування пе-
ребігу генітальної хламідіальної інфекції 
[8, 10]. Втім, досі лише поодинокі роботи 
були присвячені ролі поліморфізмів генів 
цитокінового каскаду у розвитку ГЗЗОМТ, 
при чому отримані різними авторами дані є 
суперечливими.

Метою дослідження була оцінка пошире-
ності генетичних детермінант сприйнятливос-
ті до гнійно-запальних захворювань органів 
малого тазу у жінок репродуктивного віку

Матеріал та методи дослідження
Дослідження виконане на базі МКЛ№1 

(м. Одеса) протягом 2012-2015 рр. Обстеже-
но 20 пацієнток з верифікованими ГЗЗОМТ.

Клінічне ведення пацієнток прово-
дили за наказами МОЗ України № 620 від 
29.12.2003 р., № 676 від 31.12.2004 р. “Про 
затвердження клінічних протоколів з аку-
шерської та гінекологічної допомоги” та 
№310 від 8.05.2014 року N 310 «Про ви-
знання такими, що втратили чинність, дея-
ких наказів Міністерства охорони здоров’я 
України» [2-4]. 

Всім жінкам проведено бімануальне гі-
некологічне дослідження, проведено дослі-
дження загальноклінічних та біохімічних 
показників, ультрасонографічне досліджен-
ня органів малого тазу на апараті Siemens 
Acuson X150 (Німеччина), за потреби – КТ 
(апарат Siemens Somatom 4sl, Німеччи-
на)  або МРТ (апарат Siemens MAGNETOM 
Avanto 1,5T, Німеччина) за стандартними 
методиками. 

Всі обстеження проводилися після під-
писання хворим форми згоди на участь у до-
слідженні та відповідали чинним біоетич-
ним вимогам Гельсінської декларації 1975 
р. та її перегляду 1983 р.

Генетичні дослідження проводили на 
базі ТОВ «Гермедтех» (м. Одеса). У кожного 
пацієнта брали зішкріб буккального епітелію 
зі слизової порожнини рота стерильним аплі-
катором. Всі отримані біоматеріали тран-
спортували в лабораторію в спеціальних тер-
моконтейнерах при температурі + 4°С.

Виділення і очищення ДНК з букаль-
ний клітин проводили за методом Делла-
порта [9]. Зібраний матеріал ретельно пере-
мішували, відбирали 100 мкл в стерильну 
мікропробірку. Добавлялі 1000 мкл лізу-
ючого розчину Деллапорта, перемішували 

на вортексі (vortex microspin FV - 2400) і 
інкубували при температурі 650С протягом 
40 хв. Після інкубування додавали 285 мкл 
5М калій ацетату і перемішували на вортек-
сі (vortex microspin FV - 2400). Інкубація 
10 хв. в льоду. Центрифугували 5 хв при  
13 000 об / хв.. (на центрифузі: eppendorf 
Centrifuge 5424) Переносили весь суперна-
тант в нову мікропробірку і додавали рів-
ну кількість ізопропанола, ретельно пере-
мішували на вортексі (vortex microspin FV 
- 2400). Інкубіювали 30 хв. в морозильній 
камері ( -20 ° С) для преципітації ДНК. Цен-
тріфугували 15 хв. при  13 000 об / хв. для 
осадження ДНК (на центрифузі: eppendorf 
Centrifuge 5424), після чого видаляли су-
пернатант. Додавали 500 мкл 70% етилово-
го спирту до осадку ДНК. Перемешівалі на 
вортексі (vortex microspin FV - 2400). Цен-
тріфугували 5 хв. при  13 000 об / хв. (на 
центрифузі: Еppendorf Centrifuge 5424). 
Видаляли супернатант та додавали 300 мкл 
ацетону. Перемішували на вортексі (vortex 
microspin FV - 2400). Центріфугували впро-
довж 1 хв. при  13 000 об / хв.. (на центри-
фузі: eppendorf Centrifuge 5424) Видаляли 
ацетон, як можна більш повно і залишали 
пробірку відкритою. Підсушували осад в 
Dry Block 1-1 , 5 хв. при t = 50о С. Розчиня-
ли осад ДНК в 100 мкл деионизованной H2O. 
Перемішували на вортексі (vortex microspin 
FV - 2400). Визначається зміст ДНК на спек-
трофотометрі (Nanophotometr, Implen), віді-
бравши аліквоту 5 мкл безпосередньо з про-
бірки з розчином ДНК.

Aлельні варіанти генів IL-6 G (-174) C 
rs1800795, IL-10 G (-1082) A, TNF G (-308) 
A rs1800629, оцінювали методом алель-спе-
цифічної полімеразної ланцюгової реакції 
(ПЛР). Амплифікацію досліджуваних діля-
нок генів проводили паралельно в двох про-
бірках типу Епендорф для нормального і му-
тантного варіанта гена в 20 мкл буферного 
розчину (фірма «Fermentas») і 100 нм кожно-
го oлігонуклеотідного праймера, 100-150нг 
ДНК.

ПЛР проводили на ампліфікаторі BIO-
RAD (CША) та експериментально підбирали 
необхідну програму зміни температур і три-
валості кожного кроку реакції для визна-
чення поліморфізму досліджуваних генів. 
Початкова денатурація - 95° С протягом 10 
хв. ПЛР протягом 40 циклів: денатурація 
при 95° С протягом 30сек, віджиг при темпе-
ратурі 60° С для IL-6 і IL-10, 55 ° С для TNF 
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(табл.1) протягом 30 сек і елонгація при 72° 
С – 30 сек., остаточна елонгація 3 хвилини 
при 72° C.

Поділ продуктів ампліфікації про-
водили в горизонтальному 2% агарозному 

гелі, приготованому на одноразовому трис-
боратному буфері (1хТВЕ). Маркер молеку-
лярного веса- ДНК pUC19: Msp1. Спеціфічні 
фрагменти досліджуваних генів представле-
ні в таблиці 1.

Таблиця 1

Методи генетичних досліджень

Назва гГен поліморфізм Послідовність олігонуклеотидів Т°С 
віджигу

Фрагменти
(п.о.)

Мутація гену ін-
терлейкіну IL-6 IIL-6 G (-174) C 

Gf-TCCCCCTAGTTGTGTCTCGCG
Cf-CTGCACTTTATCCCCTAGTTGTGT

R-TGAGGGTGGGGCCAGAGCCATGCC
60 G-95, C-104

Мутація інтер-
лейкіну IL-10 IL-10 -1082G/A F-GTCAGTGTTCCTCCCAGT

R-TTACCTATCCCTACTTCCTC 60 G-551,A(-)

Мутация факто-
ра некроза опу-
холи альфа

TNF G(-308)A
G-ATAGGTTTTGAGGGGCATGG’
A-AATAGGTTTTGAGGGGCATGA

R-TCTCGGTTTCTTCTCCATCG
55 184

Агарозний гель фарбували бромистим 
етидієм і візуалізували у прохідному уль-
трафіолетовому світлі. Всього в дослідженні 
було проведено 60 ПЛР-реакцій.

Статистичну обробку проводили за 
допомогою програмного забезпечення 
Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc., США). 
Критичний рівень значимості при перевірці 
статистичних гіпотез у даному дослідженні 
приймали рівним 0,05. [6]

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Встановлено, що частота виявлення 

мутантних алелів у пацієнток з ГЗЗОМТ 
не відрізнялася від середньопопуляційних 
значень (табл. 2). Частота виявлення му-
татнтного алеля генів IL6 та, IL10 склала 
32,5%, TNF- 35,0%. Слід зазначити, що ви-
падків реєстрації гомозиготного генотипу за 
мутантним алелем АА (функціональний по-

ліморфізм G(-308)A або rs1800629) не було, 
втім у хворих на ГЗЗОМТ часто реєструва-
лося носійництво мутантного алелю у ви-
гляді генерозиготного генотипу. Таким чи-
ном, отримані дані дозволяють розглядати 
поліморфізм -308 (G / A) TNF промоторної 
ділянки TNF як можливий додатковий про-
гностичний ознака при ГЗЗОМТ.

В подальшому, при визначенні звяз-
ку тяжкості клінічних проявів та носійни-
цтва мутантних алелів виявилося, що ком-
бінація двох мутантних алелів збільшує 
вірогідність розвитку гнійно-септичних 
ускладнень ГЗЗОМТ. Таке сполучення було 
зареєстровано у пяти пацієнток, в яких роз-
винулися тубоваріальні абсцеси. Сполучен-
ня носійництва мутантних алелів за всіма 
трьома поліморфізмами визначалося лише в 
одному випадку, у хворої в якої виник пель-
віоперитонит.

Таблиця 2 

Результати генетичних досліджень

Ген
Гомозиготний генотип за 

wild-алелем Гетерозиготний генотип Гомозиготний генотип за 
мутантним алелем

Абс. % Абс. % Абс. %
IL6 7 35,0 6 30,0 7 35,0

IL10 7 35,0 6 30,0 7 35,0
TNF 6 30,0 14 70,0 - -

Зважаючи на малу чисельність вибір-
ки довірчі інтервали для відношення шан-
сів виникнення ускладнених форм ГЗЗОМТ 
є вельми широкими, що не дозволяє робити 

далекосяжні висновки. Втім, проведене пі-
лотне дослідження свідчить що генетичний 
фактор у виникненні ГЗЗОМТ не можна іг-
норувати, тому що при носійництві мутат-
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них алелів поліморфізмів генів основних 
цитокінів збільшується ймовірніст ь гнійно-
септичних ускладнень.

На рисунку 1 наведені результати по-
шуку генів, об’єднаних з вивченими у дано-
му дослідженні у спільну генетичну мережу. 
До них належать CEBPA (кодує амінокис-
лотну послідовність альфа-білку, що по-
силює зв’язування), TNFAIP3 (ген альфа-
індукованого протеїну-3 фактору некрозу 
пухлин), TNFRSF18 (гену білку надродини 
рецепторів до фактору некрозу пухлин, 18-й 
член), OSM (ген онкостатину М), IL6ST (ген 
сигнального білку-трансдьюсера інтерлей-

кіну-6), IL23A (ген альфа-субодиниці інтер-
лейкіну 23), IL10RB (ген бета рецептору до 
інтерлейкіну 10), IL1B (ген бета-одиниці 
інтерлейкіну 1), CSF3 (ген колонієстимулю-
ючого фактору-3), LTA (ген лімфотоксину-
альфа), SMDP3 (ген АТФ-зв’язуючого касет-
ного білку підродини А – 3-й член). EGR4 
(ген білку-4 швидкої відповіді на зростан-
ня, 4-й член), XBP1 (ген X-Box звязуючого 
білку-1), MAP3KS (ген мітоген-активованої 
протеїн-кінази 5), JUNB (ген прото-онкоге-
ну JUN B), PTPRE (ген рецептору типу Е до 
тирозин фосфатази).

Рис. 1 Генетична мережа, що приймає участь у функціонуванні вивчених генів-кандидатів  [12]

Враховуючи тісні зв’язки досліджених 
нами генів з іншими членами генетичної 
мережі, не можна виключити, що при по-
яві мутантних алелів поліморфізмів IL-6 G 
(-174) C, IL-10 1082G/A та TNF G(-308)A від-
бувається перебудова системи імунної від-
повіді на інфекційний агент, внаслідок чого 
можна очікувати на швидке прогресування 
мікробного росту та розвиток гнійно-септич-
них ускладнень. 

Для перевірки вірогідності даної гіпо-
тези доцільно провести дослідження з ви-
значення експресії генів IL6, IL10 та TNFA, 
крім того велике значення має оцінка фе-
нотипових характеристик гуморальної та 
клітинної ланки імунітету у пацієнток з 
ЗЗОМТ.

Висновки
Частота виявлення мутантних алелів у 

пацієнток з ГЗЗОМТ не відрізнялася від се-
редньопопуляційних значень

Комбінація двох чи більше мутантних 
алелів збільшує вірогідність розвитку гній-
но-септичних ускладнень ЗЗОМТ  у жінок.
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РЕЗЮМЕ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ВОСПРИИМЧИВОСТИ К ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

СИТНИК П.А., ВЕРБИЦКАЯ Т.Г.

Гнойно-воспалительные заболевания орга-
нов малого таз являются одними из наиболее ча-
стых в структуре гинекологической патологии, 
обусловливает существенное медико-социальное 
значение этой проблемы. Целью исследования 
была оценка распространенности генетических 
детерминант восприимчивости к гнойно-воспа-
лительных заболеваний органов малого таза у 
женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Иссле-
дование выполнено на базе МКЛ№1 (м. Одеса) 
в течение 2012-2015 гг. Обследовано 20 паци-
енток с верифицированным ГВЗОМТ. Наряду с 
общеклиническими обследованиями, регламен-
тированными действующими клиническими 
протоколами дополнительно проводилось гене-
тическое исследование на базе ООО «Гермедтех» 
(м. Одеса) распространенности функциональных 
полиморфизмов генов IL-6 G (-174) C rs1800795, 
IL-10 G (-1082) A, TNF G (-308) A rs1800629, 
которые оценивали методом аллель-специфи-
ческой полимеразной цепной реакции. Стати-
стическую обработку проводили с помощью 
программного обеспечения Statistica 13.0 (Dell 
StatSoft Inc., США).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Частота выявления мутатнтного аллеля ге-
нов IL6 и, IL10 составила 32,5%, TNF- 35,0%. 
Сочетание носительства двух мутатных аллелей 
было зарегистрировано у пяти пациенток, у ко-
торых развилась тубовариальные абсцессы. Со-
четание носительства мутантных аллелей по 
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УДК 618.39 – 616.6:615.035.4

СЛЕПИЧКО Ю.Н., КОРНИЕЦ Н.Г., ТЕРТЫЧНАЯ-ТЕЛЮК С.В.

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра акушерства и 
гинекологии, г.Рубежное

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И ЧАСТОТА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Целью исследования является изучение влияния бактериальной инфекции мочевых путей на 
течение беременности, родов и частоту преждевременных родов. 

Материал и методы исследования. Были изучены 68 случаев преждевременных родов (ос-
новная группа) и 40 срочных родов (контрольная группа) по родильным стационарам Луганской 
области. Использовались клинические, биохимические, бактериологические методы, УЗИ. Внутри-
утробное состояние плода оценивалось по биопрофилю и допплерометрии, новорожденного - по шка-
ле Апгар и Сильвермана. 

Результаты исследования и их обсуждение. Частота острой и хронической бактериаль-
ной инфекции мочевых путей была в 1,6 (p < 0,05) выше в основной группе и соответствовала 32 
(47,1%) и 12 (30%). Обострение хронического пиелонефрита во время беременности наблюдалось в 
4,7 раз чаще в основной группе (p < 0,05), соответственно  16 (23,5%) и 2 (5%); пиелонефрит бе-
ременных – у 2 (2,9%) и у 1 (2,5%) (p > 0,05). Хронический пиелонефрит в стадии ремиссии – у 10 
(25%) пациенток контрольной группы. Частота  бессимптомной бактериурии в основной группе 
была выше в 7,4 раза (p < 0,05) и достигала 50 (73,5%) и 4 (10%) в контрольной.

Выводы. Высокая частота острого и хронического пиелонефрита в группе женщин с преждев-
ременными родами требует целенаправленного лечения патологии почек как метода воздействия 

всем трем полиморфизмам определялось у одной 
больной, у которой возник пельвиоперитонит.

Выводы. Частота выявления мутантных 
аллелей у пациенток с ГЗЗОМТ не отличалась от 
середньопопуляцийних значений. Комбинация 
двух или более мутантных аллелей увеличивает 
вероятность развития гнойно-септических ос-
ложнений воспалительных заболеваний органов 
малого таза у женщин. 

Ключевые слова: воспалительные-заболе-
вания органов малого таза, осложнения, диагно-
стика, прогнозирование

SUMMARY

GENETIC DETERMINANTS OF SUSCEPTIBILITY TO 
INFLAMMATORY DISEASES OF THE PELVIC OR-

GANS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE: A PILOT 
STUDY.

SYTNIK P.A., VERBITSKAYA T.H.

Inflammatory diseases of small pelvis are 
among the most frequent in the structure of gyne-
cological pathology that causes substantial medical 
and social significance of the problem. The aim of 
study was to evaluate the prevalence of the genet-
ic determinants of susceptibility to inflammatory 
diseases of the pelvic organs in women of reproduc-
tive age.

Material and methods. Research has been 
done at the municipal clinical hospital №1 (Odesa) 
during 2012-2015. The study involved 20 patients 
with verified pelvic inflammatory disease. Along 
with general clinical examination, regulated by 
the current clinical protocols the additional ge-
netic research was conducted at the SPC «Her-
medteh» (Odesa) on the analysis of the distribution 
of functional polymorphisms of genes IL-6 G (-174) 
C rs1800795, IL-10 G (-1082) A, TNF G (-308) A 
rs1800629, assessed by allele-specific polymerase 
chain reaction. Statistical analysis was performed 
using the software Statistica 13.0 (Dell StatSoft 
Inc., USA).

Results. The frequency of mutant alleles of 
genes IL6, IL10 was 32,5%, TNF- 35,0%. The car-
riage of the combination of two muntant  alleles 
were recorded in five patients suffering from tu-
bovarial abscesses. The combination of  mutant al-
leles for all three polymorphisms was determined 
in one patient which has emerged pelvioperytoni-
tis.

Conclusions. The frequency of mutant alleles 
in patients with HZZOMT not differ from average 
population rate. The combination of two or more 
mutant allele increases the likelihood of septic 
complications of  pelvic inflammatory disease. 

Keywords: pelvic inflammatory disease, 
complications, diagnosis, prognosis.
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Среди экстрагенитальной патологии у 
беременных одно из ведущих мест занимают 
бактериальные  инфекции мочевых путей 
[1]. Актуальность проблемы пиелонефрита у 
беременных объясняется как особенностью 
заболевания, которое при несвоевременном 
или неадекватном лечении может приводить 
к тяжелым последствиям для здоровья мате-
ри и плода, так и  зависимостью его частоты 
от социальных факторов. [9]. Насторажи-
вает тенденция к росту частоты гнойно-де-
структивных поражений почек во время бе-
ременности  [1,10]. 

Частота пиелонефрита в популяции по 
данным аутопсий  колеблется от 9 до 15% 
независимо от причины смерти и зависит 
от пола и возраста. Частота пиелонефрита 
у девочек в 10 раз чаще, чем у мальчиков. 
Более чем у 50% девочек мочевые пути ин-
фицируются в 1-е три дня после рождения и 
лишь у 30% инфицирование связано с нали-
чием аномалий развития мочевой системы. 
Риск реализации пиелонефрита возрастает 
в момент дефлорации и во время беремен-
ности.

Частота данного заболевания в акушер-
ской практике составляет, по данным раз-
личных авторов, 5–10% [7,8], а у женщин с 
преждевременными родами достигает 16,5%. 
[4]. Предрасполагающими факторами реали-
зации пиелонефрита беременных и обостре-
ния хронического пиелонефрита являются: 
прогестероновое воздействие, проявляющее-
ся гипотонией и гипокинезией почечных ло-
ханок, дилатацией мочеточников; гипотони-
ей и увеличением объема мочевого пузыря; 
увеличение объема остаточной мочи; появле-
ние пузырно-мочеточникового и мочеточни-
ко-лоханочного рефлюксов;  повышение рН 
мочи, механическое сдавление мочеточни-
ков маткой и расширенными яичниковыми 
венами; гемодинамические нарушения в ча-
шечно-лоханочной системе и мочеточниках; 
иммуносупрессия вследствие увеличения 
продукции глюкокортикоидов [7,8]. 

Особенностью клинического течения 
пиелонефрита у беременных в современных 
условиях есть его латентное течение, часто-
та которого достигает 70%, что приводит к 
поздней диагностике и хронизации процесса.

Частота бессимптомной бактериурии 
составляет около 8%. В то же время отсут-
ствие лечения бессимптомной бактериурии 
способствует реализации инфекции мочевы-
водящих путей у 15-57%. [5].

Чаще всего возбудителями пиелонеф-
рита являются граммотрицательные микро-
организмы – стрептококки групп D и B, 
стафилококки, микрококки; условно–па-
тогенные микроорганизмы – кишечная па-
лочка, протей, клебсиелла, энтерококк и др. 
При свежем процессе находят, как правило, 
одного возбудителя, при длительно суще-
ствующем – ассоциации микроорганизмов 
[6,7,8]. 

Данные о влиянии  пиелонефрита на 
течение беременности не однозначны. Ча-
стота осложнений беременности при пиело-
нефрите зависит от манифестации процесса, 
элемента хронизации и длительности забо-
левания, характера микрофлоры. Согласно 
данным литературы, пиелонефрит оказыва-
ет негативное влияние на течение беремен-
ности, фетоплацентарную функцию и явля-
ется одним из факторов повышенного риска 
по реализации гнойно-септической инфек-
ции у матери и плода. 

Поздний гестоз присоединяется не ме-
нее чем у 40% беременных с хроническим 
пиелонефритом. Развивающиеся хрониче-
ская фетоплацентарная  дисфункция и вну-
триутробное инфицирование плода  при-
водят к осложненному течению периода 
адаптации у новорожденного. Новорожден-
ные более подвержены послеродовым гной-
но-септическим заболеваниям [8]. Частота 
преждевременных родов, по данным литера-
туры, увеличивается в два раза, а маловес-
ных детей в 1,5 раза [7] что, несмотря на вне-
дрение новых перинатальных технологий по 
выхаживанию недоношенных новорожден-
ных с низкой массой при рождении, привело 
к росту перинатальной заболеваемости. Ги-
дроцефалия, судорожный синдром, наруше-
ния поведения, поражения органов слуха и 
зрения, церебральный паралич – вот непол-
ный перечень патологии, которой страдают 
от 25 до 40% всех выживших детей с массой 
тела до 2000г. [12]. 

на показатели перинатальной смертности, младенческой заболеваемости путем снижения ча-
стоты преждевременных родов.

Ключевые слова: беременность, преждевременные роды, мочевыделительная система, ин-
фекция, бессимптомная бактериурия, пиелонефрит.
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Цель исследования  - изучение влияния 
бактериальной инфекции мочевыделитель-
ных путей на течение беременности, родов 
и частоту преждевременных родов как фак-
тора, влияющего на показатели перинаталь-
ной смертности, младенческой заболеваемо-
сти.

Материал и методы исследования
Нами были изучены 68 случаев пре-

ждевременных родов (основная группа) и 
40 срочных родов (контрольная группа) по 
родильным стационарам Луганской обла-
сти. Изучались соматический и акушерский 
анамнез, манифестация пиелонефрита, осо-
бенности течения беременности и родов.

Из лабораторных методов использова-
лись клинические и биохимические исследо-
вания. С целью идентификации микрофло-
ры применялся бактериологический метод. 
Среди дополнительных методов диагности-
ки использовался метод УЗИ. Внутриутроб-
ное состояние плода оценивалось методами 
аускультации, изучения биопрофиля и доп-
плерометрии.

Результаты исследования и их об-
суждение
Средний возраст в основной группе 

составил 28,2±2,1 года; в контрольной – 
26,3±3,1 (p > 0,05).

В основной группе преждевременные 
роды произошли в сроке 29-36 недель геста-
ции. Срок гестации в контрольной группе 
– 37-40. При изучении паритета было вы-
явлено, что у беременных основной группы 
первобеременные составили 41,2% (28), пер-
ворожавшие при повторной беременности 
– 20,6% (14), повторнорожавшие – 38,2% 
(26). В контрольной группе, соответствен-
но, 60% (24) (p < 0,05); 20% (8) (p > 0,05); 
20% (8) (p < 0,05). Частота пиелонефрита 
до и во время беременности была в 1,6 (p < 
0,05) выше в основной группе и соответство-
вала 32 (47,1%) и 12 (30%) в контрольной. 
Обострение хронического пиелонефрита во 
время беременности наблюдалось в 4,7 раз 
чаще в основной группе (p < 0,05), соответ-
ственно, 16 (23,5%) и  2 (5%); пиелонефрит 
беременных, соответственно, у 2 (2,9%) и у 1 
(2,5%) (p > 0,05). Пиелонефрит в стадии ре-
миссии – у 10 (25%) пациенток контрольной 
группы. Частота  бессимптомной бактериу-
рии в основной группе была выше в 7,4 раза 
(p < 0,05) и достигала 50 (73,5%) и 4 (10%) 

в контрольной. Обращает на себя внимание, 
что из 50 обследуемых с бессимптомной бак-
териурией первой группы, титр микробных 
тел у 32 был выше допустимых норм, т.е. 
более 105 и колебался до 107. У пациенток 
контрольной группы  титр микробных тел 
не превышал 103, т.е. не подлежал лечению 
антибиотиками. 

Течение беременности отягощено угро-
зой самопроизвольного аборта в первом три-
местре у 24 (35,3%) пациенток основной 
группы и у 20 (50%) контрольной, что по-
зволяет сделать вывод об отсутствии суще-
ственного влияния пиелонефрита и бакте-
риальной инфекции мочевыводящих путей 
на частоту невынашивания беременности 
в ранних сроках. Однако, частота угрозы 
преждевременных родов в основной группе 
была достоверно выше и соответствовала 20 
(29,4%) при 6 (15%) в контрольной, что по-
зволяет сделать вывод о влиянии данной па-
тологии на исходы беременности.

Фетоплацентарная дисфункция с на-
рушением кровотока в артериях пупови-
ны встречалась с одинаковой частотой у 8 
(11,8%) пациенток основной группы и у 4 
(10%) в контрольной. Однако состояние пло-
да не требовало срочного родоразрешения. 
Частота дородового излития околоплодных 
вод у пациенток основной группы отмеча-
лась в 3,5 раз чаще (p < 0,05) – 24 (35,3%). В 
контрольной группе этот показатель равнял-
ся 4 (10%). Многоводие у пациенток основ-
ной группы отмечено в 12 (8,8%) случаях, 
в контрольной – 2 (5%). Состояние плода в 
основной группе зависело от срока гестации. 
При 100% группе риска по реализации гной-
но-септической инфекции лишь в одном 
случае имел место инфекционный процесс у 
новорожденного. В контрольной группе со-
стояние плода оценивалось по шкале Апгар. 
Имел место 1 случай асфиксии новорожден-
ного, однако связи с пиелонефритом не уста-
новлено. Гипертермия в родах вследствие 
реализации хорионамнионита в основной 
группе имела место у 1 (1,5%) пациентки. 
У этой беременной имело место обострение 
пиелонефрита дважды во время беременно-
сти, бактериурия с титром бактерий 107. В 
контрольной группе гипертермии в родах 
не наблюдалось. При изучении характера 
микрофлоры эпидермальный стафилококк 
в основной группе отмечен у 10 пациенток, 
кишечная палочка – у 22, золотистый ста-
филококк – в 10 случаях, протей – 4 случая, 
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стрептококк – 8 случаев. Среди 12 пациен-
ток с пиелонефритом контрольной группы у 
5 выявлен эпидермальный стафилококк, у 1 
– кишечная палочка. 

Выводы
Частота хронического  пиелонефри-

та при   преждевременных родах достигает 
47,1%. Обострение хронического пиелонеф-
рита и пиелонефрит беременных в данной 
группе составляют 26,4%, а бессимптомная 
бактериурия - 73,5%, что достоверно выше 
чем у пациенток со срочными родами. Высо-
кая частота острого и хронического пиело-
нефрита в группе женщин с преждевремен-
ными родами требует целенаправленного 
лечения патологии почек как метода воздей-
ствия на показатели перинатальной смерт-
ности, младенческой заболеваемости путем 
снижения частоты преждевременных родов. 
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РЕЗЮМЕ

РЕЗУЛЬТАТИ ВАГІТНОСТІ ТА ЧАСТОТА 
ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ЖІНОК З 

БАКТЕРІАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ СЕЧОВИДНИХ 
ШЛЯХІВ

СЛЄПІЧКО Ю.М., КОРНІЄЦЬ Н.Г., 

ТЕРТИЧНА-ТЕЛЮК С.В.

Метою дослідження є вивчення впливу 
бактеріальної інфекції сечових шляхів на пере-
біг вагітності, пологів і частоту передчасних по-
логів.

Матеріал та методи дослідження. Були ви-
вчені 68 випадків передчасних пологів (основна 
група) та 40 термінових пологів (контрольна гру-
па) по пологовим стаціонарам  Луганської облас-
ті. Використовувалися клінічні, біохімічні, бак-
теріологічні методи, УЗД. Внутрішньоутробний 
стан плода оцінювався по біопрофілю і допле-
рометрії, новонародженого - за шкалою Апгар і 
Сильвермана.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Частота гострої і хронічної бактеріальної інфекції 
сечових шляхів була в 1,6 (p <0,05) вище в осно-
вній групі і відповідала 32 (47,1%) і 12 (30%). За-
гострення хронічного пієлонефриту під час вагіт-
ності  спостерігалося в 4,7раз частіше в основній 
групі (p <0,05), відповідно 16 (23,5%) і  2 (5%); 
пієлонефрит вагітних, відповідно,  у 2 (2,9%) і у 
1 (2,5%) (p> 0,05). Хронічний пієлонефрит в ста-
дії ремісії - у 10 (25%) пацієнток контрольної гру-
пи. Частота безсимптомної бактеріурії в основній 
групі була вище в 7,4 рази (p <0,05) і досягала 50 
(73,5%) і 4 (10%) контрольної.

Висновки. Висока частота гострого та хро-
нічного пієлонефриту в групі жінок з перед-
часними пологами вимагає цілеспрямованого 
лікування патології нирок як методу впливу на 
показники перинатальної смертності, дитячої 
захворюваності шляхом зниження частоти пе-
редчасних пологів.
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Ключові слова: вагітність, передчасні по-
логи, сечовивідна система, інфекція, безсимп-
томна бактеріурія, пієлонефрит.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF BACTERIAL INFECTION OF 
URINARY TRACT ON THE OUTCOME OF PREGNAN-
CY AND THE FREQUENCY OF PREMATURE LABOR 

SLEPICHKO Y.N., KORNIEC 

N.G.,TERTYCHNAYA-TELYUK S.V.

Purpose of research: study of the influence 
of bacterial infection of urinary tract on the preg-
nancy, labor and the frequency of premature labor. 

Material and methods. 68 cases of premature 
labor (the main group) and 40 urgent labor (the 
control group) in puerperal hospitals of Lugansk 
region were studied. Clinical, biochemical, bacteri-
ological methods, ultrasound were used. The condi-
tion of antenatal fetus was evaluated following the 
bioprofile and the dopplerography. The newborn’s 
condition was evaluated following the Apgar and 
the Silverman score. 

Results. The frequency of acute and chronic 
bacterial infection of urinary tract was higher by 
1,6 (p < 0,05) in the main group and corresponded 
to 32 (47,1%) and 12 (30%). The intensification of 
chronic pyelonephritis during the pregnancy was 
observed 4,7 times more often in the main group (p 
< 0,05) accordingly 16 (23,5%) and – 2 (5%); there-
after 2 (2,9%) and 1 (2,5%) (p > 0,05) pregnant 
woman had pyelonephritis. 10 (25%) patients of 
the control group had chronic pyelonephritis in the 
remission stage. The frequency of asymptomatiс 
bacteriuria in the main group was higher 7,4 times 
(p < 0,05) and reached 50 (73,5%) and 4 (10%) in 
the control group. 

Conclusions. The high frequency of acute and 
chronic pyelonephritis in the group of women with 
premature labor requires purposeful treatment of kid-
ney pathology as a method of influence on the indices 
of perinatal mortality, infantile morbidity through 
decreasing the frequency of premature labor.

Key words: pregnancy, premature labor, uri-
nary tract, infection, asymptomatiс bacteriuria, 
pyelonephritis.

УДК: 618.177-008.9-085.357+615.357

СУСЛІКОВА Л.В., БОРИС О.М., БОЙКО Г.Б., СЕРБЕНЮК А.В., ОНИЩИК Л.М.

Український державний інституту репродуктології
НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТАБОЛІЗМА У ПАЦІЄНТОК З БЕЗПЛІДДЯМ В 
ЦИКЛАХ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ОВАРІАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ

В роботі представлені аналіз сучасних даних літератури та результати власних дослі-
джень антиоксидантних та метаболічних ефектів препарату Бетаргін®, який містить аргінін 
у поєднанні з бетаїном, в циклах контрольованою оваріальною стимуляцією (КОС) у пацієнток з 
безпліддям.

Мета дослідження  – вивчити вплив Бетаргіну® в схемі передгравідарної підготовки на со-
матичний та репродуктивний стан пацієнток з безпліддям.

Матеріал та методи дослідження. В досліджені проводилось обстеження та лікування 
методами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) пацієнток з безпліддям: 31 пацієнтка 
основної групи, яким призначали Бетаргін®, та 40 пацієнток контрольної групи, що лікувались за 
традиційними схемами.

Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність лікування оцінювали через 3 мі-
сяці на підставі даних клініко–біохімічного, ехографічного та цитологічного досліджень, а також 
за результатами настання вагітності у пацієнток в циклах КОС. Виявлено позитивний ефект 
Бетаргіну® на показники ліпідного, печінкового обміну та концентрацію гомоцистеїну в крові.

Висновки. Доведені імунокоригуючі властивості, антиоксидантна дія Бетаргіну®, які нор-
малізують мікроциркуляцію в тканинах та покращують функцію гепатобіліарної системи і ре-
продуктивний стан жінок.

Ключові слова: безпліддя, Бетаргін®, антиоксидантний ефект, метаболічний ефект, 
контрольована оваріальна стимуляція.

За даними вітчизняних і закордон-
них вчених частота безплідності становить 
на сьогодні від 15 до 20% [3,8]. Безплідний 

шлюб спричиняє погіршення демографічної 
ситуації, зниження соціальної активності, 
збільшення кількості розлучень, формуван-
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ня у пацієнток комплексу психологічної не-
повноцінності. Проблема безпліддя глобаль-
на, вона виходить за рамки державної та 
потребує індивідуального підходу до кожної 
окремої подружньої пари. В останні деся-
тиліття в розвинутих країнах світу зростає 
кількість подружніх пар з цією проблемою 
[4]. В цьому можна простежити закономір-
ність: незмінні супутники всезростаючого 
життєвого темпу та глобального прогресу – 
стрес, техногенні екологічні катастрофи, не-
розбірливі статеві зв’язки – змінюють стиль 
життя, в першу чергу, жінки, знижують 
опірність організму [3,8]. Як наслідок, зрос-
тає соматична патологія, в тому числі пси-
хосоматична; інфекційні захворювання, які 
передаються статевим шляхом; кількість 
абортів та число ендокринних порушень, 
так чи інакше відображаються на репродук-
тивній функції жінки [8].

Ефективність лікування методами ДРТ 
в Україні складає у середньому 33-53% на 
цикл. Успішність програми ДРТ багато в 
чому залежить від соматичного, імунного та 
гормонального гомеостазу пацієнток, кіль-
кості і якості отриманих ооцитів та ембріо-
нів, стану ендометрія та методів контрольо-
ваної оваріальної стимуляції (КОС). Існує 
багато невирішених питань у лікуванні па-
цієнток з невдалими циклами ДРТ в анамне-
зі [3,6,17].

На сьогодні відсутні методи прогно-
зування ефективності лікування безплід-
ності за методами ДРТ і чіткі критерії ви-
бору оптимальних лікувально–оздоровчих 
заходів перед проведенням наступних ци-
клів ДРТ. Вимагають додаткового вивчен-
ня соматичний стан пацієнток, перш за все, 
функція гепатобіліарної системи, показни-
ки системного та місцевого імунітету, а та-
кож ендокринної системи, психоемоційного 
стану цих жінок. Мало робіт присвячено діа-
гностиці рецептивності ендометрія в період 
імплантації, причому переважно пропону-
ються інвазивні способи: гістологічні, елек-
тронно–мікроскопічні (визначення ендо-
метріальних піноподій), імуногістохімічні 
(визначення рецепторів до прогестерону (П) 
й естрогенів (Е)) [6,12,16,17].

Тому існує необхідність розробки неін-
вазивних методів оцінки та покращення ре-
цептивності ендометрія. Однією з головних 
причин неуспішності циклів ДРТ є матково–
ендометріальний фактор (56,7%). Механіз-
мами реалізації його є патологічна запальна 

структура ендометрію, порушення у каскаді 
ендометріальних подій «імплантаційного ві-
кна» та регуляції ендометріального апопто-
зу. В умовах постійної присутності пошко-
джуючого агента в тканині не відбувається 
завершення заключної фази запалення (ре-
генерація), відбувається порушення тканин-
ного гомеостазу та формується цілий каскад 
вторинних пошкоджень [16,17].

Порушення мікроциркуляції в ендоме-
трії призводить до ішемії та гіпоксії тканин, 
активовані макрофаги в вогнищі запалення 
виступають джерелом активних радикалів 
кисню та закису водню і запускають процес 
перекисного окислення ліпідів та пошко-
дження клітинних мембран. Довготривала 
та часто безсимптомна ішемія та гіпоксія 
тканин в ендометрії приводить до вираже-
них змін в тканинній структурі, заважаю-
чи нормальній імплантації та плацентації, 
формуючи патологічну відповідь на вагіт-
ність, а також викликає порушення пролі-
ферації та нормальної циклічної трансфор-
мації ендометрію. Як наслідок з’являються 
гіпопластичні процеси ендометрію. Це біо-
логічний процес, який поєднує всі ланки не-
йрогуморальної регуляції (генетичні та іму-
нологічні), роль яких вивчена недостатньо. 
Основними причинами їх розвитку можуть 
бути ановуляція та дефіцит прогестерону, 
порушення процесів проліферації, пригні-
чення процесів апоптозу і зміни рецептор-
ного фенотипу ендометрію []. Порушення в 
рецептивному апараті можуть привести до 
недостатності сприятливості ендометрію до 
екзогеного гормонального впливу та випад-
кам гестагенорезистентності. Важливим по-
няттям сучасної репродуктології є звична 
неефективна імплантація (ЗНІ) – Recurrent 
implantation failure (RIF). Під терміном ро-
зуміють нездатність досягти клінічної ва-
гітності при ембріотрансфері (ЕТ) принай-
мні 4 ембріонів в 3 свіжих чи кріоциклах, 
в яких ембріони гарної якості були пере-
несені жінкам у віці < 40 років [1,3]. Дана 
група пацієнток вимагає необхідність при-
значення в комплексній передгравідарній 
схемі підготовки перед наступною спробою 
ЕКЗ препаратів з рецепторокорегуючою 
дією, що сприяють клітинній проліфера-
ції та мають імунокоригуючі властивості 
[1,3,6,8,12,14,16,17].

Актуальним залишається питання не-
досконалого підходу до профілактики пору-
шень нейрогуморальних процесів, які про-
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являються різноманітними порушеннями 
центральної та вегетативної нервової, сер-
цево–судинної, ендокринної та гепатобілі-
арної системи, що змінює обмінні процеси 
та імуногенез. Застосування допоміжних 
репродуктивних технологій (ДРТ) є наслід-
ком наявності імунодефіциту, який призво-
дить до порушення функції або загострення 
захворювань гепатобіліарної системи, які 
мали місце поза циклом лікування безплід-
дя методами ДРТ та вагітністю [1-2,5,10].

Відхилення біохімічних тестів, які ха-
рактеризують функцію печінки, в цьому ви-
падку вказує на наявність функціональної 
неспроможності печінки, яка проявляється 
вже після проведення ембріотрансферу (фі-
нальний етап лікування методами ДРТ) або 
з початком вагітності та наростає з її про-
гресуванням. Порушення гепатобіліарної 
системи супроводжується широкою симп-
томатикою: слабкість, відчуття важкості 
в правому підребір’ї, диспепсичні явища, 
при різноманітних змінах печінкових проб 
(збільшення амінотрансфераз, частіше АСТ, 
інколи – гіпербілірубінемія) [7,9,19].

За даними сучасної літератури та згід-
но клінічному досвіду порушення гепато-
біліарної системи та ліпідного профілю у 
вагітних відносяться до широко розповсю-
дженої екстрагенітальної патології, яка 
призводить до виникнення ускладнень ва-
гітності і навіть до перинатальних втрат. Од-
ним з найчастіших ускладнень вагітності на 
тлі гепатобіліарної патології визнано не ви-
ношування вагітності та гестози, що займа-
ють вагоме місце в структурі акушерської 
патології [7,9,13].

Все більша кількість дослідників вва-
жають, що гестози виникають внаслідок 
порушення антиокислювальної рівноваги 
організму вагітної, яка в нормі підтриму-
ється вітаміном Е, глутатіон–пероксидазою, 
постійною або індукованою супероксиддис-
мутазою та каталазою, а також церулоплаз-
міном. При вагітності відмічають наявність 
прогресуючого імунодефициту, який сприяє 
загостренню хронічних захворювань. На-
прикінці вагітності, особливо при наявності 
гестозу, збільшується активність ферментів 
печінки, які приймають участь в окисленні 
фосфоліпідів клітинних мембран, та інших 
метаболітів, які можуть бути причиною по-
рушення гомеостазу [2,5,11,18].

Актуальною залишається проблема 
вдосконалення лікування вагітних з гепа-

тобіліарною патологією шляхом викорис-
тання в комплексній терапії вагітних гепа-
топротекторів, які мають антиоксидантну 
дію. Доцільним є призначення препарату 
Бетаргін®, який є джерелом амінокислот 
L-аргініну і бетаїну [2,5,7,10,15,18].

L-аргінін – амінокислота, яка бере 
участь в біосинтезі білка і в метаболізмі се-
човини, сприяє виділенню кінцевих продук-
тів розпаду білка, посилює детоксикаційну 
функцію організму. Аргінін є важливою 
складовою в процесі біосинтезу оксиду азо-
ту (NO), який бере участь в підтримці нор-
мального функціонування ендотелію; спри-
яє підтримці азотистого балансу, виведенню 
залишкового токсичного азоту, має антиок-
сидантну дію, нормалізує мікроциркуляцію 
в тканинах, насичує їх киснем, покращує 
показники гемодинаміки та покращує вну-
трішньоклітинний обмін.

Активна діюча речовина в складі Бе-
таргіну® – амінокислота аргінін - належить 
до умовно незамінних, тобто частково син-
тезується в організмі, але в кількості, що не 
покриває добову потребу в ній людини, це 
вимагає регулярного надходження аргіні-
ну з їжею. Аргінін – важливий протектор і 
регулятор внутрішньоклітинних обмінних 
процесів, який впливає на різні життєво 
важливі функції органів і тканин і захищає 
їх в критичних ситуаціях. Аргінін сприяє 
підвищенню вмісту в плазмі крові гормону 
підшлункової залози – інсуліну, а також 
глюкагону, пролактину і соматотропіну. Він 
грає певну роль в утворенні в організмі полі-
амінів і амінокислоти проліну, включається 
в реакції деполяризації клітинних мемб-
ран, процеси фібринолізу і сперматогенезу 
[2,10,15,18].

Аргінін є субстратом NO–синтази в 
синтезі оксиду азоту NO, що є локальним 
тканинним гормоном з множинними ефек-
тами – від прозапального до судинного 
ефектів і стимуляції ангіогенезу. Посиле-
не утворення NO веде до дилатації перифе-
ричних судин і зниження загального пе-
риферичного опору, що сприяє зниженню 
артеріального тиску і зменшення кисневого 
голодування різних тканин, в першу чергу 
міокардіальної. Також відбувається активі-
зація гуанілатциклази і підвищення кіль-
кості циклічного ГМФ (гуанізінмонофос-
фати) в ендотеліоцитах, зниження адгезії і 
агрегації тромбоцитів і лейкоцитів, синте-
зу адгезивних протеїнів МСР–1 і VCAM–1, 
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що сприяють запобіганню утворення атеро-
склеротичних бляшок. Препарат пригнічує 
утворення ендотеліну – речовини, що надає 
потужну вазоконстрикторну дію і є стиму-
лятором ділення гладком’язових клітин 
стінки судин [2,10,15,18].

У фізіологічних умовах синтез NO з 
L–аргініну відбувається за допомогою фер-
ментів NO–синтази (NO–synthase – NOS), 
другим продуктом реакції є L– цитрулін. 
NOS – єдиний відомий на даний момент 
фермент, який використовує в цьому про-
цесі одночасно 5 кофакторів / простетичних 
груп (флавінаденіндінуклеотід, флавинмо-
нонуклеотид, гем, тетрагідробіоптеріна і 
кальцій / кальмодулін), будучи таким чи-
ном одним з найбільш регульованих в при-
роді ферментів (Bryan N.S. et al., 2009). Іс-
нує кілька ізоформ NOS, названих за типом 
клітин, де вони були вперше виділені – не-
йрональная (nNOS, NOS I), ендотеліальна 
(eNOS, NOS III) і макрофагальна (iNOS, NOS 
II). еNOS і nNOS постійно присутні у відпо-
відних клітинах. еNOS відводиться провід-
на роль в забезпеченні постійного базисно-
го рівня NO, який асоціюють з реалізацією 
механізмів локальної ендотеліальної цито-
протекції і підтриманням судинного гоме-
остазу, фізіологічної регуляцією артеріаль-
ного тиску (АТ). Крім того, еNOS виявлена 
і в інших клітинах і тканинах, наприклад в 
кардіоміоцитах, еритроцитах, мегакаріоци-
тах, тромбоцитах. Із шлунково–кишкового 
тракту, при прийомі розчину перорально, 
аргінін абсорбується за 15–20 хвилин, про-
никає через гістогематичний бар’єр і віднос-
но рівномірно розподіляється в тканинах і 
органах. Переважний шлях його виведення 
– через нирки з сечею.

Бетаїн відомий медицині понад сто ро-
ків. Вперше його виділили з екстракту цу-
крових буряків (Beta vulgaris). Це похідне 
амінокислоти гліцину – триметилгліцин. 
В організмі він синтезується шляхом окис-
нення холіну, або надходить з їжею. Дослід-
ники встановили, що бетаїн може заміняти 
холін і функціонувати як ефективний донор 
метильних груп при харчовій недостатнос-
ті метіоніну. Бетаїн здатний запобігати на-
копиченню ліпідів у печінці: його визнано 
ефективним ліпотропним агентом. Метабо-
лізм бетаїну пов’язаний з обміном холіну та 
метіоніну [7,10,15,18].

Однією з важливих функцій холіну є 
синтез фосфатидилхоліну, компонента клі-

тинних мембран та обов’язкового компонен-
та ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ). 
Бетаїн бере участь у реакціях метилюван-
ня, в яких відбувається передача карбоно-
вої групи від деяких амінокислот через фо-
латний цикл у циклі гомоцистеїн–метіонін 
і далі до фосфатидилхоліну. Формування 
фосфатидилхоліну з фосфатидилетаноламі-
на є однією з найважливіших реакцій ме-
тилювання. Бетаїн у цих реакціях сприяє 
перетворенню гомоцистеїну на метіонін. За-
вдяки цьому бетаїн може заміщати дефекти 
в реакціях метилювання, спричинені пору-
шенням фолатного циклу або синтезу дея-
ких вітамінів. При цих порушеннях участь 
бетаїну в перетворенні гомоцистеїну на меті-
онін стає вирішальною.

Бетаїн може також замінювати S–аде-
нозилметіонін у реакціях синтезу фосфа-
тидилхоліну. Антистеатогенна та антифі-
брінолітична дія бетаїну асоціюється з його 
властивостями зменшувати рівень гомоцис-
теїну в крові та нормалізувати вміст адено-
зину в печінці [7,10,15,18].

Участь бетаїну в обміні метіоніну спри-
яє зниженню в крові рівня гомоцистеїну. 
Підвищений рівень гомоцистеїну в крові є 
важливою причиною розвитку атеросклеро-
зу. Гомоцистеїн пошкоджує стінку артерій, 
що призводить до накопичення в місці по-
шкодження макрофагів, які захоплюють хо-
лестерин та спричиняють запальний процес. 
Високий рівень гомоцистеїну спричиняє по-
рушення функції ендотелію, проліферацію 
гладком’язових клітин судин, активацію 
тромбоцитів і посилює процеси коагуляції, 
що призводить до посилення тромбоутво-
рення. Також відома роль гіпергомоцистеї-
немії в генезі завмерлої вагітності раннього 
терміну. Бетаїн також діє як антиоксидант, 
бере участь у регуляції синтезу NO, синтезі 
креатину та карнітину, що поліпшує стан 
м’язової тканини. Бетаїн відіграє провідну 
роль у регуляції клітинної гідратації і утри-
манні цитоплазмою клітин необхідної кіль-
кості води [7,10,11,14-16].

Застосування Бетаргіну® в передгра-
відарній підготовці та в комбінації з КОС в 
циклі лікування безпліддя методами ДРТ 
дає змогу ефективніше нормалізувати мета-
болічні порушення, поліпшити стан серце-
во–судинної системи та уникнути побічних 
ефектів від застосування препаратів для 
КОС [2,5,11].
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Мета дослідження – вивчити вплив ар-
гініну у поєднанні з бетаїном в комплек-
сній схемі передгравідарної підготовки, під 
час КОС та в першому триместрі вагітності 
при позитивній спробі лікування безпліддя 
(отриманні вагітності) методами допоміж-
них репродуктивних технологійна на:

 – клінічні та біохімічні показники функ-
ції печінки та ліпідного метаболізму;

 – активність ферментів антиоксидантно-
го захисту та процеси перекисного окис-
лення ліпідів (ПОЛ);

 – клінічні прояви, результати ехографіч-
ного, цитологічного та гістологічного 
досліджень;

 – результативність настання вагітності в 
циклах ДРТ.

Матеріал та методи дослідження
Дослідження проводилось в відділен-

ні планування сім’ї та ДРТ з кабінетом ен-
докринної гінекології та денним стаціона-
ром Клініки репродуктивних технологій 
Українського державного інституту репро-
дуктології НМАПО імені П.Л. Шупика. На 
підставі даних анамнезу, якому передувало 
загально–клінічне обстеження, ехографія, 
цитологічне дослідження мікробіоптату з 
порожнини матки, гістерорезектоскопія з 
роздільним діагностичним вишкрібанням 
цервікального каналу і порожнини матки 
та гістологічним дослідженням отриманого 
матеріалу, були відібрані:

  в І (основну) групу дослідження 31 паці-
єнтка із звичною неефективною імплан-
тацією (ЗНІ): в анамнезі у всіх пацієн-
ток (100%) були одна або декілька 
невдалих спроб ДРТ, з них 5 жінок (16,1 
%) – 2 спроби та одна (3,3 %) – 3 спро-
би. Середній вік становив 36,5 ± 3,1 
роки. Первинне безпліддя було виявле-
но у 25 (80,6 %) пацієнток.

Пацієнткам основної групи після не-
вдалих свіжих циклів ДРТ або кріоциклів, 
в яких ембріони були гарної якості, призна-
чалась комплексна передгравідарна схема 
підготовки перед наступною спробою ЕКЗ з 
рецепторокорегуючою дією, імунокоригу-
ючими властивостями, антиоксидантною 
дією, яка нормалізує мікроциркуляцію в 
тканинах, насичує їх киснем, покращує 
внутрішньоклітинний обмін. До трьохмі-
сячної комплексної схеми передгравідарної 
підготовки входив препарат Бетаргін® (ви-

робник Фарматіс С.А.С.; дистриб ютер ТОВ 
«Фармюніон бсв девелопмент», Україна).

Пацієнтки основної групи приймали 
Бетаргін® по 1 саше двічі на день.

  До II (контрольної) групи увійшли 40 
пацієнток, яким провели наступну 
спробу КОС за протоколом одразу після 
стандартного періоду відновлення орга-
нізму.

Усім пацієнткам було проведено комп-
лексне обстеження в межах алгоритмів об-
стеження хворих з безпліддям (Наказ № 582 
від 15.12.2003 р. «Про затвердження клініч-
них протоколів з акушерської та гінеколо-
гічної допомоги», розділ «Тактика ведення 
жінок з безпліддям») та інструкцією засто-
сування ДРТ (Наказ № 787 від 09.09.2013 р. 
«Про затвердження Порядку застосування 
допоміжних репродуктивних технологій в 
Україні»).

Для цитологічного, бактеріологічного 
та бактеріоскопічного дослідження за за-
гальноприйнятою методикою проводився 
прицільний забір виділень з поверхні ший-
ки матки, цервікального каналу і піхви та 
взяття мікробіоптату з порожнини матки. 
Цитологічне дослідження проводилося по-
ліхромним методом по Папаніколау і моно-
хромним по Папенгейму.

Ефективність методики лікування оці-
нювали через 3 місяці за клінічними про-
явами, результатами ехографічного, біо-
хімічного, цитологічного та гістологічного 
досліджень та результативністю настання 
вагітності в циклі ДРТ.

Окрім того, для оцінки цитотоксичного 
впливу на функцію печінки препаратів для 
проведення КОС, в циклі лікування безплід-
дя методами ДРТ, аналізували такі біохіміч-
ні показники (маркери порушення проник-
ності мембран гепатоцитів і цитолізу): 

  трансамінази – аланіновую (АЛТ) і ас-
парагінову (АСТ);

  лактатдегідрогеназу (ЛДГ);

  лужну фосфатазу (ЛФ);

  загальний і прямий білірубін;

  загальний білок і холестерин.

Дані показники оцінювали у жінок 
групи порівняння, а також в основній групі 
до призначення трьохмісячної комплексної 
схеми передгравідарної підготовки, до якої 
входив препарат Бетаргін®, під час КОС та 
в першому триместрі вагітності при пози-
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тивній спробі лікування безпліддя методами 
ДРТ.

Для статистичної обробки отрима-
них результатів використовували програму 
Microsoft Excel. Достовірність динаміки по-
казників оцінювали за t–критерієм Ст’юдента 
для парних варіант. Достовірними вважали їх 
відмінності при значеннях р<0,05.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Характеристики клінічної картини 

хворих в обох групах були однорідними. Оці-
нювались відповідність морфофункціональ-
ної структури ендометрію досліджуваних 
пацієнток УЗД нормального ендометрію. 
При проведенні УЗД визначали розміри 
матки, її контури, внутрішню структуру, 
товщину і структуру ендометрію, розміри 
яєчників, а також виключали патологічні 
зміни в міометрії і яєчниках. Результати 
УЗД співставляли з даними гістологічного 
та цитологічного досліджень ендометрію. В 
обох групах дослідження товщина, ехоген-
ність, ехоструктура ендометрію відповідала 
нормі. Ультразвукову анатомію ендометрія 
розглядали на 5–7 та 17–21 дні менстру-
ального циклу. У фазу ранньої проліфера-
ції (5–7 дні циклу) ендометрій мав відносно 
низьку ехогенність і однорідну ехострукту-
ру. Товщина коливалася в межах 3–6 мм, 
складаючи в середньому 5 мм. У фазу серед-
ньої секреції (17–21 дні) ендометрій досягав 
максимальної товщини – в середньому 11 
мм (коливання 10–13 мм). Ехогенність ще 
більш підвищувалась, гіперехогена лінія в 
центрі візуалізувалась погано або не візуалі-
зувалась взагалі в обох групах.

В той самий час цитологічне дослі-
дження мікробіоптату із порожнини матки 
показало доцільність та високу ефективність 
призначення комплексної передгравідарної 
схеми підготовки перед наступною спро-
бою ЕКЗ з рецепторокорегуючою дією, яка 
нормалізує мікроциркуляцію в тканинах, 
насичує їх киснем, покращує внутрішньо-
клітинний обмін, саме в І (основній) групі, 
пацієнтки якої приймали додатково препа-
рат Бетаргін®. В цитограмах мікробіоптату 
пацієнток основної групи визначали нор-
мальний ендометрій в вигляді клітин, зібра-
них в двомірні скупчення з мономорфними 
ядрами і широкої цитоплазмою у 17 (54,8%) 
пацієнток; групи клітин зібрані в двомірні 
скупчення із збільшенням ядер у 3 (9,6%) 

пацієнток; клітини зібрані в малоклітинні 
двомірні скупчення з мономорфізмом у ви-
гляді «бджолиних сот» у 11 (35,6%) пацієн-
ток (рис. 1–3). В групі ж порівняння, у па-
цієнток які відмовились від запропонованої 
нами комплексної передгравідарної схеми 
підготовки перед наступною спробою ЕКЗ, в 
цитограмах мікробіоптату визначали ендо-
метрій в вигляді тривимірних скупчень за-
лозистого типу з анізокаріозом у 15 (37,5%) 
пацієнток; групи клітин ендометрію, зібра-
ні в тривимірні щільні скупчення з наплас-
товуванням ядер одне на одне у 12 (30,0%) 
досліджуваних; клітини ендометрію, зібра-
ні в тривимірні скупчення із збільшенням 
ядер були виявлені у 13 (32,5%) пацієнток 
(рис.1–6).

Рис.1. Цитограма. Групи клітин ендометрію, 
зібрані в тривимірні скупчення залозистого типу 
з анізокаріозом. Забарвлення по Паппенгейму. 

Х400.

Рис.2. Цитограма. Групи клітин ендометрію, 
зібрані в тривимірні щільні скупчення 
з напластовуванням ядер одне на одне. 

Забарвлення по Паппенгейму. Х400.

Рис.3. Цитограма. Групи клітин ендометрію, 
зібрані в тривимірні скупчення із збільшенням 

ядер. Забарвлення по Паппенгейму. Х400.
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Рис.4. Цитограма. Групи клітин ендометрію 
в процесі лікування, зібрані в двомірні 

скупчення із збільшенням ядер. забарвлення по 
Паппенгейму. Х300.

Рис.5. Цитограма. Нормальний ендометрій після 
проведеного курсу терапії, клітини зібрані в 

двомірні скупчення з мономорфними ядрами 
и широкою цитоплазмою. Забарвлення по 

Паппенгейму. Х 400.

Рис.6. Цитограма. Нормальний ендометрій 
після проведеного курсу терапії, клітини 

зібрані в малоклітинні двомірні скупчення з 
Мономорфізмом у вигляді «бджолиних сот». 

Забарвлення по Паппенгейму. Х 400.

В результаті нашого дослідження функ-
ції гепатобіліарної системи пацієнток, які 
проходили лікування безпліддя методами 
ДРТ, були отримані наступні дані (табл.1,2). 
При порівнянні показників цитолізу (АЛТ, 
АСТ, ЛДГ, ЛФ), рівнів холестерину і білі-
рубінового обмінів в основній групі і контр-

ольній групі до початку лікування достовір-
них відмінностей виявлено не було (p> 0,05). 
Після проведеного курсу комплексного ліку-
вання з використанням Бетаргіну® у жінок 
основної групи достовірних відмінностей в 
біохімічних показниках функції печінки ви-
явлено не було. Основні показники цитолі-
зу залишалися в межах норми (p>0,05 для 
АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛФ). Так, показник АЛТ до 
лікування у пацієнток основної групи склав 
25 ± 3,65 Од/л, а після лікування із застосу-
ванням Бетаргіном® – 27 ± 2,99 Од/л, що не 
виявило достовірних відмінностей, проти 35 
± 5, 68 Од/л (p <0,05) в групі порівняння піс-
ля КОС в циклі лікування безпліддя метода-
ми ДРТ без застосування Бетаргіну®.в перед-
гравідарній та під час самої контрольованої 
оваріальної стимуляції. Рівень АСТ в осно-
вній групі після лікування на фоні препарату 
Бетаргін® склав 24 ± 3,5 Од/л (p<0,05), тоді 
як в групі порівняння показник був достовір-
но вищий – 38 ± 6,16 Од/л (p<0,05).

Таблиця 1

Біохімічні показники у пацієнток основної групи

Показники норма
Комплексна схема лікування з Бетаргіном 

n=31
до лікування після лікування

загальний білірубін 8,6–20,6 мкмоль/л 18,2±2,63 18,3±2,67*

прямий білірубін <5,1 мкмоль/л 4,8±0,70 4,6±2,12*

АЛТ 5–31 ед. 25±3,65 27±2,99*

АСТ 5–31 ед. 23±3,35 24±3,5*

ЛДГ 0,8–4,0 ммоль/л ч 2,7±0,39 2,8±0,4*

ЩФ 1,0–3,0 ммоль/л ч 2,6±0,38 2,5±0,36*

загальний білок 65–85 г/л 80±1,67 79±8,89*

Холестерин <5,2 ммоль/л 3,6±0,53 3,2±0,47*

*p>0,05 для n=31.
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Такі ж закономірності встановлені і 
при дослідженні рівня ЛДГ і ЛФ. В осно-
вній групі після лікування показники ЛДГ і 
ЛФ склали відповідно 2,8 ± 0,4 * і 2,5 ± 0,36 
ммоль/л (p<0,05), тоді як в групі порівняння 
після лікування – відповідно 4,8 ± 0,78 * і 
4,4 ± 0,71 ммоль/л ч (p<0,05). На тлі засто-
сування Бетаргіну® в передгравідарній схемі 
підготовки та під час КОГ в циклі лікування 
методами ДРТ не відбулося змін в обмінах 
білірубіну і холестерину у пацієнток осно-
вної групи, показники залишалися в межах 
норми (p>0,05 для білірубіну і холестерину). 
Так, рівень холестерину до лікування в осно-

вній групі становив 3,6 ± 0,53 ммоль/л, після 
лікування – 3,2 ± 0,47 ммоль/л.

У групі порівняння ми отримали на-
ступні дані: до лікування рівень холесте-
рину дорівнював 4,0 ± 0,65 ммоль/л, після 
контрольованої оваріальної гіперстимуля-
ції без застосування Бетаргіну® – 6,3 ± 1,02 
ммоль/л (p<0,05). Показники загально-
го білірубіну в основній групі до лікуван-
ня склали 18,2 ± 2,63 мкмоль/л, після лі-
кування – 18,3 ± 2,67 мкмоль/л, тоді як 
в групі порівняння до лікування – 12,2 ± 
1,98 мкмоль/л, а після терапії – 23,4 ± 3,8 
мкмоль/л (табл.1,2).

Таблиця 2

Біохімічні показники у пацієнток групи порівняння

показники норма

Комплексна схеми лікування без  Бетаргіна 
n=40

до лікування після лікування

загальний білірубін 8,6–20,6 мкмоль/л 12,2±1,98 23,4±3,8*

Прямий білірубін <5,1 мкмоль/л 3,2±0,52 5,3±0,86*

АЛТ 5–31 ед. 15±2,43 35±5,68*

АСТ 5–31 ед. 18±2,92 38±6,16*

ЛДГ 0,8–4,0 ммоль/л ч 2,4±0,39 4,8±0,78*

ЩФ 1,0–3,0 ммоль/л ч 1,8±0,29 4,4±0,71*

загальний білок 65–85 г/л 60±9,73 92±14,9*

холестерин <5,2 ммоль/л 4,0±0,65 6,3± 1,02*

*р < 0,05 для n=40.

Таким чином, в групі порівняння піс-
ля проведеного лікування при контролі біо-
хімічних показників відмічається вірогідне 
підвищення рівня маркерів синдрому ци-
толізу, загального і прямого білірубіну, за-
гального білка і холестерину (p<0,05), що 
свідчить про цитотоксичний вплив препа-
ратів для контрольованої оваріальної сти-
муляції на функцію печінки і підтверджує 
обґрунтованість призначення комплексної 
терапії з Бетаргіном® в передгравідарній те-
рапії та в комбінації з КОС в циклі лікуван-
ня безпліддя методами ДРТ (табл.1,2).

В основній досліджуваній групі часто-
та настання вагітності склала 61,2% (тоб-
то вагітність наступила у 19 пацієнток), а в 
контрольній групі вагітність після лікуван-
ня безпліддя методами ДРТ наступила у 9 
пацієнток (22,5%). (р<0,05). Вагітні осно-
вної групи приймали Бетаргін® в першому 

триместрі і не мали токсикозу та загрози 
переривання вагітності, тоді як в ІІ групі всі 
вагітні мали токсикоз та загрозу викидня 
різного ступені вираженності.

Висновки
Наше дослідження показало доціль-

ність та високу ефективність застосування 
препарату Бетаргін® в комплексній перед-
гравідарній схемі підготовки перед наступ-
ною спробою КОС з метою досягнення рецеп-
торокорегуючої дії. Виявлено позитивний 
ефект препарату Бетаргін® на показники лі-
підного обміну та концентрацію гомоцистеї-
ну в крові. Доведені імунокоригуючі власти-
вості, антиоксидантна дія, яка нормалізує 
мікроциркуляцію в тканинах, насичує їх 
киснем, покращує внутрішньоклітинний об-
мін; підтримує та покращує функцію гепа-
тобіліарної системи. Запропонований нами 
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метод покращує ехогенність, ехострукту-
ру ендометрію, морфофункціональні влас-
тивості, рецептивність та імплантаційну 
здатність ендометрію та підвищує частоту 
настання вагітності при повторних спробах 
лікування методами ДРТ, що особливо важ-
ливо для пацієнток із звичною неефектив-
ною імплантацією (ЗНІ).
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РЕЗЮМЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТАБОЛІЗМА У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ В ЦИКЛАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 

ОВАРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

СУСЛИКОВА Л.В., БОРИС Е.Н., БОЙКО А.Б., 

СЕРБЕНЮК А.В., ., ОНИЩИК Л.Н.

В работе представлены анализ современ-
ных данных литературы и результаты собствен-
ных исследований антиоксидантных и метаболи-
ческих эффектов препарата Бетаргин®, который 
содержит аргинин в сочетании с бетаином, в ци-
клах контролируемой овариальной стимуляции 
(КОС) у пациенток с бесплодием.

Цель исследования – изучить влияние Бе-
таргина® в циклах контролируемой овариаль-
ной стимуляции (КОС) на соматическое и репро-
дуктивное состояние пациенток с бесплодием.

Материал и методы исследования. В ис-
следовании проводилось обследование и лечение 
пациенток с бесплодием методами вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ): 31 па-
циентка основной группы, которым назначали 
Бетаргин®, и 40 пациенток контрольной груп-
пы, которые лечились по традиционным схемам.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Эффективность лечения оценивали через 3 
месяца на основании данных клинико–биохи-
мического, эхографического и цитологического 
исследований, а также по результатам наступле-
ния беременности у пациенток в циклах КОС. 

Выявлен позитивный эффект Бетаргина® 
на показатели липидного, печеночного обмена и 
концентрацию гомоцистеина в крови.

Выводы. Доказаны иммунокорригирую-
щие свойства, антиоксидантное действие Бетар-
гина®, которые нормализуют микроциркуляцию 
в тканях и улучшают функцию гепатобилиарной 
системы и репродуктивную функцию у женщин.

Ключевые слова: бесплодие, Бетаргин®, 
антиоксидантный эффект, метаболический эф-

фект, контролируемая овариальная стимуля-
ция.

SUMMARY

OPTIMIZATION OF METABOLISM FOR PATIENTS 
WITH STERILITY IN CYCLES OF THE CONTROLLED 

OVARIAN STIMULATION

SUSLIKOVA L.V., BORIS E.N., BOYKO A.B., SER-

BENUYK A.V. ., ONISHCHIK L.N.

The analysis of modern data of literature and 
results of own researches of antioxidant and metabol-
ic effects of Betargin® preparation, that contains an 
arginine in combination with betaine, are in–process 
presented, in cycles by the controlled ovarian stimu-
lation (CОS) for patients with sterility.

RESEARCH AIM – to learn influence of Be-
targin® on the somatic and reproductive state of 
patients with sterility.

Material and methods. In research an in-
spection and treatment of patients with sterility 
the methods of Assisted reproductive technology 
(ART) was conducted: a 31 patient of basic group, 
Betargin® appointed that, and 40 patients of con-
trol group, that treated oneself on traditional 
charts.

Results. Efficiency of treatment was esti-
mated in 3 months on the basis of clinical, biochem-
ical, echography and cytologic researches, and also 
on results the offensive of pregnancy for patients 
in the cycles of CОS.

Conclusions. The positive effect of Betargin® 
is educed on the indexes of lipid, hepatic exchange 
and concentration of homocysteine in blood. Im-
mune properties, antioxidant action of Betargin®, 
are well–proven, that normalize a microcirculation 
in tissue and improve the function of the gepatobil-
liaric system and reproductive state of women.

Keywords: sterility, Betargin®, antioxidant 
effect, metabolic effect, controlled ovarian stimu-
lation.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗВИЧНОЮ 
НЕЕФЕКТИВНОЮ ІМПЛАНТАЦІЄЮ ДО НАСТУПНОГО ЦИКЛУ 

ЛІКУВАННЯ МЕТОДАМИ ДРТ

В роботі представлені: аналіз сучасних даних літератури, результати власних досліджень 
застосування аплікацій ендотеліальних мезенхімальних стовбурових клітин (еМСК) в порожни-
ну матки пацієнтів із звичною неефективною імплантацією (ЗНІ) в складних випадках тонкого, 
атрофічного ендометрія (7мм) в поєднанні із ЗГТ при підготовці до наступного циклу лікування 
методами ДРТ. Запропонована методика покращує ехогенність, ехоструктуру ендометрію, мор-
фофункціональні властивості, рецептивність та імплантаційну здатність ендометрію та під-
вищує частоту настання вагітності.

Мета дослідження: оптимізувати підготовку пацієнтів із звичною неефективною імплан-
тацією (ЗНІ) в складних випадках тонкого, атрофічного ендометрія (7мм) до наступного циклу 
лікування методами ДРТ.

Матеріали та методи дослідження. На підставі даних анамнезу були відібрано 11 пацієн-
ток з тонким, атрофічним ендометрієм (7мм), з однією або декількома невдалими спробами ДРТ 
в анамнезі та наявністю кріоконсервованих ембріоні задовільної якості з попередніх циклів ліку-
вання методами допоміжних репродуктивних технологій. Середній вік становив 39,5 ± 3,1 роки. 
Первинне безпліддя було виявлено у 5 пацієнток. У зв’язку із тим, що у всіх досліджуваних паці-
єнтів відмічалась резистентність до замісної терапії естрадіолом при підготовці до наступної 
спроби лікування методами ДРТ, було запропоновано клітинна терапія еМСК (аплікації ауто-
трасплантанту в порожнину матки).

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінювались відповідність морфофункціо-
нальної структури ендометрію досліджуваних пацієнток ультразвуковій анатомії нормального 
ендометрію. Клінічна вагітність підтверджувалась, коли плідне яйце з ембріоном візуалізувалось 
в порожнині матки. У всіх досліджуваних було відмічено поліпшення структури та розмірів ен-
дометрію через 48-72 години після аплікації аутотрансплантату еМСК. Ендометрій дорівнював 
7,9±1,8 мм в період призначення прогестерону в циклі кріоембріотрансферу. Усім досліджуваним 
було перенесено ембріони п’яти днів культивування.

Ключові слова: звична неефективна імплантація (ЗНІ), мезенхімальні стовбурові клітини 
(МСК), ДРТ, атрофічний ендометрій, імплантація.

Ефективність лікування методами ДРТ 
в Україні складає у середньому 33,53% на 
цикл. Успішність програми ДРТ багато в 
чому залежить від вихідного імунного та 
гормонального гомеостазу пацієнток, кіль-
кості й якості отриманих ооцитів та ембріо-
нів, стану ендометрія та методів контрольо-
ваної оваріальної гіперстимуляції (КОГ). 
На сьогодні відсутні методи прогнозування 
ефективності лікування безплідності за ме-
тодами ДРТ і чіткі критерії вибору опти-
мальних лікувально-оздоровчих заходів пе-
ред проведенням наступних циклів ДРТ.

Важливим поняттям сучасної репро-
дуктології є звична неефективна імплан-
тація (ЗНІ), Recurrent implantation failure 
(RIF). Під терміном розуміють нездатність 
досягнення клінічної вагітності при ЕТ при-
наймні 4 ембріонів в 3 свіжих чи кріоци-
клах, в яких ембріони гарної якості були 
перенесені жінкам у віці <40 років [5]. Біль-
шість ембріонів в циклі ЕКЗ або ДО не імп-
лантуються. Коефіцієнт імплантації скла-
дає <50%. Враховуючи емоційні, а також 
економічні зусилля, які супроводжують 
ДРТ, високий ризик невдач породжує бага-
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то розчарувань для подружньої пари. Навіть 
якщо шанси на досягнення вагітності після 
двох або навіть трьох невдалих циклів до-
сить високі, пари прагнуть спробувати будь-
яке нове втручання.

Однією з головних причин неуспішнос-
ті циклів ЕКЗ є матково-ендометріальний 
фактор (56,7%). Вивчення морфології ен-
дометрія в циклах ДРТ – складний процес, 
що пояснюється застосуванням різних про-
токолів стимуляції. Механізмами реаліза-
ції його є патологічна/запальна структура 
ендометрію, порушення у каскаді ендоме-
тріальних подій  “імплантаційного вікна” 
та регуляції ендометріального апоптозу. В 
умовах постійної присутності пошкоджую-
чого агента в тканині не відбувається завер-
шення заключної фази запалення (регене-
рація), відбувається порушення тканинного 
гомеостазу та формується цілий каскад вто-
ринних пошкоджень. Порушення мікроцир-
куляції в ендометрії призводить до ішемії 
та гіпоксії тканин, активовані макрофаги 
в вогнищі запалення виступають джерелом 
активних радикалів кисню та закису водню 
і запускають процес перекисного окислення 
ліпідів та пошкодження клітинних мемб-
ран. Довготривала та часто безсимптом-
на ішемія та гіпоксія тканин в ендометрії 
приводить до виражених змін в тканинній 
структурі, заважаючи нормальній імплан-
тації та плацентації, формуючи патологічну 
відповідь на вагітність, а також викликає 
порушення проліферації та нормальної ци-
клічної трансформації ендометрію. Як на-
слідок з’являються гіпопластичні процеси 
ендометрію, як біологічний процес, який 
поєднує всі ланки нейрогуморальної регу-
ляції (генетичні та імунологічні), роль яких 
вивчена недостатньо [1,2,7]. Порушення в 
рецептивному апараті можуть привести до 
недостатності сприятливості ендометрію до 
екзогеного гормонального впливу та випад-
кам гестагенорезистентності.

Порушення процесів відновлювальної 
регенерації того чи іншого органу, що су-
проводжується недостатністю його функції, 
характеризується зростаючою і не компен-
сованою загибеллю клітин. Цьому сприяє 
порушення інформаційної міжклітинної 
взаємодії, яка регулюється, перш за все клі-
тинами імунної системи, і глибоке пригні-
чення міграційної активності стовбурових 
і прогеніторних клітин, що забезпечують 
структурний заміщення загиблих диферен-

ційованих клітин. У дорослому організмі, 
де процеси відновної регенерації органів 
вже не можуть бути активізовані природнім 
шляхом за допомогою спонтанної міграції 
регіонарних стовбурових і прогеніторних 
клітин, виникає потреба в здійсненні штуч-
ної доставки таких клітин в ушкоджений 
орган. Реалізація такої програми пов язана 
з вирішенням ряду проблем, серед яких най-
важливішою є вибір джерела отримання 
стовбурових клітин.

Стовбурові клітини були виділені як з 
ембріональних, так і різних постнатальних 
тканин. Однак наявність етичних проблем, 
пов язаних з використанням ембріонального 
донорського матеріалу, змусило розширено 
вивчити властивості постнатальних стовбу-
рових і прогеніторних клітин, позбавлених 
цього недоліку. Серед останніх найбільш 
перспективними, з позицій застосування 
для клітинної терапії, вважаються мезенхі-
мальні стовбурові клітини (МСК) кісткового 
мозку людини. 

Кістковий мозок - єдиний орган, в яко-
му співіснують і функціонально взаємодіють 
два різних типи стовбурових клітин. Голо-
вними функціями МСК кісткового мозку є:

 – формування гемопоезіндикуючого мі-
крооточення (ГІМ);

 – формування стромального мікрооточен-
ня;

 – участь в морфогенезі;

 – самопідтримка і відновлення пулу 
МСК;

 – участь в гомеостатичних реакціях орга-
нізму і в процесах регенерації, репара-
ції та адаптації системи мезенхімаль-
них клітин в нормі та патології.

До загальних властивостей мезенхі-
мальних стовбурових клітин відносять: 
здатність до симетричного і асиметричного 
розподілу, високий проліферативний потен-
ціал, висока здатність до адгезії, фіброблас-
топодібна морфологія, утворення колоній в 
культурі, легка індукція диференціювання.

Так, було встановлено їх ідентичність 
стовбуровим клітинам кісткової системи, 
потім було показано, що МСК кісткового 
мозку здатні диференціюватися в клітини 
кісткової (остеобласти), хрящової (хондро-
цити), сухожильной (фібробласти), жиро-
вої (адипоцити) [5, 10], м’язової (міобласти і 
кардіоміоцітоподобние клітини) тканин [4] і 
нервової тканин [9].
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Протягом останніх років в ряді робіт 
вказується на виявлення постнатальних ме-
зенхімальних клітин-попередників, здат-
них до диференціювання в клітини не мезен-
хімальних тканин. Спочатку було показано, 
що кістковий мозок містить міогенні кліти-
ни-попередники, придатні для трансплан-
тації [8]. Потім була встановлена здатність 
нервових стовбурових клітин до відновлен-
ня гематопоезу у опромінених мишей [6]; і 
навпаки клітини кісткового мозку можуть 
утворювати клітини нервової тканини [10] 
і гепатоцити [9]. Крім того, було виявле-
но, що мезенхімальних стовбурових клітин 
притаманний нейрогенний потенціал, який 
реалізується під дією нейроіндукторів-рети-
ноївої кислоти (RA), EGF, BDNF і спонтан-
но під впливом відповідного мікрооточення. 
Встановлено, що МСК мають здатність про-
никати через гематоенцефалічний бар єр і 
мігрувати від місця введення до різних об-
ластей мозку.

Проводяться клінічні дослідження з 
використанням запропонованої технології в 
складних випадках тонкого, атрофічного ен-
дометрія та синдрома Asherman [1].

Мета дослідження: оптимізувати під-
готовку пацієнтів із звичною неефективною 
імплантацією (ЗНІ) в складних випадках 
тонкого, атрофічного ендометрія (≤7мм) до 
наступного циклу лікування методами ДРТ.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводилось на кафедрі 

акушерства, гінекології та репродуктоло-
гії та в відділенні планування сім’ї та ДРТ 
з кабінетом ендокринної гінекології та ден-
ним стаціонаром Клініки репродуктивних 
технологій Українського державного інсти-
туту репродуктології НМАПО імені П.Л. 
Шупика. На підставі даних анамнезу, яко-
му передувало загально-клінічне обстежен-
ня, ехографія, цитологічне дослідження 
мікробіоптату з порожнини матки, гістеро-
резектоскопія з роздільним діагностичним 
вишкрібанням цервікального каналу і по-
рожнини матки та гістологічним досліджен-
ням отриманого матеріалу були відібрано 11 
пацієнток з тонким, атрофічним ендометрі-
єм (≤7мм), з однією або декількома невдали-
ми спробами ДРТ в анамнезі та наявністю 
кріоконсервованих ембріонів задовільної 
якості з попередніх циклів лікування ме-
тодами допоміжних репродуктивних тех-
нологій. З них у 5-ти жінок — 3 спроби, у 
4 пацієнток – 4 спроби, одна з 2 спробами в 

анамнезі та одна — 1 спроби. Середній вік 
становив 39,5 ± 3,1 роки. Первинне безплід-
дя було виявлено у 5 пацієнток. У зв’язку 
із тим, що у всіх досліджуваних пацієнтів 
відмічалась резистентність до замісної тера-
пії естрадіолом валератом при підготовці до 
наступної спроби лікування методами ДРТ, 
було запропоновано клітинна терапія еМСК 
(аплікації аутотрасплантанту в порожнину 
матки). При підготовці порожнини матки до 
ембріотрасферу в кріоциклі всім пацієнткам 
призначали естрадіол валерат 12 мг з третьо-
го дня замісної терапії та проводили апліка-
ції аутотрасплантанту еМСК на 10 день за-
місної терапії. Зміни розмірів та структури 
ендометрію переглядали через 72 години (на 
12 день ЗГТ). Лише 3 досліджуваним було 
достатньо однієї аплікації аутотрасплан-
танту еМСК, решта 8 пацієнтів отримали 2 
аплікації (другу аплікації аутотрасплантан-
ту еМСК проводили на 14 день ЗГТ).

Аутотрансплантат виготовлявся за 
розробленою методикою, яка передбачала 
вирощування культури еМСК у середі без 
сироватки, збагаченій А83-01, інгібітором 
рецепторів TGF 1, який підтримує виник-
нення стволових клітин з культури еМСК 
та фенотип SUSD2. Обробка культури еМСК 
інгібітором рецепторів А83-01 попереджає 
TGF 1-зумовлений апоптоз та старіння, та 
підтримує відсоток SUSD2+клітин на рів-
ні більш ніж 90%. В присутності А83-01 
еМСК є більш клоногенними, ніж без ньо-
го, та зберігають свої МСК-властивості. Го-
ловною перевагою даного методу культиву-
вання є отримання відтворюваного відсотку 
SUSD2+ еМСК у всіх отриманих від пацієн-
тів зразках клітин, що є запорукою горизон-
тального розповсюдження культури аутоло-
гічних клітин.

Усім пацієнткам було проведено комп-
лексне обстеження в межах, алгоритмів об-
стеження хворих з безпліддям (Наказ № 582 
від 15.12.2003 р. «Про затвердження клініч-
них протоколів з акушерської та гінеколо-
гічної допомоги», розділ «Тактика ведення 
жінок з безпліддям») та інструкцією засто-
сування ДРТ (Наказ № 787 від 09.09.2013 р. 
«Про затвердження Порядку застосування 
допоміжних репродуктивних технологій в 
Україні»).

Для цитологічного, бактеріологічного 
та бактеріоскопічного дослідження за за-
гальноприйнятою методикою проводився 
прицільний забір виділень з поверхні ший-
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ки матки, цервікального каналу і піхви та 
взяття мікробіоптату з порожнини матки. 
Цитологічне дослідження проводилося по-
ліхромним методом по Папаніколау і моно-
хромним по Папенгейму.

Ефективність методики лікування оці-
нювали через 2 місяці за клінічними проява-
ми, результатами ехографічного досліджен-
ня та результативністю настання вагітності 
в циклі ДРТ.

Результати дослідження та їх обговорення
Оцінювались відповідність морфофункціональної структури ендометрію досліджу-

ваних пацієнток ультразвуковій анатомії нормального ендометрію. При проведенні УЗД 
визначали розміри матки, її контури, внутрішню структуру, товщину і структуру ендоме-
трію, розміри яєчників, а також виключали патологічні зміни в міометрії і яєчниках (рису-
нок). Клінічна вагітність підтверджувалась, коли плідне яйце з ембріоном візуалізувалось 
в порожнині матки.

Рисунок – Результати УЗД-дослідження після рекомендованого лікування в циклі ДРТ (зліва – 
маткова вагітність, справа – ехоструктура ендометрію у тієї ж пацієнтки)

У всіх досліджуваних було відмічено 
поліпшення структури та розмірів ендо-
метрію через 48-72 години після аплікації 
аутотрансплантату еМСК. Ендометрій до-
рівнював 7,9±1,8 мм в період призначення 
прогестерону в циклі кріоембріотрансферу. 

9ти пацієнткам було перенесено два ембрі-
они задовільної якості, 2 пацієнткам було 
проведено трансфер одного ембріону ана-
логічної якості. Усім досліджуваним було 
перенесено ембріони п’яти днів культиву-
вання.
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№ 
пацієнта

Вік пацієнтки Розміри ендометрію (мм) 
без аплікацій еМСК/з 
аплікаціями еМСК

Ембріотрансфер,
кількість ембріонів

Результати циклу ліквання 
методами ДРТ

1 36 6,9/8,7 2 -

2 39 6,5/9,0 2 +

3 42 5,9/7,4 1 -

4 37 7,1/9,2 2 +

5 37 6,9/9,1 2 +

6 39 6,7/8,0 2 +

7 38 7,0/8,1 2 +

8 36 7,0/9,1 2 +

9 36 7,0/8,7 2 +

10 41 6,9/8,4 1 +

11 39 6,8/7,9 2 -

Клінічна вагітність вагітність насту-
пила у 8 випадках. На даний час вагітності 
прогресують в різних термінах гестації.

Висновки
Клінічне дослідження з використан-

ням запропонованої технології (комбіна-
ції замісної терапії з аплікацією аутотран-
сплантату еМСК в порожнину матки в циклі 
кріоембріотрансферу) в складних випад-
ках тонкого, атрофічного ендометрія при 
звичній неефективній імплантації (ЗНІ) 
покращує ехогенність, ехоструктуру ендо-
метрію, морфофункціональні властивості, 
рецептивність та імплантаційну здатність 
ендометрію та підвищує частоту настання 
вагітності. Робить доцільним та необхідним 
проведення подальших досліджень застосу-
вання клітинної терапії в лікуванні безплід-
дя (різноманітної етіології) методами допо-
міжних репродуктивних технологій.
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РЕЗЮМЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ 
С ПРИВЫЧНОЙ НЕЭФФЕКТИВНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИЕЙ К СЛЕДУЮЮЩЕМУ ЦИКЛУ 
ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДАМИ ВРТ

СУСЛІКОВА Л.В., ЧАЙКА К.В., 

КАМІНСЬКИЙ А.В.,

ЖИХАРСЬКИЙ Р.В., СЕРБЕНЮК А.В.

В работе представлены: анализ современ-
ных данных литературы, результаты собствен-
ных исследований применения аппликаций 
эндотелиальных мезенхимальных стволовых 
клеток (еМСК) в полость матки пациентам с при-
вычной неэффективной имплантацией (ПНИ) в 
сложных случаях тонкого, атрофического эндо-
метрия (7мм) в сочетании с ЗГТ при подготов-
ке к следующему циклу лечения методами ВРТ. 
Предложенная методика улучшает эхогенность, 
эхоструктуру эндометрия, морфофункциональ-
ные свойства, рецептивность и имплантацион-
ную способность эндометрия и повышает частоту 
наступления беременности.

Цель исследования: оптимизировать под-
готовку пациентов с привычной неэффективной 
имплантацией (ПНИ) в сложных случаях тонко-
го, атрофического эндометрия (7мм) до следую-
щего цикла лечения методами ВРТ.

Материалы и методы исследования. На 
основании данных анамнеза, были отобраны 11 
пациенток с тонким, атрофическим эндометрием 
(7мм), с одной или несколькими неудачными 
попытками ВРТ в анамнезе и наличием криокон-
сервированных эмбрионов, удовлетворительного 
качества из предыдущих циклов лечения мето-
дами вспомогательных репродуктивных техно-
логий. Средний возраст составил 39,5 ± 3,1 года. 
Первичное бесплодие было выявлено у 5 пациен-
ток. В связи с тем, что во всех исследуемых па-
циентов отмечалась резистентность к замести-
тельной терапии эстрадиолом при подготовке 
к следующей попытки лечения методами ВРТ, 
было предложено клеточная терапия еМСК (ап-
пликации аутотрасплантанта в полость матки).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Оценивались соответствие морфофункци-
ональной структуры эндометрия исследуемых 
пациенток ультразвуковой анатомии нормально-
го эндометрия. Клиническая беременность под-
тверждалась, когда плодное яйцо с эмбрионом 
визуализировалось в полости матки. Во всех ис-
следуемых было отмечено улучшение структуры 
и размеров эндометрия через 48-72 часа после 
аппликации аутотрансплантата еМСК. Эндоме-
трий был равен 7,9 ± 1,8 мм в период назначе-
ния прогестерона в цикле криоэмбриотрансферу. 
Всем испытуемым было перенесено эмбрионы 
пяти дней культивирования.

Ключевые слова: привычной неэффек-
тивной имплантацией (ПНИ), мезенхимальные 
стволовые клетки (МСК), ВРТ, атрофический эн-
дометрий, имплантация.

SUMMARY

OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS 
WITH RECURRENT IMPLANTATION FAILURE BE-

FORE NEXT ART CYCLE

SUSLIKOVA L.V., CHAYKA K.V., 

KAMINSKYY A.V.,

ZHYHARSKYY R.V., SERBENYUK A.V.

The work presented: analysis of current lit-
erature data, the results of research of use appli-
cations endothelial mesenchymal stem cells (eMSС) 
into the uterine cavity in combination with hor-
mone replacement therapy in preparation for the 
next cycle of treatment ART in patients with Re-
current implantation failure (RIF) in cases with 
thin, atrophic endometrium (7mm). The improve-
ment of echogenicity, echostructure of endometri-
al morphological characteristics, receptivity and 
ability endometrial implantation and increases of 
pregnancy rate was showen.

Objective: to optimize the preparation of pa-
tients with Recurrent implantation failure in com-
plex cases of thin, atrophic endometrium (7mm) 
for the next cycle of treatment methods of assisted 
reproduction.

Materials and methods. On the basis of histo-
ry were selected 11 patients with thin, atrophic en-
dometrium (7mm) with one or more unsuccessful 
attempts ART history and the availability of cryo-
preserved embryos satisfactory quality from previ-
ous cycles of treatment with assisted reproductive 
technology. The average age was 39,5 ± 3,1 years. 
Primary infertility was found in 5 patients. Due to 
the fact that in all study patients was observed re-
sistance to estradiol replacement therapy in prepa-
ration for the next attempt IVF treatment method 
was proposed cell therapy with eMSС (application 
into the uterus).

Results: conformity assessed endometrial 
morphofunctional structures studied patients ul-
trasound anatomy of the normal endometrium. 
Clinical pregnancy was confirmed by the fertilized 
egg of an embryo in the uterus. In all studied was 
observed improvement in the structure and size of 
endometrial 48-72 hours after application of eMSC. 
The endometrium equal to 7,9 ± 1,8 mm during the 
appointment of progesterone in the cycle of cryo-
embriotransfer. All investigated was transferred 
embryos of five days of cultivation.

Key words: recurrent implantation failure, 
mesenchymal stem cells, ART, implantation.
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ТУЧКИНА И. А., ГНАТЕНКО О.В., КЕБАШВИЛИ С.В.

Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии, г. Харьков

ПЕРЕКРУТ ПРИДАТКОВ МАТКИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
АБДОМИНАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  У ДЕВОЧЕК И 

ДЕВУШЕК

В статье представлены основные клинико-параклинические особенности проявлений пере-
крута придатков матки у девочек, подростков, молодых женщин и оптимальные подходы к выбо-
ру тактики их диагностики и лечения. 

Материал и методы исследования. Обследовано 80 больных с абдоминальным болевым син-
дромом (1 группа-20 девочек 2-12 лет, 2 группа-30 подростков 13-17 лет, 3 группа-30 женщин моло-
дого репродуктивного возраста).Диагностический комплекс включал общеклиническое, специаль-
ное гинекологическое, комплексное лабораторное, ультразвуковое исследование, компьютерную и 
магнитно-резонансную томографию.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у девочек и девочек-подрост-
ков при наличии болевого абдоминального синдрома достоверно чаще встречается перекрут ин-
тактных придатков матки, - у взрослых женщин – перекрут кист яичников (у пациенток 1 и 
2 групп в сравнении с пациентками 3 группы: 11 (55%), 19 (63,3%), 4 (13,3%) - соответственно 
(р<0,05)), что обусловлено анатомическими особенностями внутренних половых органов и более 
подвижным образом жизни. Клинические проявления, обусловленные перекрутом придатков мат-
ки у девочек - неспецифичны, в оптимальный диагностический  комплекс должны входить клини-
ко-анамнестические данные, результаты УЗИ (с допплерографией), КТ и МРТ 

Выводы. Методом выбора лечения с учетом предстоящего материнства. 
следует считать малоинвазивное хирургическое вмешательство – лапароскопию с проведе-

нием органосохраняющих операций.
Ключевые слова: девочки, девушки, острый живот, перекрут придатков матки, репродук-

тивный потенциал. 

Проблема репродуктивного здоровья 
девочек и девушек является актуальной как 
во всем мире, так и в Украине, что связано 
со значительным ростом уровня гинекологи-
ческой заболеваемости в популяции детей и 
подростков [1, 2, 5, 9].

Боли внизу живота – одна из наиболее 
частых причин обращения к гинекологу, 
нередко требующая  оказания неотложной 
помощи. Термин «абдоминальный болевой 
синдром» используется для обозначения 
комплекса признаков, ведущим из которых 
является боль или ощущение дискомфорта в 
животе [3, 6, 9]. 

Основными патологическими состоя-
ниями, которые сопровождаются подобной 
симптоматикой у девочек и девушек, явля-
ются овуляторный синдром, перекрут не-
измененных придатков матки, апоплексия 
яичника, опухоли и опухолевидные образо-
вания яичников, воспалительные заболева-
ния внутренних половых органов, первичная 
дисменорея, некоторые формы врожден-
ных аномалий развития половых органов, 

травмы, беременность (внематочная, угроза 
прерывания маточной беременности, аборт 
в ходу), - большинство из которых требует 
оказания неотложной гинекологической по-
мощи [1, 2, 3, 7, 8, 9]. 

Перекрут придатков матки как одна из 
причин абдоминального болевого синдрома 
у девочек и девушек-подростков встречается 
в 2-3% случаев. У большинства больных он 
ассоциирован с фоновой патологией яични-
ков и труб: ретенционными кистами, саль-
пингитом, сальпингоофоритом [2, 4, 5, 6, 8, 
9].

У женщин старше 20 лет перекрут яич-
ника встречается редко – 1-2  на 100 тыс. 
женщин. Основными его причинами явля-
ются избыточная длина маточной трубы, во-
ронко-тазовой связки и собственной связки 
яичника, извитость и удлинение сосудов ме-
зосальпинкса, травма живота, предшеству-
ющая гинекологическая операция, а также 
наличие гидросальпинкса или пиосальпинк-
са. У девушек-подростков перекрут ножки 
кисты яичника и даже интактных придат-
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ков матки в значительной мере обусловлен 
анатомическими особенностями внутренних 
половых органов (малые размеры матки, от-
носительно высокое расположение яичников 
в малом тазу), физиологическими особен-
ностями (переполнение мочевого пузыря, 
юношеские запоры, бурная кишечная пе-
ристальтика), а также более подвижным об-
разом жизни, присущим данной возрастной 
группе.  У пациенток препубертатного воз-
раста перекрут придатков матки диагности-
руется преимущественно у новорожденных 
в связи с развитием фетальных кист яични-
ка и кист новорожденных, что обусловлено 
высоким уровнем циркулирующих в крови 
материнских гормонов [1, 2, 9]. 

Согласно современным данным,  пере-
крут придатков матки возникает чаще с 
правой стороны вследствие того, что сигмо-
видная кишка оставляет ограниченное про-
странство для их смещений, а также в свя-
зи с большей подвижностью купола слепой 
кишки. Преимущественная локализация 
болей в животе с правой стороны объясня-
ет высокий процент поступления больных 
с предварительным диагнозом «острый ап-
пендицит» [1, 2, 9].

Таким образом, трудности дифферен-
циальной диагностики перекрута придатков 
матки с хирургической патологией повы-
шают риск возникновения необратимых не-
кротических изменений в ткани придатков 
и частоту последующего их  удаления на сто-
роне поражения. Учитывая необходимость 
сохранения репродуктивного потенциала у 
девочек, девушек и молодых женщин, сво-
евременная диагностика и органосохраняю-
щая лечебная тактика представляют собой 
серьезную гинекологическую проблему, что 
обусловливает ее актуальность.

Цель исследования Изучить частоту 
встречаемости перекрута придатков матки у 
детей, подростков, молодых женщин и раз-
работать оптимальные пути органосохраня-
ющей хирургической тактики лечения дан-
ной патологии.

Материал и методы исследования
 Работа выполнена на кафедре акушер-

ства, гинекологи и детской гинекологии 
Харьковского национального медицинского 
университета. Обследовано 80 девочек, под-
ростков и женщин молодого репродуктив-
ного возраста с явлениями абдоминального 
болевого синдрома. Больные были разделе-

ны на три группы. 1 группу составили 20 де-
вочек от 2 до 12 лет; во 2 группу вошли 30 
девушек-подростков 13-17 лет; в 3 группу 
были включены 30 женщин 18-26 лет. Всем 
пациенткам проводилось комплексное кли-
нико-лабораторное и инструментальное об-
следование с глубоким изучением анамнеза 
(соматическое, гинекологическое здоровье, 
течение беременности, родов у матерей, на-
следственность, гинекологический анам-
нез).   

При клиническом обследовании учи-
тывали жалобы, измеряли температуру 
тела, пульс и давление, анализировали по-
казатели гинекологического осмотра, выра-
женность болевого синдрома при пальпации. 
Оценивалось физическое и половое развитие 
пациенток [2]. При гинекологическом иссле-
довании оценивали состояние наружных и 
внутренних половых органов, размеры мат-
ки и яичников. Инструментальные методы 
включали вагиноскопию девочкам, которые 
не жили половой жизнью, с помощью набора 
специальных детских зеркал. Проводилось 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
малого таза и мочевыделительной системы 
(в том числе - допплерография), компьютер-
ная (КТ) и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) - по показаниям. Лабораторное 
обследование включало клинические и био-
химические методы (анализы крови, мочи, 
определение С-реактивного белка, показате-
лей свертывающей и противосвертывающей 
системы крови). Оценивался гормональный 
профиль организма. Исследовались лютро-
пин (ЛГ), фоллитропин (ФСГ), пролактин 
(ПРЛ), эстрадиол (Э2), прогестерон (ПРГ), 
антимюллеров гормон (АМГ) в сыворотке 
крови. Статистический анализ проведен с 
помощью пакетов стандартных программ 
«Statgraphics Plus 6.0» с использованием 
критериев Стьюдента, Вилкоксона-Манна-
Уитни, Фишера. 

Результаты исследования и их об-
суждение 
Установлено, что перекрут придатков 

матки достоверно чаще диагностирован у 
пациенток 1 и 2 групп по сравнению с паци-
ентками 3 группы: 11 (55%), 19 (63,3%), 4 
(13,3%) - соответственно (р<0,05).

Клинические симптомы перекрута 
придатков матки были неспецифичны и со-
ответствовали клинике острого живота: боли 
в нижних отделах живота разной степени 
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интенсивности (в 100% случаев), тошнота (в 
20% случаев), рвота (в 30% случаев), повы-
шение температуры тела до субфебрильных, 
реже фебрильных цифр (в 20% случаев). 
Определялся лейкоцитоз с преобладанием 
нейтрофилов, который встречался примерно 
с одинаковой частотой (в 50-55% случаев) во 
всех группах. У 12 (40%) больных 3 группы 
выявлено повышение уровня С-реактивного 
белка в сыворотке крови (пациентки с ре-
тенционными кистами на фоне обострения 
хронического воспаления гениталий). Гор-
мональный профиль у девочек препубертат-
ного возраста, как правило, соответствовал 
возрастным параметрам. У больных 2 груп-
пы выявлено нарушение соотношения ЛГ/
ФСГ (у 26,6%), повышение уровня Э2 (у 
20% ), снижение уровня ПРГ (у 73,3%). Гор-
мональные нарушения выявлены у подрост-
ков с ретенционными кистами яичников на 
фоне нарушений менструальной функции. У 
пациенток 3 группы установлено снижение 
Э2 (у 36,6%), ПРГ (у 40%), АМГ (у 46,6%).

При УЗИ отмечалось увеличение раз-
меров перекрученного органа (от 6,5 4,5 см 
до 12 10 см), изменение его структуры и на-
личие свободной жидкости в полости мало-
го таза. Допплерография, КТ и МРТ были 
использованы для подтверждения предо-
перационного диагноза. Особое значение 
придавалось результатам оценки кровотока 
в патологически измененных тканях. По-
видимому, определенное значение в выра-
женности ишемии и, соответственно, тяже-
сти клинической картины, имело поведение 
состоявшегося «узлообразования»: перекру-
ченные придатки матки, находясь в «сво-
бодном», подвижном положении, вызывали 
образование дополнительного оборота и уси-
ливали степень гипоксии. У 30% пациенток 
1 и 2 групп выявлен перекрут более, чем на 
360°, у одной больной 3 лет - самоампутация 
яичника в результате перекрута. У пациен-
ток с невыраженной клинической картиной 
ущемленные органы находились в фиксиро-
ванном положении между стенками малого 
таза и телом матки, что обусловливало в не-
которой степени сохранение частичного кро-
воснабжения. Это позволяло клинической 
картине видоизменяться в сторону «мнимо-
го» улучшения. 

В 1 группе изолированный перекрут 
яичника диагностирован у 7 пациенток, 
перекрут кисты яичника – у 1, перекрут па-
ратубарной кисты – у 2, перекрут тератомы 

яичника – у 1 больной. Во 2 группе изоли-
рованный перекрут яичника диагностиро-
ван у 7 пациенток, перекрут кисты яични-
ка – у 6, перекрут паратубарной кисты – у 
4, перекрут яичника и маточной трубы – у 
2 подростков. При этом,  в 1 и во 2 группах 
в 60% случаев явления перекрута наблюда-
лись с  правой стороны, в 40% – слева. В 3 
группе перекрут кисты яичника отмечался у 
4 пациенток, в остальных 26 случаях острый 
живот был обусловлен апоплексией яичника 
(2), кистами, 12 из которых были ретенци-
онными. 

Оперативные вмешательства посред-
ством лапароскопии производились с мак-
симальной органосохраняющей тактикой. 
Органосохраняющее хирургическое лечение 
предусматривало оценку состояния тканей 
придатков: при сохранении кровотока и от-
сутствии некротических изменений выпол-
нялась деторсия, при отсутствии кровотока 
и наличии участков некроза – удаление по-
раженных тканей.  При проведении орга-
носохраняющей операции была показана 
овариопексия, что позволяло сохранить ана-
томическое положение яичника и маточной 
трубы, уменьшить вероятность рецидива и 
риск развития спаечного процесса в области 
оперативного вмешательства.

Больным 1 и 2 групп выполнено 28 опе-
ративных вмешательств посредством лапа-
роскопии,  2 – лапаротомии (при перекруте 
тератомы правого яичника и перекруте с 
разрывом кисты левого яичника, ослож-
нившимся внутрибрюшным кровотечени-
ем). У трети девочек 1 и 2 групп (чаще пре-
пубертатного возраста) удалось произвести 
деторсирование. Остальные пациентки про-
лечены  консервативно с окончательными 
диагнозами: колит, овуляторный синдром и 
ретенционная киста яичника.

В 3 группе произведено 18 лапароско-
пических оперативных вмешательств. Пере-
крут кисты яичника отмечался у 4 пациен-
ток, в остальных 26 случаях острый живот 
был обусловлен наличием кист яичника, 12 
из которых – ретенционные, были пролече-
ны консервативно.

 Выводы 
У девочек и девушек-подростков пере-

крут интактных придатков матки встре-
чается достоверно чаще, чем у взрослых 
женщин, что обусловлено анатомическими 
особенностями внутренних половых органов 



375

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

и более подвижным образом жизни, прису-
щим данной возрастной группе. 

Клинические проявления, обусловлен-
ные перекрутом придатков матки у девочек, - 
неспецифичны, проявляются острым абдоми-
нальным болевым синдромом разной степени 
интенсивности, сопровождаются тошнотой, 
рвотой, субфебрилитетом, лейкоцитозом.

Оптимальным для диагностики пере-
крута придатков матки является комплекс, 
в который входят клинико-анамнестические 
данные, результаты УЗИ (с допплерографи-
ей), КТ и МРТ. 

Методом выбора лечения следует счи-
тать малоинвазивное хирургическое вмеша-
тельство – лапароскопию, с проведением ор-
ганосохраняющих операций, что позволит 
сохранить репродуктивный потенциал у де-
вочек, подростков и молодых  женщин.
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РЕЗЮМЕ 

ПЕРЕКРУТ ПРИДАТКІВ МАТКИ ЯК ОДНА З 
ПРИЧИН АБДОМІНАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО 

СИНДРОМУ  У ДІВЧАТОК ТА ДІВЧАТ

І. О. ТУЧКІНА, О.В. ГНАТЕНКО, 

С.В. КЄБАШВІЛІ

У статті представлені основні клініко-па-
раклінічні особливості проявів перекрута при-
датків матки у дівчаток, підлітків, молодих жі-
нок і оптимальні підходи до вибору тактики їх 
діагностики та лікування.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 
80 хворих з абдомінальним больовим синдромом 
(1 група-20 дівчаток 2-12 років, 2 група-30 під-
літків 13-17 років, 3 група-30 жінок молодого 
репродуктивного віку). Діагностичний комплекс 
включав загальноклінічне, спеціальне гінеколо-
гічне, комплексне лабораторне, ультразвукове 
дослідження, комп’ютерну і магнітно-резонанс-
ну томографію.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Встановлено, що у дівчаток і дівчат-підлітків 
при наявності больового абдомінального синдро-
му достовірно частіше зустрічається перекрут 
інтактних придатків матки, - у дорослих жінок 
- перекрут кіст яєчників (у пацієнток 1 та 2 груп 
у порівнянні з пацієнтками 3 групи: 11 (55%), 19 
(63,3%), 4 (13,3%) - відповідно (р <0,05)), що обу-
мовлено анатомічними особливостями внутріш-
ніх статевих органів і більш рухливим способом 
життя. Клінічні прояви, обумовлені перекрутом 
придатків матки у дівчаток - неспецифічні, в 
оптимальний діагностичний комплекс повинні 
входити клініко-анамнестичні дані, результати 
УЗД (з доплерографією), КТ та МРТ.

Висновки. Методом вибору лікування з 
урахуванням майбутнього материнства слід вва-
жати малоінвазивне хірургічне втручання - ла-
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МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСМЕНОРЕИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

В статье представлены основные медико-социальные особенности формирования синдрома 
дисменореи в пубертате. 

Материал и методы исследования. Обследовано 155 девочек-подростков 12-18 лет (95 - с 
синдромом дисменореи - основная группа и 60 девочек с безболезненными менструациями - кон-
трольная группа). Диагностический комплекс включал общеклиническое, специальное гинекологи-
ческое, комплексное лабораторное, ультразвуковое исследования, изучение соматического и психо-
эмоционального статуса.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у большинства подростков 
синдром дисменореи формируется на фоне отягощенной наследственности и преморбидного фона, 
экстрагенитальных заболеваний. Патологическое течение беременности имели 68,4%,  страдали 
дисменореей 70% их матерей. Наиболее тяжелые проявления синдрома  дисменореи наблюдаются 
у девочек, имеющих неблагоприятный социальный климат в семье, сопряжены с высоким уровнем 
тревожности, стресса (что подтверждалось результатами тестирования по шкале Спилберга-
Ханина), с наличием вредных привычек (курение), ранним половым дебютом. Сложные отношения 
с родителями, страхи, хронический стресс, нарушение взаимоотношений со сверстниками, взаи-
мосвязи с окружающим социумом оказывают существенное влияние на возникновение менстру-
альных болей и вазовегетативных нарушений, требующих стационарного лечения.  

Выводы. Выявление медицинских и социальных аспектов, способствующих формированию 
синдрома дисменореи в пубертате, доказывает необходимость полномасштабной санитарно-про-

пароскопію з проведенням органозберігаючих 
операцій.

Ключові слова: дівчатка, дівчата, го-
стрий живіт, перекрут придатків матки, ре-
продуктивний потенціал.

SUMMARY

UTERINE ADNEXA TORSION AS THE CAUSE OF  
ABDOMINAL PAIN IN GIRLS AND YOUNG WOMEN

O. TUCHKINA, O.V. GNATENKO, V.S. KIEBASH-

VILI

This article presents the main clinical and 
paraclinical specifics of manifestation of the uter-
ine adnexa torsion in girls, adolescents and young 
women as well as the optimal approaches to decid-
ing on the tactics of diagnostics and treatment.

Material and methods. The study involved 
80 patients with abdominal pain (Group 1- 20 
girls aged 2-12, Group 2 - 30 adolescents aged 
13-17, Group 3 - 30 women of young reproduc-
tive age). The diagnostic complex included clini-
cal study, special gynecological examination, 

laboratory study, ultrasound examination, com-
puterized axial tomography and magnetic reso-
nance imaging.

Results and discussion. It was found that 
girls and adolescents with the abdominal pain 
syndrome have the uterine intact adnexa torsion 
more often, adult women – the torsion of ovarian 
cysts (patients Groups 1 and 2 as compared with 
the patients of Group 3: 11 (55%), 19 (63.3%), 4 
(13.3%), respectively (p <0.05)), which is due to 
the anatomy of their reproductive organs and a 
more active lifestyle. Clinical manifestations of 
the uterine adnexa torsion in girls are not specif-
ic; the optimal diagnostic complex should include 
clinical and medical history, ultrasound data (with 
Dopplerography), CAT and MRI.

Conclusions. Taking into account the forth-
coming motherhood of girls and young women, the 
best method of treating uterine adnexa torsion in 
them is the minimally invasive surgery - laparos-
copy  organ preserving operations.

Key words: girls, young women, acute 
abdomen, uterine adnexa torsion, reproductive 
potential.
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В структуре специализированной 
службы в подростковом возрасте ведущая 
роль принадлежит своевременной гинеко-
логической помощи девочкам-подросткам с 
наиболее частыми в детской гинекологии па-
тологическими состояниями - нарушениями 
менструальной функции (НМФ) [1, 2, 3, 6]. 
По данным большинства специалистов, наи-
более распространенным НМФ у женщин яв-
ляется синдром дисменореи (ДМ), который 
часто встречается в процессе становления 
репродуктивной системы - в периоде полово-
го созревания [3, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Первичная ДМ – циклично повторя-
ющийся болевой синдром, который обу-
словлен комплексом нейровегетативных, 
обменных и поведенческих нарушений, со-
провождающих менструальное отторжение 
эндометрия. Боль как ощущение страдания 
– частая причина обращения молодых паци-
енток к гинекологу, хотя болезненные мен-
струации нередко рассматриваются юными 
пациентками, как нечто само собой разуме-
ющееся. Первичная ДМ, отмечающаяся у 
большинства больных, приводит не только 
к потере трудоспособности, но и к выражен-
ным изменениям психосоматического стату-
са [1, 3, 9].

В настоящее время возникновение пер-
вичной дисменореи  связывают с высоким  
уровнем простагландинов (ПГ) -F2a и Е2 и/
или с увеличением соотношения ПГFа/ПГЕ 
в эндометрии, являющимися мощными сти-
муляторами сократительной деятельности 
миометрия. Доказано также стимулирую-
щее влияние эстрогенов на синтез ПГ и про-
гестерона [2, 3, 5, 9]. Известны также формы 
ДМ, сопровождающиеся выраженными про-
явлениями не только нейро-вегетативных, 
но и психо-эмоциональных проявлений [2, 
8, 9]. 

В структуре гинекологической заболе-
ваемости девочек-подростков ДМ занимает 
одно из ведущих мест и встречается с часто-
той 22-75%, являясь серьезной причиной 
нарушения здоровья и качества их жизни [2, 
5, 6, 7, 9]. Предотвращение развития выра-
женных патологических изменений репро-
дуктивной системы у таких больных в буду-

щем путем определения наиболее значимых 
медико-социальных факторов, способству-
ющих формированию НМФ в пубертате, не-
обходимость сохранения репродуктивного 
потенциала у будущих матерей, обусловли-
вают актуальность данного исследования. 

Цель исследования
Определить медико-социальный фон, 

на котором формируется синдром дисмено-
реи у девочек – подростков. 

Материал и методы исследования
Исследование проведено на кафедре 

акушерства, гинекологии и детской гинеко-
логии Харьковского национального меди-
цинского университета (клиническая база 
- Областная детская клиническая больни-
ца №1, где выделены 10 гинекологических 
коек в стационаре и консультативный прием 
в поликлинике) и в городской детской поли-
клинике №1 г. Харькова.

Под наблюдением находились 155 де-
вушек–подростков 12 – 17 лет, обследован-
ных детским гинекологом при проведении 
профилактических осмотров. Обследован-
ные подростки составили основную (95 дево-
чек с ДМ) и контрольную (60 девочек, у ко-
торых менструации были безболезненными) 
группы. Основная группа была разделена 
на 4 подгруппы: А – 35 девочек, живущих 
в неполной семье; Б – 29 девочек, имеющих 
вредные привычки (употребление алкоголя, 
табакокурение); В - 16 девочек, имеющих 
сложные/конфликтные отношения с роди-
телями; С - 15 девочек, имевших ранний 
половой дебют. Контрольную группу (60 де-
вочек-подростков) составили сверстницы, 
учащиеся общеобразовательных школ г. 
Харькова, проживающие в полных благо-
получных семьях, без вредных привычек, 
не живущих половой жизнью. Комплексное 
обследование включало изучение течения 
беременности и родов у матерей девочек-
подростков, преморбидного фона, оценку 
физического и полового развития, гинеко-
логическое, ультразвуковое обследование, 
консультацию психолога (с использованием 
тестирования по шкале Спилберга-Хани-
на). Всесторонне оценивался соматический 

светительной и психологической работы с этими больными и их родными в процессе проведения 
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий по формированию здорового образа 
жизни. 

Ключевые слова: девочки-подростки, дисменорея, экстрагенитальная патология, социаль-
ный фон
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статус пациенток, при выявлении экстра-
генитальной патологии (ЭП) проводились 
консультации смежных специалистов для 
установления ее характера. Статистический  
анализ выполнен при помощи пакетов стан-
дартных программ «Statgraphics Plus 6.0» с 
использованием критериев Стьюдента, Вил-
коксона-Манна-Уитни, Фишера. 

Результаты исследования и их об-
суждение 
Комплексное исследование позволило 

установить особенности течения беремен-
ности и родов у матерей девочек основной 
группы по сравнению с аналогичными дан-
ными в контроле: угроза прерывания бере-
менности, гестозы, явления плацентарной 
дисфункции в процессе гестации у матерей в 
основной группе втрое превышали их часто-
ту в контрольной группе: 65 (68,4%) против 
14 (23,3%), - р<0,05. Матери 70% обследо-
ванных основной группы страдали синдро-
мом ДМ. Состояние детей после родов также 
отличалось в исследуемых группах: в основ-
ной группе чаще, чем в контроле отмечена 
маловесность новорожденных (2500 г и ме-
нее) - 17 (17,8%) против 5 (8,3%), - р<0,05. 
Преморбидный фон у пациенток основной 
группы значительно отличался от такового в 
группе контроля. В основной группе часто-
та «часто болеющих» в три раза превышала 
аналогичный показатель в контроле (54,7% 
против 18,3%, - по группам соответствен-
но - р<0,05). Анализ соматического статуса 
обследованных показал, что частота ЭП в 
основной группе также значительно пре-
вышала аналогичный показатель в группе 
контроля: 62 (65,3%) против 17 (28,3%), по 
группам, соответственно (р<0,05).

Выявлена  зависимость между харак-
тером ЭП и тяжестью клинических прояв-
лений ДМ.  Болевой синдром легкой степени 
чаще встречался у девушек с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта,  опорно-дви-
гательного аппарата,  миопией. ДМ средней 
степени тяжести чаще выявлялась у паци-
енток с патологией гепато-билиарной, мо-
чевыделительной, нервной и эндокринной  
систем. Тяжелая форма ДМ с обменно-эндо-
кринными и нейро-вегетативными проявле-
ниями диагностирована у пациенток с пато-
логией сердечно-сосудистой, центральной и 
вегетативной нервной систем, часто в соче-
тании с миопией. 

Оценка менструальной функции пока-
зала, что у подростков обеих групп средний 
возраст менархе составил 12 лет 5 месяцев 
± 4 месяца, без достоверной разницы между 
основной и контрольной группами. При из-
учении социального фона и психо-эмоцио-
нального состояния обследованных больных 
установлено, что у девочек–подростков  под-
группы А, живущих в неполных семьях и де-
вочек подгруппы В, имеющих конфликты в 
семьях, отмечался высокий уровень тревож-
ности, высокий уровень стресса,  что под-
тверждалось результатами тестирования по 
шкале Спилберга-Ханина. При анализе ре-
зультатов обследования пациенток подгруп-
пы  Б  была выявлена тесная зависимость 
между курением и степенью выраженности 
синдрома ДМ. У 18 девочек (62,1%) этой 
подгруппы, постоянно курящих и выкури-
вавших более 10 сигарет в день, отмечались 
проявления заболевания средней степени тя-
жести, часто на фоне выраженной раздражи-
тельности, резкого снижения трудоспособ-
ности. У этих больных ДМ сопровождалась 
выраженными вазовегетативными проявле-
ниями, проявлявшимися тошнотой, рвотой, 
головокружениями и нередко – приступами 
вазовегетативных пароксизмов. В процес-
се обследования установлено, что сложные 
отношения с родителями, страхи, хрониче-
ский стресс, нарушение взаимоотношений со 
сверстниками, взаимосвязи с окружающим 
социумом оказывают существенное влияние 
на возникновение менструальных болей. Это 
подтверждается результатами обследования 
девочек подгруппы В, у которых диагности-
рованы самые тяжелые проявления синдро-
ма ДМ, требующие стационарного лечения.  
У пациенток подгруппы  С  средний возраст 
полового дебюта составил 14 лет 3 месяца ± 
4 месяца, а синдром ДМ проявлялся чаще 
всего на фоне хронического воспалительно-
го процесса женской половой системы и под-
росткового промискуитета.

Выводы 
Результаты проведенного исследова-

ния показали, что синдром ДМ чаще форми-
руется у девочек с отягощенной наследствен-
ностью, на неблагоприятном преморбидном, 
экстрагенитальном  и социальном фоне, у 
девушек, имеющих нарушения психологи-
ческого климата в семье, вредные привыч-
ки – курение, испытывающих негативное 
влияние стресса. Указанное доказывает не-
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обходимость полномасштабной санитарно-
просветительной и психологической работы 
с этими больными и их семьями в процессе 
проведения лечебно-диагностических и про-
филактических мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ДИСМЕНОРЕЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

I.О. ТУЧКІНА, Л.А. ДОБРОВОЛЬСЬКА

У статті представлені основні медико-соці-
альні особливості формування синдрому дисме-
нореї в пубертаті. 

Матеріал і методи дослідження. Обстеже-
но 155 дівчаток-підлітків 12-17 років (95 - із син-
дромом дисменореї - основна група і 60 дівчаток 
з безболісними менструаціями - контрольна гру-
па). Діагностичний комплекс включав загально-
клінічне, спеціальне гінекологічне, комплексне 
лабораторне, ультразвукове дослідження, ви-
вчення соматичного і психо-емоційного статусу.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що у більшості підлітків синдром 
дисменореї формується на тлі обтяженої спадко-
вості і преморбідного фону, екстрагенітальних 
захворювань. Патологічний перебіг вагітності 
мали 68,4%, страждали дисменореей 70% їх-
ніх матерів. Найбільш важкі прояви синдрому 
дисменореї спостерігаються у дівчаток, що ма-
ють несприятливий соціальний клімат в родині, 
пов’язані з високим рівнем тривожності, стресу 
(що підтверджувалося результатами тестуван-
ня за шкалою Спілберга-Ханіна), з наявністю 
шкідливих звичок (куріння), раннім статевим 
дебютом. Складні відносини з батьками, страхи, 
хронічний стрес, порушення взаємовідносин з 
однолітками, взаємозв’язку з навколишнім соці-
умом впливають на виникнення менструальних 
болів і вазовегетатівних порушень, які потребу-
ють стаціонарного лікування.

Висновки. Виявлення медичних і соціаль-
них аспектів, що сприяють формуванню синдро-
му дисменореї в пубертате доводить необхідність 
повномасштабної санітарно-освітньої та психо-
логічної роботи з цими хворими і їх родинами в 
процесі проведення лікувально-діагностичних і 
профілактичних заходів щодо формування здо-
рового способу життя.

Ключові слова: дівчатка-підлітки, дисме-
норея, екстрагенітальна патологія, соціальний 
фон.

SUMMARY

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DYSMENOR-
RHEA FORMATION IN ADOLESCENT GIRLS

I.A. TUCHKINA, L.A. DOBROVOLSRAYA

The article presents the main medical and so-
cial characteristics of the dysmenorrhea syndrome 
formation in puberty.

Material and methods. 155 adolescent girls 
aged 12-17 have been examined (95 girls with the 
dysmenorrhea syndrome – the main group; 60 girls 
with painless menstruation – the control group). 
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АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВАГІТНИХ ЖІНОК ПРИ 
ФІЗІОЛОГІЧНОМУ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ

При надмірній інтенсивності чи/та тривалості впливу стресових факторів відбувається 
виснаження адаптаційних резервів організму, що приводить до розвитку психосоматичних захво-
рювань. Найбільш вразливою до психоемоційного стресу частиною соціуму є вагітні жінки. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 2 групи: контрольна - 30 практично здоро-
вих невагітних жінок; основна група - 90 вагітних із необтяженим перебігом вагітності. Проведе-
но анкетування за шкалою J.Teylor, Ch.Spielberger, та САН тест. 

Результати дослідження та їх обговорення. У статті описані кореляційні взаємовідноси-
ни між рівнями напруження психоемоційних адаптаційних можливостей у вагітних жінок із необ-
тяженим перебігом вагітності та невагітних жінок. Виявлена достовірна різниця по деяких пси-
хологічних чинниках та поведінкових реакціях. Статистично значима різниця спостерігається у 
вагітних в першому та третьому триместрах вагітності.  

Висновки. Під час вагітності у вагітної відбувається напруження психоемоційних адапта-
ційних можливостей організму, більш значиме у першому та третьому триместрах вагітності.

Ключові слова: психоемоційний стан, адаптаційні резерви, вагітність, рівень тривожності, 
Тейлор, Спілбергер, САН

The diagnostic complex included general clinical 
examination, special gynecological examination, 
complex laboratory study, ultrasound examina-
tion, study of physical and psycho-emotional sta-
tus.

Results and discussion. It has been found 
that in most adolescents, the dysmenorrhea syn-
drome is formed against the backdrop of family 
history and premorbid background, extragenital 
diseases. 68.4%  had a pathological course of preg-
nancy, 70% of their mothers suffered from dys-
menorrhea. The most severe manifestations of the 
dysmenorrhea syndrome were observed in girls 
who have an unfavorable social climate in the fam-
ily, a high level of anxiety and stress (which was 
confirmed by the results of tests on the Spielberg 

Hanin scale), harmful habits (smoking), an early 
sexual debut. Complex relationships with their 
parents, fears, chronic stress, lack of normal rela-
tions with peers, lack of interaction with the social 
environment have a significant effect on the ap-
pearance of menstrual pain and vasovegetative dis-
orders which require hospital treatment.

Conclusions. Identification of medical and 
social aspects that contribute to the formation of 
the dysmenorrhea syndrome in puberty proves the 
need for a full-scale health education and psycho-
logical work with these patients and their families 
in the process of diagnostic, curative and preven-
tive activities which promote healthy lifestyles.

Key words: adolescent girls, dysmenorrhea, 
extragenital pathology, social background

На сьогодні особливістю нашої країни 
є зниження рівня народжуваності, підви-
щення кількості ускладнених вагітностей і 
пологів, зниження рівня здоров я немовлят. 
З одного боку, причиною даної тенденції є 
нестабільна соціально-економічна ситуація, 
яка несприятливо позначається на емоційній 
сфері жінки. З іншого, вплив вагітності на 
психіку жінок настільки значний, що деякі 
автори розглядають це явище як кризову си-
туацію, відповіддю на яку є психоемоційний 
стрес. Його можна представити як сукупність 
захисних психологічних і фізіологічних ре-
акцій людини на надмірні вимоги середови-

ща, пов язані з перевищенням його ресурсів 
і створенням загрози для особистого благо-
получчя. При надмірній інтенсивності чи/та 
тривалості впливу стресових факторів відбу-
вається виснаження адаптаційних резервів 
організму, що приводить до розвитку пси-
хосоматичних захворювань. Найбільш враз-
ливою до психоемоційного стресу частиною 
соціуму є вагітні жінки [4]. В останні роки 
широко вивчаються питання адаптації жінок 
при нормальному й патологічному перебігу 
вагітності та пологів, однак вплив стресу на 
організм вагітних, перебіг пологів та стан но-
вонародженого вивчено недостатньо.
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Мета дослідження  – оцінити психоемо-
ційні адаптаційні можливості вагітних жі-
нок із необтяженим перебігом вагітності.

Матеріал та методи дослідження
Нами обстежено 30 невагітних жінок, 

які склали контрольну групу. В цю групу 
увійшли студенти які проходили навчання 
на кафедрі акушерства і гінекології. Крите-
рії включення для контрольної групи: сома-
тично здорові жінки. Критерії виключення 
для контрольної групи: наявність заборгова-
ності чи/та погана успішність (з метою зни-
ження впливу навчання як стрес-фактору), 
наявність хронічних захворювань, 
суб’єктивна оцінка свого стану як «стан 
стресу». 90 вагітних жінок у третьому три-
местрі із необтяженим перебігом вагітності 
склали основну групу. Критерії включення 
для основної групи: соматично здорові ва-
гітні жінки, перебіг вагітності без клінічних 
ускладнень, показники ехографічного та 
кардіотокографічного дослідження в межах 
припустимої норми. Критерії виключення 
для основної групи: хронічні захворювання, 
акушерські ускладнення протягом  вагітнос-
ті, перинатальні ускладнення у попередній 
вагітності та пологах. З метою дослідження 
психоемоційного стану зазначених жінок 
ми провели «анонімне», для підвищення 
валідності, анкетування. В якості анкет ми 
використовували методику призначену для 
визначення рівня тривожності запропоно-
вану J.Teylor і адаптовану Т.А.Нємчіним [1, 
2, 3]. Опитувач складається з 50 тверджень. 
Сумарна оцінка: 40-50 балів розглядається 
як показник дуже високого рівня тривоги; 
25-40 балів свідчить високому рівні триво-
ги; 15-25 балів - про середній (з тенденцією 
до високого) рівень; 5-15 балів - про серед-
ній (з тенденцією до низького) рівень та 0-5 
балів - про низький рівень тривоги. Шкала 
самооцінки розроблена Ч.Д.Спілбергером і 
адаптовану Ю.Л.Ханіним складається з 2-х 
частин, що роздільно оцінюють реактивну 
(РТ) і особистісну (ОТ) тривожність [1, 2, 
3]. При інтерпретації результати оцінюють-

ся в такий спосіб: до 30 балів - низька три-
вожність; 31-45 - помірна тривожність, 46 і 
більш балів - висока тривожність. Методика 
діагностики оперативної оцінки самопочут-
тя, активності й настрою [1, 2, 3]. Опитувач 
складається з 30 пар протилежних харак-
теристик, по яких випробуваного просять 
оцінити свій стан. При підрахунку крайній 
ступінь виразності негативного полюса пари 
оцінюється в один бал, а крайній ступінь ви-
разності позитивного полюса пари в сім ба-
лів. Отримані бали групуються відповідно 
до  ключа в три категорії й підраховується 
кількість балів по кожній з них. Отримані 
результати по кожній категорії діляться на 
10. Середній бал шкали рівний 4.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Нами було проведено анкетування із 

використанням зазначених анкет у 30 не-
вагітних жінок (табл. 1). Аналізуючи ре-
зультати дослідження рівня тривожності у 
невагітних жінок, можна відзначити, що в 
групі контролю, не зустрічаються жінки з 
низькою, високою та дуже високою тривож-
ністю, у більшості невагітних жінок рівень 
середній рівень тривожності. 

З метою визначення особливості психо-
емоційного стану у різні терміни вагітності, 
основна група була розділена три підгру-
пи відповідно трьом триместрам вагітнос-
ті (табл. 1). При співставленні результатів 
визначення рівня тривожності вагітних і 
невагітних жінок визначені загальні риси - 
характерний середній рівень тривожності. 
Серед результатів жінок в обох вибірках не 
зустрічаються дуже високий і дуже низький 
рівень тривожності (тобто  крайні варіанти). 
Якщо розглядати відмінності, то можна по-
мітити, що вагітні жінки мають високий та 
середній з тенденцією до високого рівень 
тривожності, а невагітні - середній з тенден-
цією до низького рівень тривожності. Якщо 
розглядати абсолютні дані, можна відміти-
ти статистично достовірні відмінності між 
основною та контрольною групами.

Таблиця 1

Рівень тривожності за методикою J.Teylor в адаптації Т.А.Нємчіна

Контрольна група 
(n=30)

Основна група 
(n=90)

Вагітні

I триместр (n=30) II триместр (n=30) III триместр (n=30)

12,57±4,75 32,26±7,14* 36,80±3,00* 24,43±5,61 35,53±4,52*

* - достовірність по відношенню до контрольної групи (р  0,05)
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Серед вагітних жінок, що прийняли 
участь у дослідженні, жінки з таким рівнем 
тривожності як низький і дуже високий не 
зустрічаються. У вагітних жінок в 19% ви-
падків зустрічається середній із тенденцією 
до високого рівня тривожності, що свідчить 
про схильність вагітної переживати триво-
гу, тобто емоційний стан, що виникає в си-
туаціях невизначеної небезпеки, що й про-
являється в очікуванні неблагоприємного 
розвитку подій. А високий рівень тривож-
ності зустрічається у 68% вагітних жінок, 
що свідчить про прояв стану тривожності 
в різноманітних ситуаціях. Це є порушен-
ням емоційної сфери особистості, свідчить 
про недостатню пристосовність людини до 
тих чи інших соціальних ситуацій. Такий 
високий рівень тривожності може дезор-

ганізувати будь-яку діяльність, що у свою 
чергу може привести до зниженої самооцін-
ки, непевності в собі, цей стан може висту-
пати в якості одного з механізмів розвитку 
неврозу, тому що сприяє збільшенню осо-
бистісних протиріч. Такий високий рівень 
тривожності може бути викликано багатьма 
факторами – генетичними страхами, остра-
хом тих змін, які відбуваються з вагітною 
як в психоемоційному ракурсі так і безпосе-
редньо з її зовнішністю і фігурою, острахом 
пологів, острахом відповідальності за по-
дальшу долю дитини. 

Для підтвердження отриманих даних 
було проведено анкетування з використан-
ням шкали самооцінки Спілбергера - Ханіна 
(табл. 2). 

Таблиця 2

Результати оцінки анкетування за шкалою самооцінки Л.Д. Спілбергера 
в адаптації Ю.Л.Ханіна

Контрольна 
група 
(n=30)

Основна група 
(n=90)

Вагітні
I триместр

(n=30)
II триместр

(n=30)
III триместр

(n=30)
Реактивна 
тривожність 18,83±4,95 34,87±8,76 38,37±5,59* 27,70±7,84 38,53±7,96

Особистісна 
тривожність 31,80±4,22 51,21±8,49* 55,33±5,28* 47,60±9,13 50,70±8,88*

* - достовірність по відношенню до контрольної групи (р  0,05)

Середній бал особистісної тривожності, 
як ми і передбачали, вищий у вагітних жі-
нок - 51,21±8,49 бали, у невагітних жінок 
середній бал по даному показникові трохи 
нижчий - 31,80±4,22. Статистично-значимо 
відрізняється рівень особистісної тривож-
ності, у порівнянні з рівнем тривожності у 
невагітних жінок (р≤0,05). Статистично зна-

чимих відмінностей у прояві ситуативної 
тривожності у вагітних і невагітних жінок 
не виявлено.

В обох групах дослідження проведено 
також анкетування за методикою діагности-
ки оперативної оцінки самопочуття, актив-
ності й настрою. Результати представлені в 
таблиці 3.

Таблиця 3

Результати оцінки анкетування за методикою діагностики оперативної оцінки 
самопочуття, активності й настрою (САН тест)

Контрольна 
група 
(n=30)

Основна група 
(n=90)

Вагітні

I триместр
(n=30)

II триместр
(n=30)

III триместр
(n=30)

Самопочуття 5,75±0,54 3,80±0,77* 3,65±0,69* 4,26±0,73 3,50±0,71*
Активність 5,68±0,44 3,70±0,79* 3,35±0,43* 4,36±0,89 3,39±0,49*
Настрій 6,24±0,61 4,03±0,90* 3,88±0,98* 4,58±0,84 3,62±0,55*
Сумарно 17,67±1,24 11,53±2,03* 10,88±1,80* 13,20±1,95 10,51±1,10*

* - достовірність по відношенню до контрольної групи (р  0,05)



383

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСОЦІАЦІЇ 
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ Випуск 2 (38) 2016 

Обробка отриманих результатів під-
твердила дані про напруження психоемоцій-
них адаптаційних можливостей у вагітних, 
при цьому вони найбільш виражені у пер-
шому та третьому триместрах вагітності. Це 
пояснюється тим, що при вагітності у жінок 
змінюється психіка, її відношення до на-
вколишніх, вагітна по-особливому реагує на 
зовнішні й внутрішні подразники. Психіка 
вагітної жінки заповнена своїми власними 
відчуттями, та опосередковано впливає на 
функцію нейрогуморальної системи, синтез 
ферментів та інші біохімічні показники. У 
значній мірі змінюється реактивність усьо-
го організму жінки. При вагітності є власна, 
властива їй динаміка загострення й осла-
блення наявних у жінки проблем. У першо-
му триместрі актуалізуються, і гостро пере-
живаються проблеми відносин з чоловіком, 
із власною матір ю та іншими родичами і 
близькими людьми, що підтверджується 
статистично-достовірними (р0,05) відмін-
ностями між показниками анкетування між 
контрольною групою та вагітними у першо-
му триместрі вагітності (таблиці 1, 2, 3). У 
другому триместрі проблеми першого три-
местру явно послаблюються, відбувається 
відносна стабілізація психоемоційного ста-
ну, статистично-достовірних відмінностей 
у відповідних групах не спостерігається. У 
третьому триместрі з’являється виражене 
бажання уникнути негативних емоцій, ак-
туальними стають страх перед пологами та 
можливої своєї некомпетентності в після-
пологовому періоді по відношенню до но-
вонародженого, це також знаходить відо-
браження у статистично значимих (р0,05) 
відмінностях відповідно між групою контр-
олю та вагітними у третьому триместрі 
(таблиці 1, 2, 3). Збільшується й рівень 
тривожності у вагітних жінок. Відповідаль-
ність за дитину породжує підвищені вимоги 
до себе. Завищені вимоги до себе, прагнення 
досягнути ідеалу й стати зразковою матір’ю 
в свою чергу веде до підвищення рівня три-
воги.

Висновки
Наше дослідження показало, що під 

час вагітності у вагітної відбувається напру-
ження психоемоційних адаптаційних мож-
ливостей організму, більш значиме у першо-
му та третьому триместрах вагітності.
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РЕЗЮМЕ

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

УСЕВИЧ И.А., КОЛЕСНИК В.Л.

При чрезмерной интенсивности и/или про-
должительности влияния стрессовых факторов 
происходит истощения адаптационных резервов 
организма, который приводит к развитию психо-
соматических заболеваний. Наиболее уязвимой 
к психоэмоциональному стрессу частью социума 
являются беременные женщины.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 2 группы: контрольная - 30 практически 
здоровых небеременных женщин; основная - 90 
беременных с неосложненным течением бреме-
нености. Проведено анкетирование с использова-
нием шкал J.Teylor, Ch.Spіelberger и САН теста.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В статье описаны корреляционные взаимо-
отношения между уровнями напряжения психо-
эмоциональных адаптационных возможностей у 
беременных женщин с неосложненным течением 
беременности и небеременных женщин. Выявле-
но достоверное различие по некоторым психоло-
гическим факторам и поведенческих реакциям. 
Статистически значимое различие наблюдается 
у беременных в первом и третьем триместрах бе-
ременности.  

Выводы. Во время беременности проис-
ходит напряжения психоэмоциональных адап-
тационных возможностей организма, более 
значимое в первом и третьем триместрах бере-
менности.

Ключевые слова: психоэмоциональное со-
стояние, адаптационные резервы, беременность, 
уровень тревожности, Тейлор, Спилбергер, САН-
тест
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЖІНОК З ПОЄДНАНИМИ 
ДОБРОЯКІСНИМИ ПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ

У статті представлено результати оцінки якості життя жінок з поєднаними доброякісни-
ми проліферативними захворюваннями репродуктивних органів на основі короткого опитувальни-
ка ВООЗ для оцінки якості життя (WHOQOL-BREF). 

Матеріал та методи дослідження. У дослідження  включено 55 жінок (середній вік 34,5±5,4 
р.), які були розділені на дві групи залежно від тривалості перебігу патології: до 5 років – І група 
(n=25) і більше 5 років – ІІ група (n=30). Групу порівняння  склали 25 жінок з відсутністю гінеко-
логічної патології. Оцінка якості життя проводилась шляхом анкетування за опитувальником 
WHOQOL-BREF.

Результати дослідження та їх обговорення. У жінок з тривалістю захворювання до 5 ро-
ків оцінка сфери «фізичного здоров’я» (63,27±6,83) була вищою за оцінку сфери «психологічного 
здоров’я» (50,86±5,88), а оцінка сфери соціальних взаємовідношень, контактів з оточуючим серед-
овищем і його сприйняття відповідала такій у групі порівняння. Зі збільшенням тривалості існу-
вання патології показники якості життя прогресивно знижуються і торкаються всіх сфер: фізич-
не і психологічне здоров’я, соціальні відносини, оточуюче середовище (відповідно 40,8±6,8; 36,6±8,7; 
50,0±7,1; 48,2±9,2 при 73,6±3,1; 76,8±3,8; 85,0±5,3; 88,1±8,0 у групі порівняння, р<0,05).

Висновки. При меншій тривалості поєднаними доброякісними проліферативними захворю-
ваннями репродуктивних органів якість життя пацієнток знижується переважно за рахунок 
емоційної складової, а тривалий перебіг зумовлює загальне зниження якості життя. Показники 
якості життя мають значну прогностичну цінність і можуть бути використані при виборі опти-
мального методу лікування і оцінки його ефективності.

Ключові слова: поєднані доброякісні проліферативні захворювання репродуктивних органів, 
якість життя

SUMMARY

ADAPTATION POSSIBILITIES OF PREGNANT 
WOMEN IN PHYSIOLOGICAL PREGNANCY

USEVICH I.A. , КOLESNIK V.L.

Excessive intensity and / or duration of 
impact stress factors depletion occurs adaptive 
reserves of the organism, that leads to the devel-
opment of psychosomatic disorders. The most vul-
nerable to emotional stress part of society are preg-
nant women. 

Material and methods. It was examined 2 
groups: control group - 30 healthy non-pregnant 
women; the main group - 90 pregnant women with 
uncomplicated pregnancy. A survey using scales 
Teylor, Spіelberger and «SAN» test. 

Results. The article describes the correlation 
relationship between the levels of psycho-emotion-
al stress adaptation capabilities in pregnant women 
with uncomplicated pregnancy and non-pregnant 
women. Significant differences in some psycho-
logical factors and behavioral reactions was shown. 
A statistically significant difference is observed in 
pregnant women in the first and third trimesters 
of pregnancy. 

Conclusions. During pregnancy there is a 
psycho-emotional stress adaptation capabilities 
of the organism, more significant in the first and 
third trimesters of pregnancy.

Keywords: psycho-emotional state, adap-
tation reserves,  pregnancy, the level of anxiety, 
J.Teylor, Ch.Spielberger.

Доброякісні проліферативні захво-
рювання жіночої репродуктивної системи 
– міома матки, генітальний ендометріоз, 
гіперплазія ендометрію, мастопатія займа-
ють провідне місце в структурі загальної 

гінекологічної захворюваності, причому по-
єднана патологія становить від 30 до 90 % 
[4]. Надзвичайно широка їх поширеність у 
популяції жінок репродуктивного віку, а 
також висока частота поєднаної патології  
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(т.зв. «гіперпластичного синдрому») нега-
тивно впливають на стан репродуктивного 
здоров’я, що надає цій важливій медичній 
проблемі соціальної значимості.

Концепція якості життя  формулює 
сукупність умов, що визначають фізичне, 
психологічне, соціальне благополуччя лю-
дини. Найбільш конкретним, структурним 
і точним є визначення поняття якості жит-
тя як інтегральної характеристики фізич-
ного, психологічного, емоційного і соціаль-
ного функціонування здорової або хворої 
людини, заснованої на його суб’єктивному 
сприйнятті» [7, 9], яке логічно і структур-
но пов’язане з дефініцією здоров’я, даною 
ВООЗ: «Здоров’я – це повне фізичне, соці-
альне і психологічне благополуччя людини, 
а не просто відсутність захворювання» [6].

У медичній практиці вивчення якос-
ті життя використовується з метою оцінки 
ефективності методів сучасної клінічної ме-
дицини і різних реабілітаційних технологій, 
для оцінки ступеня тяжкості хворого, для 
визначення прогнозу захворювання, ефек-
тивності лікування. Оцінка якості життя є 
додатковим критерієм для вибору індивіду-
альної терапії і експертизи працездатності, 
аналізу співвідношення витрат і ефектив-
ності медичної допомоги, в медичному ауди-
ті, для виявлення психологічних проблем і 
спостереження за ними у хворих в системі 
загальної практики, індивідуалізації ліку-
вання (вибору оптимального препарату для 
конкретного хворого) [1, 3, 4, 6]. На початку 
ХХI століття поняття «якість життя» пере-
творилося на предмет наукових досліджень 
і стало точнішим – «якість життя, пов’язана 
із здоров’ям» (health related quality of life, 
HRQL). Якість життя сьогодні – це надій-
ний, інформативний і економічний метод 
оцінки здоров’я хворого як на індивідуаль-
ному, так і на груповому рівні [5, 7, 8].

Необхідно розрізняти якість життя, 
пов’язану із загальним здоров’ям та з наяв-
ністю у пацієнток певного захворювання. По-
няття якості життя пов’язаного із здоров’ям, 
включає задоволеність людини своїм фізич-
ним, психічним і соціальним благополуччям; 
здатність пацієнта функціонувати в суспіль-
стві відповідно своєму положенню і отриму-
вати задоволення від життя у всіх її аспек-
тах. Поняття якості життя, пов’язаного з 
захворюванням, визначається тим, наскіль-
ки конкретна хвороба не дозволяє пацієнтці 
жити так, як вона би хотіла [5].

Отримання стандартних відповідей на 
стандартні питання виявилось найефектив-
нішим методом оцінки якості життя. Ре-
тельно збудовані зв’язки питань і відповідей, 
складені для підрахунку за методом підсумо-
вування рейтингів, лягли в основу сучасних 
опитувальників з якості життя [5, 8].

На сучасному етапі з впровадженням 
нових, досконаліших технологій і методів 
медикаментозної корекції все більш акту-
альним стає питання про якість життя хво-
рих на доброякісні проліферативні захворю-
вання репродуктивної системи. Це особливо 
важливо на тлі збільшення частоти цієї па-
тології, яка вимагає тривалого медикамен-
тозного лікування, що не завжди є кінцевим 
пунктом терапії захворювання. 

Мета дослідження  –  провести порів-
няльну оцінку компонентів якості життя 
пацієнток репродуктивного віку з поєднани-
ми доброякісними проліферативними про-
цесами репродуктивних органів залежно від 
тривалості захворювання.

Матеріал та методи дослідження
Дослідження проводилося на базі Ко-

мунального закладу Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр репродук-
тивного здоров’я населення» та Львівської 
комунальної клінічної лікарні швидкої ме-
дичної допомоги.

У дослідження було включено 55 жі-
нок (середній вік 34,5±5,4 років) з добро-
якісними поєднаними проліферативними 
процесами репродуктивної сфери. Пацієнт-
ки були розділені на дві групи залежно від 
тривалості перебігу патології – від моменту 
встановлення діагнозу до моменту анкету-
вання: до 5 років – І група (n=25) і більше 
5 років – ІІ група (n=30). Групу порівняння  
склали 25 жінок без оперативних втручань 
на репродуктивних органах в анамнезі та 
відсутністю на момент обстеження гінеколо-
гічної патології. 

Метод дослідження – анкетування па-
цієнток з використанням короткого опиту-
вальника ВООЗ для оцінки якості життя 
(WHOQOL-BREF) [2]. 

Короткий опитувальник WHOQOL-
BREF є скороченою версією початкової ме-
тодики і складається з 26 пунктів, які оці-
нюють наступні широкі сфери: фізичне 
здоров’я, психологічне здоров’я, соціальні 
відносини і оточуюче середовище. Пацієнт-
кам пропонувалося відповісти на 26 питань, 
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які стосуються власних відчуттів щодо за-
гальних (як Ви оцінюєте якість Вашого 
життя; наскільки Ви задоволені станом сво-
го здоров’я; наскільки Ви задоволені своїм 
життям; наскільки, на вашу думку, Ваше 
життя наповнене сенсом; наскільки без-
печно Ви відчуваєте себе в повсякденному 
житті; наскільки здоровим є фізичне серед-
овище навколо Вас; якою мірою у Вас є мож-
ливості для відпочинку і розваг; наскільки 
Ви задоволені собою; наскільки Ви задово-
лені особистими взаєминами; наскільки Ви 
задоволені умовами в місці Вашого меш-
кання) і окремих  (на Вашу думку, в якому 
ступені фізичні болі заважають Вам вико-
нувати свої обов’язки; у якому ступені Ви 
потребуєте якої-небудь медичної допомоги 
для нормального функціонування в своєму 
повсякденному житті; наскільки добре Ви 
можете концентрувати увагу; чи достатньо 
у Вас енергії для повсякденного життя; чи 
здатні Ви змиритися зі своїм зовнішнім ви-
глядом; чи достатньо у Вас грошей для задо-
волення Ваших потреб; наскільки доступна 
для Вас інформація, необхідна у Вашому 
повсякденному житті; наскільки легко Ви 
можете дістатися до потрібних Вам місць; 
наскільки Ви задоволені своїм сном; на-
скільки Ви задоволені здатністю виконува-
ти свої повсякденні обов’язки; наскільки Ви 
задоволені своєю працездатністю; наскільки 
Ви задоволені своїм сексуальним життям; 
наскільки Ви задоволені підтримкою, яку 
Ви отримуєте від своїх друзів; наскільки Ви 
задоволені доступністю медичного обслуго-
вування для Вас; наскільки Ви задоволені 
транспортом, яким Ви користуєтеся; як час-
то у Вас були негативні переживання, на-
приклад, поганий настрій, відчай, тривога, 
депресія) характеристик фізичних, психіч-
них і матеріальних компонентів свого стану 
і оточуючого середовища. Відповідно до ви-
мог опитувальника респонденти оцінюва-
ли свої відчуття за останніх 4 тижні. Після 
завершення інтерв’ю обробка результатів 
за кожною анкетою проводилась згідно ін-
струкцій розробників опитувальника [2].

Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів проводили з використанням про-
грам Microsoft Excel 5.0, Statistica 6.0.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Аналіз якості життя у вигляді інте-

гральної оцінки перетворених показників 

засвідчив, що у всіх пацієнток з доброякіс-
ними поєднаними проліферативними про-
цесами репродуктивних органів показники 
якості життя є нижчими (53,37)  від показ-
ників групи контролю (80,87).  

Детальний аналіз компонентів якості 
життя за чотирма сферами показав, що зі 
збільшенням тривалості існування патології 
показники якості життя прогресивно зни-
жуються. 

У жінок з орієнтовною тривалістю за-
хворювання до 5 років на момент анкету-
вання оцінка сфери «фізичного здоров’я» 
(63,27±6,83) була вищою за оцінку сфери 
«психологічного здоров’я» (50,86±5,88), а 
сфери соціальних взаємовідношень, контак-
тів з оточуючим середовищем і його сприй-
няття пракично відповідали якості життя 
у групі порівняння. Зміна якості життя па-
цієнток І групи у сторону погіршення сфе-
ри «психологічного здоров’я» при незначно 
зниженій оцінці сфери «фізичного здоров’я» 
пояснюється невираженістю клінічних про-
явів за наявності тривоги відносно тривалос-
ті та обсягу подальшого лікування, проблем 
із зачаттям, онконастороженістю тощо. 

Достовірне зниження всіх компонен-
тів якості життя у пацієнток з тривалою 
історією доброякісних поєднаних проліфе-
ративних захворювань репродуктивних ор-
ганів у ІІ групі відображає нижчий рівень їх 
якості життя і торкається всіх аналізованих 
широких сфери: фізичне здоров’я, психо-
логічне здоров’я, соціальні відносини і ото-
чуюче середовище (відповідно 40,84±6,83; 
36,57±8,65; 50,0±7,14; 48,22±9,18 при 
73,57±3,14; 76,80±3,84; 85,0±5,34; 
88,13±8,00 у групі порівняння, р<0,05). 

Оцінка сфери «фізичного здоров’я» 
вище за оцінку сфери «психологічного 
здоров’я» при меншій тривалості поєднаної 
патології свідчить про те, що у цієї когорти 
пацієнток якість життя знижується пере-
важно за рахунок емоційної складової, тоді 
як при збільшенні тривалості захворювання 
якість життя знижується у всіх її сферах, 
особливо зачіпаючи сферу здоров’я, емоцій 
і статеву сферу. Незважаючи на достатньо 
широкі варіації самооцінки пацієнтками 
різних сфер життєдіяльності і стану свого 
здоров’я, отримані інтегральні показни-
ки якості життя навіть при малих розмі-
рах вибірки свідчать про можливість оцін-
ки за допомогою короткого опитувальника 
WHOQOL-BREF оцінити ступінь прогресу-
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вання патології, ефективності проводимої 
терапії, що зумовлює актуальність та необ-
хідність продовження започаткованих до-
сліджень.

Висновки
У пацієнток з меншою тривалістю по-

єднаними доброякісними проліферативни-
ми захворюваннями репродуктивних орга-
нів якість життя знижується переважно за 
рахунок емоційної складової (оцінка сфери 
«фізичного здоров’я» вище за оцінку сфери 
«психологічного здоров’я»).

Тривалий перебіг захворювання зумов-
лює загальне зниження якості життя, осо-
бливо зачіпаючи сферу здоров’я, емоцій і 
статеву сферу.

Показники якості життя мають значну 
прогностичну цінність і можуть бути вико-
ристані при виборі оптимального методу лі-
кування і оцінки його ефективності.
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РЕЗЮМЕ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С 
СОЧЕТАННЫМИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

ШУРПЯК С.А.

В статье представлены результаты оценки 
качества жизни с сочетанными доброкачествен-
ными пролиферативными заболеваниями репро-
дуктивных органов на основе опросника ВОЗ для 
оценки качества жизни (WHOQOL-BREF).

Материал и методы исследования. Оценка 
качества жизни проводилась путем анкетирова-
ния по опроснику WHOQOL-BREF 55 женщин 
(средний возраст 34,5±5,4 л.), которые были раз-
делены на две группы по длительности заболева-
ния: до 5 лет - I группа (25) и более 5 лет - II груп-
па (30). Группу сравнения составили 25 женщин 
с отсутствием гинекологической патологии.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. У женщин с длительностью заболевания 
до 5 лет оценка сферы «физического здоровья» 
(63,27±6,83) была выше оценку сферы «психо-
логического здоровья» (50,86±5,88), а оценка 
сферы социальных взаимоотношений, контактов 
с окружающей средой и его восприятия соответ-
ствовала такой в группе сравнения. С увеличе-
нием продолжительности заболевания показа-
тели качества жизни прогрессивно снижаются и 
касаются всех сфер: физическое и психологиче-
ское здоровье, социальные отношения, окружа-
ющая среда (соответственно 40,8±6,8; 36,6±8,7; 
50,0±7,1, 48,2±9,2 при 73,6±3,1; 76,8±3,8; 
85,0±5,3; 88,1±8,0 в группе сравнения, р <0, 
05).

Выводы. При меньшей продолжительно-
сти сочетанными доброкачественными проли-
феративными заболеваниями репродуктивных 
органов качество жизни снижается в основном за 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ 

В статье представлена сравнительная эффективность различных методов хирургического 
лечения эндометриоза яичников.

Материал и методы исследования. Обследовано и пролечено 123 пациентки с 1 стадией эн-
дометриоза яичников, которые в зависимости от примененного вида лапароскопического лечения 
распределены на 4 клинические группы. Проведено гистологическое исследование биоптатов эндо-
метриоидных гетеротопий. Изучены основные показатели местного иммунитета в перитонеаль-
ной  жидкости.

Цель исследования: сравнительное изучение эффективности эндохирургического лечения эн-
дометриоза яичников различными видами энергии.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ морфофункциональных 
изменений в эндометриоидных гетеротопиях позволил выявить что эффективность воздействия 
термокоагуляции, лучевой аргоновой коагуляции является поверхностной и не приводит к полной 
ликвидации патологического процесса. В результате электрокоагуляционного воздействия обна-
ружено снижение концентрации молекул адгезии и стабилизация макрофагального звена иммуни-
тета.

счет эмоциональной составляющей, а длитель-
ное течение обуславливает общее его снижение. 
Показатели качества жизни имеют значитель-
ную прогностическую ценность и могут быть ис-
пользованы при выборе оптимального метода ле-
чения и оценке его эффективности.

Ключевые слова: сочетанные доброкаче-
ственные пролиферативные заболевания репро-
дуктивных органов, качество жизни.

SUMMARY

EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN 
WITH COMBINES BENIGN PROLIFERATIVE DIS-

EASE OF REPRODUCTIVE ORGANS

SHURPYAK S.A.

The article presents the results of the evalua-
tion of quality of life with concomitant benign pro-
liferative diseases of the reproductive organs on 
the basis of the WHO questionnaire to assess qual-
ity of life (WHOQOL-BREF).

Material and methods. Quality of life assess-
ment was conducted by questionnaire WHOQOL-
BREF 55 women (mean age 34,5 ± 5,4), who were 
divided into two groups according to duration of 
the disease: up to 5 years - I group (25) and more 
than 5 years - II group (30). The comparison group 

consisted of 25 women with the absence of gyneco-
logical pathology.

Results. In women with disease duration of 5 
years assessment of the scope of «physical health» 
(63,27±6,83) was higher than the estimate of the 
scope of the «psychological health» (50,86±5,88), 
and the evaluation of the scope of social relation-
ships, contacts with environment and its percep-
tion corresponded to a comparison group. With 
increasing duration of the disease of quality of 
life indicators are progressively reduced, and ap-
ply to all areas: physical and psychological health, 
social relationships, environment (respective-
ly 40,8±6,8; 36,6±8,7; 50,0±7,1, 48,2±9,2 at 
73,6±3,1; 76,8±3,8; 85,0±5,3; 88,1±8,0 in the 
comparison group, p <0, 05).

Conclusions. With shorter illness quality 
of life in benign proliferative diseases of the re-
productive organs is reduced mainly due to the 
emotional component, and the long duration of 
the general causes of its decline. Indicators of the 
quality of life have a significant prognostic value 
and can be used in selecting the optimal method of 
treatment and evaluation of its effectiveness.

Keywords: combined benign proliferative 
diseases of the reproductive organs, the quality of 
life.
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Эндометриоз является одним из самых 
многоликих и загадочных гинекологических 
заболеваний. Актуальность этой проблемы 
обусловлена рядом причин, среди которых 
необходимо выделить, во-первых, увеличе-
ние частоты эндометриоза в структуре гине-
кологической заболеваемости [ 1 ], во-вторых, 
сложность его диагностики на начальных 
этапах развития , а также отсутствие четкой 
концепции в системе обследования и лечения 
больных эндометриозом [2 ].

Вместе с тем эндометриоз по-прежнему 
остается частой причиной нарушения репро-
дуктивной функции женщины [3].

Несмотря на то, что с момента появ-
ления первых сообщений об эндометриозе 
(Rokitansky, 1880) прошло более ста лет, 
этиология и патогенез заболевания продол-
жают оставаться предметом споров и науч-
ных исследований. К одной из особенностей 
эндометриоза следует отнести его способ-
ность к инфильтративному росту с проник-
новением в окружающие ткани с деструк-
цией последних.

Известно, что подавляющее большин-
ство больных страдает болевым синдромом, 
каждая вторая — бесплодием, у многих из 
них выявляются нарушения эндокринного и 
иммунного статуса, функциональные изме-
нения центральной вегетативной нервной и 
других систем, обеспечивающих гомеостаз. 
Что же является ключевым звеном в разви-
тии этого заболевания, что первично или что 
вторично остаются дискуссионными вопро-
сами.

В настоящее время рассматриваются 
следующие теории возникновения эндоме-
триоза: имплантационная, гормональная, 
иммунная, дизонтогенетическая, метапла-
стическая, неопластическая, генетическая 
[4]. 

Учитывая высокую частоту рецидиви-
рования, невозможность проведения ради-
кальных операций у женщин заинтересован-
ных в беременности, в течение десятилетий 
разрабатываются вопросы консервативного 
лечения эндометриоза. Однако, наш много-
летний опыт свидетельствует о том, что 
только полное удаление или уничтожения 

очага эндометриоза хирургическим путем 
с использованием различных современных 
энергий является некоторой гарантией лик-
видации заболевания. На сегодняшний день 
существуют различные методы эндохирур-
гического лечения эндометриоидных гете-
ротопий: диатермокоагуляция, термокоа-
гуляция, лучевая аргоновая коагуляция, 
которые имеют различную глубину проник-
новения в ткани. 

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования яви-
лось сравнительное изучение эффективно-
сти эндохирургического лечения эндометри-
оза яичников различными видами энергии.

Материал и методы исследования
Отбор пациенток проводился во вре-

мя лапароскопии, производимой по поводу 
бесплодия. Классификация стадий эндоме-
триоза проводилась согласно рекомендаций 
пересмотренной классификации эндометри-
оза Американского общества фертильности, 
1985 (American Fertility Society Revesed 
Classafacation of Endometriosis, r-AFS-85) 
[5]. В группе обследованных 123 пациентки 
по классификации r-AFS-85 имели 1 стадию 
(«minimal») эндометриоза яичников. Паци-
ентки, в зависимости от примененного лече-
ния были распределены по группам следую-
щим образом:

43 (35%) пациенткам (1 клиническая 
группа) — которым во время лапароскопии 
проводилась электрокоагуляция очагов эн-
дометриоза при мощности 40-60 Вт;

40 (32,5%) пациенткам (2 клиническая 
группа) проводилась термокоагуляция оча-
гов с температурой 120-130 °С и экспозицией 
15-20 с;

40 (32,5%) пациенткам (3 клиническая 
группа) — лучевая аргоновая коагуляция, 
мощность 40-60 Вт со скоростью потока газа 
6-8 л/мин и экспозицией 15-20 с.

Контрольную (4 клиническую группу) 
составили 50 пациенток, которым лапаро-
скопия выполнялась в связи с трубно-пери-
тонеальной формой бесплодия и яичники 
были без патологических изменений.

С целью выяснения морфофункцио-
нальных изменений в эндометриоидных ге-

Выводы. Эндоскопическая электрокоагуляция очагов эндометриоза, за счет достаточной 
глубины проникновения способствует полному уничтожению эндометриоидных гетеротопий и 
обеспечивает эффективное лечение эндометриоза яичников.

Ключевые слова: Эндометриоз яичников ,методы эндохирургического лечения, макрофагаль-
ное звено иммунитета.
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теротопиях в зависимости от метода коагу-
ляции до и после воздействия пациенткам 
всех клинических групп во время лапароско-
пии производилась биопсия эндометриодно-
го очага с последующим гистологическим 
исследованием, а для изучения основных 
показателей местного иммунитета делали 
забор перитонеальной жидкости, в которой 
изучены основные показатели местного им-
мунитета. После фиксации кусочков ткани в 
10 % нейтральном формалине исследуемый 
материал заливали в парафин и срезы тол-
щиной 5 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону.

В указанных группах были изучены 
фагоцитарная и кислород зависимая мета-
болическая активность моноцитарно-макро-
фагальных клеток, цитокинпродуцирующая 
активность (ИЛ-1, ФНО), концентрация в 
перитонеальной жидкости растворимых мо-
лекул адгезии (Е-селектинов). Содержание 
Е-селектина в сыворотке крови определя-
ли методом ИФА, используя коммерческую 
тест-систему. Концентрацию цитокинов в 
культуральной среде (супернатанте) опре-
деляли иммуноферментным методом с по-
мощью коммерческих тест-систем («Про-
теиновый контур», Санкт-Петербург). 
Фагоцитарную способность мононуклеаров 
изучали методом толстой капли [7]. Кисло-
родзависимая метаболическая активность 
клеток изучалась методом хемилюминес-
ценции [6].

Результаты исследования и их об-
суждение
Средний возраст обследованных паци-

енток составил 32,1±1,6 лет. При анализе 
семейного анамнеза пациенток с эндометри-
озом установлено, что опухоли половых ор-
ганов встречались у 26 (21,1%); у 16 (13,0%) 
наблюдались нарушения овариально-мен-
струального цикла в виде дисменорей и ано-
мальных маточных кровотечений.

У 92 (74,8%) пациенток первая мен-
струация появилась в возрасте 11-12 лет. У 
35 (28,5%) больных менструальный цикл 
установился в период от 6 месяцев до 2 лет, 
что указывает на функциональную неполно-
ценность различных звеньев системы ги-
поталамус-гипофиз-яичники, у 86 (69,9%) 
менструальные циклы сразу стали регуляр-
ными.

У 83 (67,5%) обследованных в анамне-
зе были искусственные аборты, 30 (24,4%) 

больных предъявляли жалобы на бесплодие, 
из них первичное бесплодие отмечалось у 9 
(30%) больных. 

У 63 (51,2%) пациенток в анамнезе 
были роды. У 56 (88,9%) — одни роды; у 7 
(11,1%) — двое родов. Из них у 32 (50,7%) 
— роды протекали без осложнений, у 
31 (49,3%) - в родах оказывались различные 
оперативные вмешательства: ручная реви-
зия полости матки, акушерские щипцы, ке-
сарево сечение.

В контрольной группе у 40 (80,0%) жен-
щин имели в анамнезе воспалительные за-
болевания гениталий; нарушений менстру-
ального цикла у этой категории больных не 
было и они не подвергались ранее никаким 
оперативным вмешательствам. Среди пере-
несенных экстрагенитальных заболеваний 
у женщин контрольной группы чаще встре-
чались простудные заболевания 20 (40,0%) 
пациенток, детские инфекции перенесло 16 
(32,0%), аппендэктомия была произведена у 
10 (20,0%), в одном случае (2,0%) обнаруже-
на пищевая аллергия.

Наиболее частыми из перенесенных 
гинекологических заболеваний у пациен-
ток с эндометриозом были воспалительные 
процессы гениталий 109 (88,6%) больных. 
У 48 (39,0%) больных по данным анамнеза 
были произведены диатермохирургические 
манипуляции на шейке матки в связи с эк-
топией шейки матки. У 42 (34,1%) больных 
отмечалась повышенная чувствительность к 
различных медикаментам, пищевым и дру-
гим аллергенам. Повышенная аллергизация  
больных эндометриозом, вероятно, является 
проявлением дисфункции иммунной систе-
мы у данного контингента.

До поступления в клинику 107 (86,9%) 
больных получали длительное консерва-
тивное лечение, включающее в себя анти-
бактериальную, противовоспалительную 
терапию, физические методы воздействия с 
временным положительным эффектом. 56 
(45,5%) пациенто(к получали гормональ-
ную терапию бессистемными прерывисты-
ми курсами, продолжительностью от 1 до 3 
месяцев. Выраженность болевого синдрома 
у больных составила 3,9±0,7 баллов. Про-
должительность заболевания от 1 до 5 лет у 
больных составила 104 (84,5%), от 6 до 10 
лет — 19 (15,4%).

Следует отметить, что более 40% жен-
щин с бесплодием, у которых при лапаро-
скопии нами диагностирована 1 стадия эн-
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дометриоза яичников не имели вообще, либо 
имели минимальные клинические проявле-
ния эндометриоза. Сопутствующий спаеч-
ный процесс, который по нашему мнению, 
чаще всего связан с перенесенными ранее 
воспалительными заболеваниями, выявлен 
лишь у 9 (5,2%) женщин.

Анализ морфофункциональных из-
менений в эндометриоидных гетеротопиях 
в зависимости от метода коагуляции пока-
зал, что при термокоагуляции в зоне очага 
эндометриоза отмечаются большей частью 
дистрофические изменения эндометриоид-
ной железы, преобладает пикноз, имеется 
незначительное количество ядер с явления-
ми рексиса. Базальная мембрана сохранена, 
отмечается ее набухание и неравномерное 
утолщение цилиндрического эпителия. Не-
обходимо также отметить, что быстрое обра-
зование нагара на рабочей поверхности элек-
тродов уменьшает их теплопроводность и, 
следовательно, эффективность воздействия. 
Таким образом наблюдался поверхностный 
эффект воздействия.

После аргоновой коагуляции в эндоме-
триоидных очагах обнаруживались явления 
пикноза и кариорексиса клеток цилиндри-
ческого эпителия, вакуолизация цитоплаз-
мы, частичная фрагментация коллагена в 
базальной мембране, что свидетельствует о 
частичном ее повреждении. Макроскопиче-
ски в результате аргонового коагулирующе-
го эффекта создавался тонкий 1-2 мм струп. 
Эффект воздействия был так же поверхност-
ным и не способствовал полной ликвидации 
патологического процесса.

После электрокоагуляции как на по-
верхности, так и в субкортикальных отделах 
обнаруживались полностью разрушенные 
клетки, вакуолизация цитоплазмы, распад 
базальной мембраны, о чем свидетельствует 
фрагментация коллагена 4 типа. Таким об-
разом электрокоагуляционное воздействия 
имело достаточную глубину проникновения 
и способствовало полному уничтожению эн-
дометриоидных гетеротопий.

Фагоцитарный индекс макрофагов у 
больных с эндометриоидными гетеротопия-
ми превышал в 1,7 раза аналогичный пока-
затель в контрольной группе и составил 1,4 
(р<0,05), продукция активных кислородных 
радикалов в спонтанном тесте — в 3,1 раза, 
при адгезии клеток на стекле — в 1,3 раза, 
при адгезии и фагоцитозе — в 1,15 раза пре-
вышали показатели в контрольной группе 

(р<0,05). При этом макрофаги в контрольной 
группе не проявляли ни в одном из изучен-
ных тестов достоверно повышенной актив-
ности в продукции кислородных радикалов 
(р>0,05). Только у 10 (20,0%) обследованных  
женщин контрольной группы достоверно по-
вышенная была спонтанная продукция ак-
тивных форм кислорода (р<0,05). 

Мононуклеары у больных с эндометри-
озом также находились в повышенной ак-
тивности по сравнению с контрольной груп-
пой (р<0,05), спонтанная продукция ИЛ-1  
составила (234,2 ± 48,2 пг/мл, по сравнению 
с 127,1±15,1 пг/мл в контрольной группе); 
ФНО  - (198,8±32,3 пг/мл, по сравнению с 
116,4±13,4 пг/мл в контрольной группе ). 

В перитонеальной жидкости больных 
в повышенной концентрации определялись 
Е-селектины (64,4±13,1нг/мл; в контроль-
ной группе — 36,8±3,1нг/мл). В контроль-
ной группе мононуклеары не обладали 
стимулирующим действием на рост эндоме-
триальных клеток. 

Следует отметить, что полученные из-
менения, вероятно, играют существенную 
патогенетическую роль в возникновении и 
развитии эндометриоза. 

Через 6 месяцев после лечения, в пе-
ритонеальной жидкости полученной при 
повторной лапароскопии, происходит до-
стоверное снижение высокой фагоцитарной 
активности клеток. У 35 (81,4%) больных 
после произведенной электрокоагуляции 
фагоцитарный индекс достигал показателей 
здоровых фертильных женщин, у 26 (65%) 
больных  после термокоагулции, у 24 (60%) 
- после лучевой аргонокоагуляции.

У преобладающего большинства боль-
ных под влиянием лечения происходило до-
стоверное снижение продукции основных 
провоспалительных цитонинов ИЛ-1 , ФНО . 
Так, после произведенной электрокоагуля-
ции спонтанная и индуцированная продук-
ции ИЛ-1 в пределах контрольных значе-
ний наблюдалась у 36 (83,7%) больных.

В группе больных после аргоновой ко-
агуляции нормальная спонтанная продук-
ция этого цитокина наблюдалась только у 5 
(12,5%) больных, после термокоагуляции у 
7 (17,5%) больных, а индуцированная про-
дукция - у 81 (65,8%) больных после всех из-
ученных видов лечения.

Спонтанная продукция ФНО в преде-
лах контрольных значений после электро-
коагуляционного лечения и резекции за-
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регистрирована у 35 (81,4%) больных и у 
53 (66,3%) больных после термо- и лучевой 
аргоновой коалуляции, нормальная инду-
цированная продукция этого цитокина вы-
являлась в 102 (82,9%) случаев после всех 
методов лечения.

Обнаруженное достоверное снижение 
активности растворимых молекул адгезии 
более выражено после электрокоагуляци-
онного воздействия. Этот факт, вероятно, 
можно связать с тем, что для их повышен-
ной  тканевой экспрессии необходимо при-
сутствие базальной мембраны, а так как по-
сле электрокоагуляции она была полностью 
разрушена, их концентрация значительно 
уменьшалась и соответствовала показате-
лям у здоровых женщин.

По данным повторной лапароскопии 
после произведенной электрокоагуляции 
рецидивы эндометриоза отмечены в 4,7% 
случаев,после термокоагуляции в 20% слу-
чаев и после лучевой аргоновой коагуля-
ции  - в 15% случаев. Также после термо и 
аргоновой коагуляции обнаружено измене-
ние локализации эндометриоидных гетеро-
топий: на брюшине позадиматочного про-
странства, крестцово-маточных связках, 
широких связках. Беременность в течении 
1 года наступила после электрокоагуляции 
в 74,4% случаев, после лучевой аргоновой 
коагуляции репродуктивная функция вос-
становлена у 62,5% больных,  после термо-
коагуляции – у 55% больных.

Выводы
В результате проведенного исследова-

ния установлено, что хирургическое лечение 
с использованием различных видов энергий 
приводит к нормализации и стабилизации 
макрофагального звена иммунологических 
реакций, при этом достоверные положитель-
ные сдвиги более выражены после электро-
коагуляционного воздействия. 

Сравнительное изучение эффективно-
сти хирургического лечения эндометриоза 
яичников различными видами энергии по-
зволяет заключить что оптимальным ме-
тодом лечения является эндоскопическая 
электрокоагуляция очагов эндометриоза, 
при которой имеется достаточная глубина 
проникновения, что способствует полному 
уничтожению эндометриоидных гетерото-
пий. Применение данного вида энергии по-
зволяет повысить эффективность лечения 
эндометриоза яичников .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mcleod B.S. Epidemiology of endometriosis: 
an assessment of risk factors / B.S. Mcleod, 
M.G. Retzolff // Clin.Obstet.Gynecol. – 2010 
-Vol.53. – P.39-369

2. Gynecoligical laparoscopy: «See and treat»  
should be the gold standart / E.Ball, C.Koh, 
J.Gracea (et al) // Current opinion in Оbstetr.
Gynecol.-2008.-Vol.20.,iss.4.-P.325-330.

3. Баскаков В.П. Эндометриоидная болезнь/ 
В.П.Баскаков, Ю.В. Цвелев,Е.Ф.Кира. - Мо-
сква,2007. – 452 с.

4. Эндометриоз: теории происхожде-
ния /А.В.Кононов, С.И.Мозговой, 
Е.И.,Е.И.Мозговая и др.// Омский научный 
вестник.-2008.-Т.1, № 65. – С.32-36.

5. Revised American Society for Reproductive 
Medicine classification of endometriosis: 1996 
/ M.Canis, J.G.Donnez, D.S.Guzick (et al) // 
Fertil Steril. - 1997.-Vol.67.- P.817-821

6. Выделение активных форм кислорода 
при адгезии макрофагов /А.А.Барсуков, 
А.В.Филатов, Ю.А.Васин // Иммунология.-
1983.-№1.-С.69-73

7. Иммунология: Практикум/ Е.У.Пастер, 
В.В.Овод, В.К.Позур, Н.Е.Вихоть.-К.: 
Школа,1989.-С.274-280

Поступила 1.07.2016

РЕЗЮМЕ

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ 
ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ 

ЯЄЧНИКІВ.

ЩЕРБИНА М.О., ПОТАПОВА Л.В., ЛІПКО О.П., 

ЩЕРБИНА І.М., МЕРЦАЛОВА О.В.

У статті представлена   порівняльна ефек-
тивність різних методів хірургічного лікування 
ендометріозу яєчників.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 
і проліковано 123 пацієнтки з 1 стадією ендоме-
тріозу яєчників, які в залежності від застосова-
ного виду лапароскопічного лікування розподі-
лені на 4 клінічні групи. Проведено гістологічне 
дослідження біоптатів ендометріоїдних гетеро-
топій. Вивчено основні показники місцевого іму-
нітету в перитонеальній рідині.

Метою дослідження: порівняльне вивчен-
ня ефективності ендохірургічного лікування ен-
дометріозу яєчників різними видами енергії.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Порівняльний аналіз морфофункціональних 
змін  ендометріоїдних гетеротопій дозволив ви-
явити, що ефективність впливу термокоагуляції 
та променевої аргонової коагуляції, є поверхне-
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вим і не призводить до повної ліквідації патоло-
гічного процесу. В результаті електрокоагуляці-
онного впливу виявлено зниження концентрації 
молекул адгезії і стабілізація макрофагального 
ланки імунітету.

Висновки. Ендоскопічна електрокоагуля-
ція вогнищ ендометріозу, за рахунок достатньої 
глибини проникнення, сприяє повному знищен-
ню ендометріоїдних гетеротопій і забезпечує 
ефективне лікування ендометріозу яєчників.

Ключові слова: Ендометріоз яєчників, ме-
тоди ендохірургіческого лікування, макрофа-
гальна ланка імунітету.

SUMMARY

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT 
METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN 

ENDOMETRIOSIS

N.A.SCHERBINA, L.V.POTAPOVA, O.P.LIPKO, 

I.N.SCHERBINA, O.V.MERTSALOVA

The article presents the comparative effec-
tiveness of different methods of surgical treat-
ment of ovarian endometriosis.

Material and methods. Examined and treat-
ed 123 patients with stage 1 ovarian endometriosis, 

which, depending on the used type of laparoscopic 
treatment are distributed on 4 clinical groups. A 
histological examination of biopsy of endometrioid 
heterotopias. Studied the main indicators of local 
immunity in the peritoneal fluid.

The aim of the study: a comparative study of 
the effectiveness of the treatment of ovarian endo-
metriosis endosurgical various kinds of energy.

Results and discussion. Comparative analy-
sis of morphological and functional changes in 
endometrioid heterotopias revealed that the effec-
tiveness of the impact of thermocoagulation, argon 
coagulation is superficial and does not lead to the 
complete elimination of the pathological process. 
As a result of the impact of electrocoagulation 
found to decrease the concentration of adhesion 
molecules and stabilize macrophage immunity.

Conclusions: Endoscopic electrocoagulation 
of endometriosis, due to a sufficient penetration 
depth contributes to the complete destruction of 
endometrioid heterotopias and provides effective 
treatment of ovarian endometriosis.

Keywords: Endometriosis ovarian endosur-
gical methods of treatment, macrophage mediated 
immunity.
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кафедра акушерства та гінекології, м. Чернівці,
Українська асоціація репродуктивної медицини

ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ – 
25 РОКІВ УСПІХУ

У березні 2016 року минуло 25 років першій дитині, народженій в Україні після штучного за-
пліднення, проведеного медиками Харкова під керівництвом академіка В.І.Грищенка. Сьогодні ре-
продуктивна медицина України одна з передових в країні, активно розвивається і зайняла гідне 
місце в світовій науці та практиці. Звіти про проведені цикли ДРТ подаються в МОЗ України з 
2001 року. За період з 1999 року по 2014 рік включно в Україні виконано 122360 циклів ДРТ, в ре-
зультаті чого народжено 40707 дітей. Кількість циклів ДРТ із невідомим результатом 2860.

Ключові слова: безпліддя, допоміжні репродуктивні технології.

Проблема діагностики та лікуван-
ня безпліддя залишається актуальною не-
зважаючи на істотні успіхи репродуктив-
ної медицини [1]. Демографічна ситуація в 
Україні диктує необхідність вдосконален-
ня нових методів лікування безпліддя [4]. 
Активно розвивається методологія допо-
міжних репродуктивних технологій (ДРТ) 
[3]. У той же час частота їх застосування в 
Україні продовжує залишатися низькою, 

що пов’язано, в першу чергу, з фінансовими 
проблемами і вкрай незначною підтримкою 
з боку держави, а також із недостатньою по-
інформованістю населення про ефективність 
лікування безпліддя за допомогою цих тех-
нологій, малим освітленням даної проблеми 
в засобах масової інформації, небажанням 
лікарів направляти на лікування безпліддя 
методами ДРТ [1, 4].
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Мета дослідження – аналіз ситуації з ді-
агностикою жіночого і чоловічого безпліддя 
в Україні, а також використання ДРТ для 
лікування даної патології.

Матеріал та методи дослідження
Проведено аналіз статистичних звітів 

– форми №41 здоров ДЗ «Центр медичної 
статистики МОЗ України» з 1999 року по 
2015 рік («Звіт про допоміжні репродуктив-
ні технології», затверджений наказом  МОЗ 
України №489 від 2001 року) [2].

Результати дослідження та їх обго-
ворення
Відомо, що середня частота жіночого 

безпліддя складає близько 30%, чоловічого 
і поєднаного також по 30%, а неясного по-
ходження - 10% [7]. У той же час структу-
ра безпліддя в Україні в 2014 р наступна: 
77,4% становить жіноче безпліддя і 22,6% 
- чоловіче. В цілому в Україні в 2014 році 
було зареєстровано 40425 випадків жіночого 
безпліддя і 11808 випадків чоловічого, а ви-
явленого вперше в житті, відповідно, 10625 
і 3440 випадків [1].

За 2001-2005 роки частота жіночого та 
чоловічого безпліддя реєструвалася майже 
на одному рівні. З 2006 року спостерігається 
зростання частоти реєстрації випадків чо-
ловічого безпліддя майже вдвічі. У той же 
час частота поширеності жіночого безпліддя 
продовжує залишатися вище чоловічого (в 
3,43 раза в 2014 році). Також у жінок в 3,09 
раза вище, ніж у чоловіків, захворюваність 
[1].

Частота реєстрації безпліддя на окре-
мих територіях України коливається в зна-
чних межах. Високий рівень діагностики 
жіночого безпліддя в 2014 році був зареє-
стрований в Запорізькій - 20,99 на 1000 жі-
нок фертильного віку, Сумській - 4,87, Пол-
тавській - 4,52, Вінницькій - 4,16 областях. 
Низький рівень діагностики жіночого без-
пліддя був у Рівненській області - 2,06.

Високий рівень діагностики чолові-
чого безпліддя за цей період був зареєстро-
ваний у Запорізькій - 15,18 на 1000 чолові-
ків дітородного віку, Хмельницькій - 1,33 
і Одеській - 1,28 областях. Низький рівень 
діагностики чоловічого безпліддя був у Чер-
нівецькій - 0,01.

Викликає сумніви достовірність низь-
ких показників діагностики безпліддя в Лу-
ганській та Донецькій областях, відповід-

но, жіночого - 0,46 і 1,00, чоловічого - 0,03 
і 0,01.

В Україні станом на початок 2016 року 
37 медичних установ займаються допоміж-
ними репродуктивними технологіями, в 
тому числі - 6 державного підпорядкування. 
Членами Української асоціації репродук-
тивної медицини є 35 установ. «Клініка про-
блем планування сім’ї» (м. Київ) та клініка 
«Віо-Тех-Com» (м. Київ) не є членами асоці-
ації. Звіти за 2015 рік подали 32 установи з 
37 (86,5%) за 17087 проведених в 2014 році 
циклів ДРТ [1, 4], що склало 398 циклів на 1 
млн. населення з урахуванням, що за дани-
ми Держстату населення України станови-
ло 42,9 млн. чоловік. За бюджетні кошти в 
2013 році проведено лише 2,6% циклів ДРТ. 
Згідно з даними ESHRE, EIM в 2011 році 
1034 клініки ДРТ з 33 країн Європи (80%) 
відзвітували за 600000 проведених циклів 
[7]. Для порівняння: в Данії проведено 2726 
циклів на 1 млн. Населення, а в Австрії - 747 
(ESHRE, EIM, 2009) [6].

Всього за 1999-2014 рр. в Україні про-
ведено 122360 циклів ДРТ при лікуванні 
безпліддя із щорічною позитивною динамі-
кою (рис.). 

У структурі розпочатих циклів у 2014 
році інтрацитоплазматичне введення спер-
матозоїда (ICSI) склало 45,9%, запліднення 
ін вітро (IVF) - 24,4%, цикли з перенесенням 
кріоконсервованих ембріонів (FER) - 17,8%, 
донация ооцитів (DO) - 9,9%, цикли MESA-
TESE - 1,5% і цикли з проведенням біопсії 
ембріона (Biops. embr.) - 0,5% [1, 4]. Згідно з 
даними ESHRE, EIM в 2010 році циклів ICSI 
проведено 49,6%, IVF - 22,9%, FER - 20,8% 
[5, 6, 7], тобто структура циклів ДРТ в Укра-
їні відповідає світовим показникам.

Серед причин безпліддя при розпоча-
тих циклах ДРТ в 2014 році в 36,27% випад-
ків реєструвалися поєднані фактори, інший 
жіночий фактор - в 20,58%, тільки трубний 
фактор - в 19,18%, тільки чоловічий фак-
тор - в 18,81% та ідіопатичне безпліддя - в 
5,16% випадків.

Характеризуючи вік пацієнток у зві-
тах за 2014 рік слід зазначити, що серед роз-
початих циклів ДРТ вікова група 30-34 роки 
за останній рік склала найбільший відсоток 
(32,74%), далі йде вікова група 35-39 років 
(26,39%) і 25-29 років (17,03%). Пацієнтки 
віком старше 40 років становили 17,22%, 
менше 25 років - 3,66%.
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Частота настання вагітності на 100 розпочатих циклів ДРТ в Україні в 2014 році скла-
ла 37,3%, причому слід відмітити її стабільність останні 5 років (рис.).
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Згідно з даними ESHRE, EIM частота 
настання вагітності в 2011 році при IVF та 
ICSI на аспірацію і трансфер були, відповід-
но, 29,2% і 33,2%, 28,8% і 32,0% [7].

Кількість розпочатих лікувальних 
циклів ДРТ, які закінчилися клінічної ва-
гітністю, щорічно збільшувалося (37,30 на 
100 розпочатих лікувальних циклів у 2014 
році проти 21,89 в 1999 році). За частотою 
настання вагітності технології ДРТ розпо-
ділилися наступним чином: цикли з дона-
цією ооцитів - 51,58%, запліднення ін вітро 
- 40,52%, перенесення кріоконсервованих 
ембріонів - 40,24%, інтрацитоплазматичне 
введення сперматозоїда - 33,85% і цикли 
біопсією ембріона - 25,0%.

На 100 розпочатих циклів ДРТ в 2014 
році ектопічна вагітність відзначена в 0,48% 
випадків, аборт за медичними показаннями 
був в 0,50% пацієнток, аборт спонтанний - в 
5,18% випадків.

На жаль, в Україні залишається висо-
кою частота багатоплідної вагітності: в 2011 
році вона склала 30,7%. Для порівняння за 
цей рік в Європі - 19,4% [7]. Це пов’язано з 
малою кількістю переносів одного ембріо-
на (2011 рік Україна 8,3%, Європа 25,7%) і 
великою кількістю переносів 3-х ембріонів 
(відповідно, 43,7% і 16,1%). Перенесення 
2-х ембріонів в Україні в 2011 році склало 

46,4%, що трохи нижче європейських по-
казників - 56,7%.

Пологи одним живим плодом за звіт-
ний період були в 21,12%, а двома і більше 
живими плодами в 7,47% пацієнток після 
ДРТ. Народилося живими після розпочатих 
у 2014 році циклів ДРТ 4568 немовлят, із 
них у терміні 22-27 тижнів - 52, а 28 тижнів 
і більше - 4516. Мертвонароджуваність се-
ред немовлят склала 6,97 на 1000 народже-
них живими і мертвими.

Всього в Україні народилося живими 
після використання циклів ДРТ з 1999 року 
40707 дітей (рис.) [1], а в світі в цілому - 5,4 
млн. дітей [5].

Висновки
Специфічна структура і широкий діа-

пазон коливання показників поширеності 
жіночого і чоловічого безпліддя на окре-
мих територіях України вимагають уваги 
фахівців за якістю діагностики та повно-
ту реєстрації даної патології. Ефективність 
допоміжних репродуктивних технологій 
в Україні відповідає європейським показ-
никам, але кількість циклів залишається 
низькою, що пов’язано з недостатнім фінан-
суванням програм ДРТ.
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РЕЗЮМЕ

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УКРАИНЫ – 25 ЛЕТ УСПЕХА

ЮЗЬКО А.М.

В марте 2016 года исполнилось 25 лет пер-
вому ребенку, рожденному в Украине после ис-
кусственного оплодотворения, проведенного ме-
диками Харькова под руководством академика 
В.И.Грищенка. Сегодня репродуктивная меди-
цина Украины  одна из передовых в стране, ак-
тивно развивается и заняла достойное место в ми-
ровой  науке и практике. Отчеты о проведенных 
циклах ВРТ подаются в МЗ Украины с 2001 года. 
За период с 1999 года по 2014 год включительно 
в Украине выполнено 122360 циклов ВРТ, в ре-
зультате чего рождено 40707 детей. Количество 
циклов ВРТ с неизвестным результатом 2860.

Ключевые слова: бесплодие, вспомогатель-
ные репродуктивные технологии.

SUMMARY

ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES OF 
UKRAINE - 25 YEARS OF SUCCESS

YUZKO A.M.

In March of 2016 it was 25 birth day of the 
first child born in Ukraine after the assisted re-
productive technologies which was performed 
by doctors from Kharkov under the leadership of 
V.Grischenko. Today Ukrainian reproductive med-
icine is one of the most advanced in the country, 
actively developed and has taken a worthy place in 
the world of science and practice. Reports on cycles 
of ART served in the Ministry of Health of Ukraine 
since 2001. During the period from 1999 to 2014, 
in Ukraine was performed 122,360 ART cycles, 
resulting in 40 707 born children. The number of 
ART cycles with unknown result 2860.

Key words: infertility, assisted reproductive 
technologies.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 
З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ

В статті наведено результати та диференційований підхід до лікування жінок фертильно-
го віку з лейоміомою матки.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено та проліковано 45 жінок фертильного віку з 
лейоміомою матки, які розділені на групи в залежності від розмірів міоматозних вузлів, їх локалі-
зації, віку та репродуктивних намірів жінок.

Результати дослідження та їх обговорення. Лапаротомічний доступ при консервативній 
міомектомії залишається методом вибору, адже він допомагає забезпечити умови для формуван-
ня повноцінного рубця на матці. Застосування методики лапароскопічної міомектомії потребує 
подальшого вдосконалення. При вагінальному доступі зменшується ризик виникнення спайкового 
процесу та виконується естетична функція. Гістерорезектоскопія – це справжній прорив в техні-
ці видалення підслизових лейоміом, бо це вважається малоінвазивною операцією, не потребує глибо-
кого та тривалого наркозу, зменшує час перебування жінки в стаціонарі та допомагає уникнути 
лапаротомії та лапароскопії.

Висновки. Диференційований підхід до призначення селективних модуляторів рецепторів 
прогестерону при лейоміомі матки дозволяє ефективно зменшити розміри пухлини та відповідно 
число лапаротомічних хірургічних втручань.

Ключові слова: лейоміома матки, хірургічне лікування, консервативна терапія.

Лейоміома матки (ЛМ) є найбільш час-
тою доброякісною пухлиною репродуктив-
ної системи жінок. В структурі гінеколо-
гічних захворювань ЛМ займає друге місце 
після запальних процесів, вона виникає у 
20-70% жінок. До 90% ЛМ виявляється у 
жінок 25-50 років, рідше у жінок молодших 
за 20 і старших за 70 років [1].

В теперішній час розробляються і удо-
сконалюються два основних напрямки лі-
кування лейоміоми матки: консервативний 
та хірургічний, при цьому в низці випадків 
вони є взаємодоповнюючими.

Консервативне лікування, проведене 
в репродуктивному віці, після виявлення 
міоматозних вузлів (невеликих і середніх 
розмірів), дозволяє у ряді випадків загаль-
мувати подальше збільшення пухлини, по-
передити операцію по видаленню матки, 
зберегти можливість народити дитину [1,3].

Показання до консервативного ліку-
вання: молодий вік пацієнтки, невеликі 
розміри лейоматозно зміненої матки (до 
10-12 тижнів вагітності), міжм язове розта-
шування лейоміоматозних вузлів, відносно 
повільний ріст ЛМ, відсутність деформації 
порожнини матки (тобто центропітальне 
зростання або підслизова локалізація).

Не дивлячись на різні погляди дослі-
джувачів в трактовці пато- та гістогенезу 
лейоміоми матки, переважає думка, віднос-
но якої лейоміома є гормонально залежною 
пухлиною. Доведено, що чутливість тканин 
пухлини до ендо- та екзогенних гормонів ви-
являється у більшої частини жінок. Тому, 
можна припустити, що застосування пре-
паратів з антиестрогенною дією на клітини, 
які містять рецептори естрадіола, може в 
тій чи іншій мірі гальмувати ріст пухлини 
[2]. Враховуючи це, гормональна терапія 
протягом десятиліть займала важливе місце 
в лікуванні хворих на лейоміому матки.

Протягом довгого періоду часу гістерек-
томія залишається єдиною тактикою опера-
тивного лікування хворих лейоміомою матки 
старших 45 років, оскільки радикальне хірур-
гічне втручання, яке застосовується з приводу 
даного захворювання, вважається основним 
лікувальним впливом, який направлений на 
збереження здоров’я хворої за рахунок вида-
лення пошкодженого органа. Гістеректомія і 
на тепер в 70% випадків виконується з приво-
ду лейоміоми матки [4, 6, 7].

Основна мета міомектомії – збережен-
ня репродуктивної функції матки, надзви-
чайно важливим є формування повноцінно-
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го рубця на матці, з цих позицій ідеальним 
є консервативна міомектомія шляхом ла-
паротомії. Але і цей метод не без від’ємних 
сторін таких як злуковий процес, який 
може виявитись причиною трубно-перито-
неальної неплідності. Тому при виконанні 
консервативної міомектомії застосовують 
малоінвазивні методи хірургічних втручань 
– лапароскопію, міні-лапаротомію, мікрохі-
рургію, трансцервікальну міомектомію, ем-
болізацію маткових судин [2, 4, 5, 6].

Одною з головних проблем міомектомії 
слід вважати розрив матки по рубцю при на-
ступній вагітності, який складає біля 1% [4, 
7], при цьому клініка розриву матки може 
бути стертою, а порушення стану рубця не-
рідко виникає до пологів [1, 2, 3, 6].

Метою дослідження  було вивчити мето-
ди лікування лейоміоми матки та адекватно 
їх використати.

Матеріал та методи дослідження
Було проліковано 45 жінок різного 

віку з лейоміомою матки. В залежності від 
розмірів, локалізації, віку та репродуктив-
них намірів жінок було розподілено на гру-
пи. І групу склали 10 жінок репродуктивно-
го віку з інтрамуральними та субсерозними 
вузлами розміром більше за 5 см, множин-
ними вузлами та неплідністю або викидня-
ми в анамнезі. Їм проводилась консерватив-
на міомектомія за допомогою лапаротомії. 
ІІ група – 5 жінок репродуктивного віку з 
невеликими лейоміоматозними вузлами та 
неплідністю в анамнезі, яким було запро-
поновано консервативну міомектомію за до-
помогою лапароскопії. ІІІ групу склали 10 
пацієнток старшого репродуктивного віку 
з втіленою репродуктивною функцією, зна-
чними кровотечами та болями в анамнезі, 
з великими лейоміоматозними вузлами та 
дисплазією шийки матки. В IV групу уві-
йшли 5 жінок з підслизовими вузлами, їм 
була проведена гістерорезектоскопія. V гру-
па – 10 жінок, яким було проведено консер-
вативне лікування з попередньою біопсією 
ендометрія.

Результати дослідження та їх обго-
ворення
В І групі пацієнток у нас стояло за-

вдання забезпечити умови для формування 
повноцінного рубця на матці, що необхідно 
для нормального протікання майбутньої ва-
гітності. Як показали наші дослідження, не-

рідко при великих вузлах або при атиповому 
їх розміщенні потрібно накладати трьох-
рядні шви – глибокий м’язово-м’язовий, 
середній м’язово-м’язовий та поверхневий 
серозно-м’язовий. Видаленню лейоміома-
тозних вузлів гострим шляхом слід віддава-
ти перевагу перед видалення тупим. Адже 
енуклеація тупим шляхом призводить до 
утворення обривків м’язової тканини, яка 
в подальшому некротизується. Розрізи на 
матці проводились за С.Н.Давидовим.

Також, нашою метою було зменшити 
крововтрату, тривалість та травматичність 
операції, тому пацієнток було прооперовано 
лапаротомічним доступом. Для зменшен-
ня спайкового процесу під час лапаротомії 
не використовували тканинний матеріал, а 
осушення та санацію черевної порожнини 
виконували за допомогою аспірації та іррі-
гації фізіологічним розчином NaCl.

ІІ група пацієнток була прооперова-
на лапароскопічним шляхом. У зв’язку з 
можливістю формування некроза в області 
енуклеації вузла та неможливістю ідеально 
відновити стінку матки, лапароскопія була 
проведена пацієнткам з лейоміоматозними 
вузлами на ніжці та невеликими - менше 3 
см в діаметрі інтрамуральними лейоміома-
тозними вузлами. Адже за допомогою лапа-
роскопії накладається однорядний шов на 
матку, а це прогностично несприятливо, для 
майбутньої вагітності.

ІІІ групу пацієнток прооперовано ва-
гінальним доступом – проведена повна або 
неповна гістеректомія. Повна гістеректомія 
була проведена 3 жінкам з шийково-пере-
шийковою локалізацією вузла з підслизо-
вим ростом. А неповна гістереектомія про-
водилась жінкам з шийковою лейоміомою з 
екзофітним ростом. Це сприяло покращен-
ню перебігу післяопераційного періоду, про-
філактиці спайкового процесу у цих жінок, 
а також виконати і естетичну функцію (від-
сутність рубця на передній черевній стінці) 
адже доступ був піхвовий.

IV групі пацієнток була проведена гіс-
терорезектоскопія з підслизовою локаліза-
цією лейоміоми матки. Якщо виключити 
основні протипоказання для внутрішньо-
маткового втручання (гострі запалення вну-
трішніх статевих органів, гострі інфекційні 
захворювання та ін.), то головними факто-
рами, що не дають змогу виконати гістеро-
резектоскопію, є великі розміри лейоміома-
тозного вузла, тому доцільно «відбирати» 
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хворих з величиною матки, що не перевищує 
9-10 тижнів та діаметром леойоміоматозно-
го вузла не більше 5-6 см також, важливою 
є і локалізація лейоміоматозного вузла. Вуз-
ли, що локалізувались на передній та задній 
стінках матки легше видаляти, ніж пухли-
ни в області дна та маткових труб. 

В V групі проводилась медикаментозна 
терапія. Сюди увійшли жінки з лейоміоматоз-
ними вузлами менше 5 см в діаметрі, які не 
деформували порожнину матки. Їм було піді-
бране гормональне лікування після вивчення 
рецепторного апарату ендометрія. Були вико-
ристані агоністи гонадотропін-рилізинг гор-
мону (ГнРГ) та селективні модулятори рецеп-
торів прогестерону (СМРП). Використання 
агоністів ГнРГ показало, що через 6 місяців 
після введення препарату об’єм матки і пух-
лини зменшився в середньому на 50%. Але 
вже через 3-12 місяців після відміни препа-
рату ріст пухлини відновлювався, також при-
сутні побічні ефекти менопаузального типу 
(приливи, пітливість, слабкість, втомлюва-
ність, подразливість, депресія та ін.).

Відносно нова група препаратів СМРП 
показує достовірно хороші результати. 
СМРП мають антипроліферативну, про-
апоптотичну та антифібролітичну дію. Пре-
парати застосовувались протягом 3 місяців 
безперервно, перорально. Це призвело до 
зменшення розмірів вузлів на 45,3%, при 
закінченні першого курсу терапії, частота 
аменореї склала 78,5%, а потім менструа-
ції відновились у 100% пролікованих. З 5 
тижня прийому препарату зменшився,або 
зовсім зник біль. Таких ускладнень, як при 
прийомі агоністів ГнРГ не було.

Висновки
1. Лапаротомічний доступ при консерва-

тивній міомектомії залишається методом 
вибору, адже він допомагає забезпечити 
умови для формування повноцінного руб-
ця на матці.

2. Застосування методики лапароскопічної 
міомектомії потребує подальшого вдоско-
налення.

3. При вагінальному доступі зменшується 
ризик виникнення спайкового процесу та 
виконується естетична функція.

4. Гістерорезектоскопія не потребує глибо-
кого та довгого наркозу, зменшує час пере-
бування жінки в стаціонарі та допомагає 
уникнути лапаротомії чи лапароскопії.

5. Диференційований підхід до призначення 
селективних модуляторів рецепторів про-
гестерона при лейоміомі матки дозволяє 
ефективно зменшити розміри пухлини та 
відповідно число лапаротомічних хірур-
гічних втручань.
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РЕЗЮМЕ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ

ИВАНЮТА С.О., КОЛЕСНИЧЕНКО И.С.

В статье представлены результаты лечения 
женщин фертильного возраста с лейомиомой 
матки. 
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Материал и методы исследования. Обсле-
довано 45 женщин различного возраста с лейоми-
омой матки Изучены и сопоставлены различные 
методики хирургического и консервативного ле-
чения. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Лапаротомия при консервативной мио-
мэктомии является методом выбора, он способ-
ствует обеспечению условий для формирования 
полноценного рубца на матке. Использование 
методики лапароскопической миомэктомии под-
лежит дальнейшему усовершенствованию. При 
вагинальном доступе уменьшается риск воз-
никновения спаечного процесса и достигается 
косметический еффект. Гистерорезектоскопия 
– настоящий прорыв в технике удаления под-
слизистых лейомиом, считается малоинвазив-
ным вмешательством, не нуждается в глубоком 
и длительном наркозе, уменьшает время пребы-
вания женщины в стационаре и способствует из-
бежать лапаротомию и лапароскопию. 

Выводы. Дифференцированный подход к 
назначению селективных модуляторов рецепто-
ров прогестерона при лейомиоме матки позво-
ляет эффективно уменьшить размеры опухоли и 
соответственно число лапаротомичных хирурги-
ческих вмешательств.

Ключевые слова: лейомиома матки, хи-
рургичное лечение, консервативная терапия.

SUMMARY

DIFFERENTIATED TACTICS OF MANAGEMENT OF 
PATIENTS WITH UTERINE LEIOMYOMA

IVANYUTA O. S., KOLESNICHENKO I. S.

The article presents the results of the treat-
ment of women of childbearing age with uterine 
leiomyoma. 

Material and methods. We examined 45 
women of different age with uterine leiomyoma 
were studied and compared different methods of 
surgical and conservative treatment. 

Results. Laparotomy with conservative myo-
mectomy is the method of choice, it promotes the 
conditions for formation of high-grade uterine 
scar. The use of techniques of laparoscopic myo-
mectomy subject to further improvement. When 
vaginal access is reduced the risk of adhesions and 
achieved cosmetic effect. Hysteroresectoscopy is a 
real breakthrough in the technique of removal of 
submucosal uterine leiomyomas, is considered a 
minimally invasive intervention, needs to be deep 
and prolonged anesthesia, reduces the time of stay 
of women in hospital and helps to avoid laparotomy 
and laparoscopy. 

Conclusions. A differentiated approach to 
the appointment of selective progesterone receptor 
modulators in leiomyoma of the uterus can effec-
tively reduce the size of the tumor and accordingly 
the number of laparotomic surgery.

Key words: uterine leiomyoma, surgery 
treatment, conservative therapy.
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ВІКТОРІЯ ІВЛЄВА - російська незалеж-
на фотографка і журналістка. Навесні 2016 року 
вона об’їхала всі обласні міста України і зняла по-
логи як символ народження нової національної 
ідентичності українців.

Ідея проекту - метафоричне тлумачення 
образу народження нації, яке, як і народжен-
ня дитини, проходить з болем, стражданням і 
кров’ю. Майдан, війна на сході, анексія Криму та, 
одночасно, підйом та ентузіазм українців, - все 
це ознаки нашого часу. На думку авторки, тільки 
зараз, пройшовши через ці конфлікти, Україна 
набуває нової якості. І ці історичні процеси сим-
волічно виражені у фотографіях породіль і дітей, 
які щойно з’явилились на світ.

Це не перший проект Вікторії Івлєвої в 
Україні. Відразу після Майдану, проїхавши всю 
країну від Донецька до Івано-Франківська, вона 
опублікувала свої нотатки і знімки спочатку в 
соц. мережах, а потім зібрала в книгу, в якій 
текст і фотографії доповнюють один одного. 
«Мандрiвка, або Подорож фейсбучного хробака 
Україною», з’явилася в київському видавництві 
«Дух і Лiтера» в кінці 2014 року, а в цьому році 
книга вийшла в Москві, кошти на неї були зі-
брані за допомогою краудфандінгової кампанії.
Вікторія - одна з небагатьох росіян, які відкри-
то і послідовно виступають проти політики Росії. 
Проект «Народження України» - маніфестація по-
чуття персональної відповідальності та провини 
за те, що трапилося в останні два роки між сусід-
німи країнами. Двадцять чотири регіони України, 
72 півтораметрові фотографії, надруковані на 
тканині. Ця виставка – данина Україні та ще один 
привід для розмови про ціну життя і смерті, про 
свободу й призначення людини на цьому світі.

Вікторія ІВЛЄВА про проект: 
«Я долго думала, как сегодня пе-

редать фотографическим языком ощу-
щение рождения нации, возникшее у 
многих после революции Достоинства. И по-
началу это казалось мне невозможным, по-
скольку главное событие – Майдан – уже про-
шло, а фотография – это всегда здесь и сейчас.
Потом в какой-то момент я поняла, что хочу 
объехать всю Украину и снять настоящие роды 
как символ появления новой жизни через неимо-
верную боль, страдания, кровь, а иногда и смерть. 
Так и родился проект РОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ.
Идея проекта – метафорическое истолкова-
ние образа рождения новой национальной об-
щности, которая складывается в стране после 
Майдана. Мучения людей из-за войны на вос-
токе страны, страдания из-за аннексии Крыма 
и, одновременно, редкий подъем и воодушев-
ление украинцев из самых разных слоев обще-
ства, связанные с надеждами на самостоятель-
ное будущее свободной Украины, символически 

выражены в фотографиях рожениц и появивших-
ся на свет детей. 

Проект делался в два захода, в марте и мае 
2016 года, он был построен по принципу один 
день – один город, поэтому ночевать мне прихо-
дилось или в поездах или в роддомах. 

Это была одна из самых счастливых съемок 
в моей жизни. Она наполнила меня светом, ра-
достью и надеждой.

Все вышесказанное никак не уменьшает 
степень моей личной вины за произошедшее 
и моей персональной ответственности за все 
то, что случилось в последние два года меж-
ду нашими странами - за войну, за погибших, 
обездоленных, переселенных, мучающихся, 
несчастных людей. Я сделала слишком мало, 
чтобы войну остановить. И жить мне с сознанием 
этого до конца моих дней».

ВІКТОРІЯ ІВЛЄВА – незалежний російський 
журналіст і фотограф, волонтер. Фотографії 
були опубліковані в таких провідних ЗМІ світу, як 
New York Times Magazine, Stern, Spiegel, Express, 
Sunday Times, Independent, Die Zeit, Focus, Marie-
Claire та інших. У 1991 році фоторепортаж Вікто-
рії Івлєвої, зроблений в приміщеннях IV реактора 
Чорнобильської АЕС, отримав приз «Золоте око» 
найбільшого конкурсу в галузі фотожурналісти-
ки WorldPressPhoto. Працювала в багатьох га-
рячих точках світу. Знімала Грузію та Вірменію, 
Карабах і Придністров’я, громадянську війну в 
Таджикистані і Афганістан, місцеві конфлікти в 
Африці. Лауреатка премії Вільна Преса Східної 
Європи (Німеччина-Норвегія), два рази номіну-
валася на премію імені Андрія Сахарова. Активно 
займається волонтерством на Південному Сході 
України, допомагаючи мирним людям, які живуть 
у прифронтовій зоні. Знімає сюжети для телека-
налу «Дощ».

18 серпня о 19:00 в ІЗОЛЯЦІЇ  у м.Києві відбулось відкриття 
фотовиставки Вікторії Івлєвої «НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ»

(проект здійснено за сприяння ГО “Асоціація акушерів-гінекологів України”)
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