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Структура вагінального мікробіоценозу є своєрідним індикатором стану репродуктивного здоров’я жінки. На сьогодні встановлено, що формування нормобіоти вагінальної
мікроекосистеми визначається багатьма ендо- та екзогенними факторами, а її структура може значно варіювати залежно від віку, фази менструального циклу, етнічної приналежності, характеру харчування, способу життя, в тому
числі моделі статевої поведінки і гігієнічних особливостей.
Якісні та кількісні показники мікробіоти піхви, а саме частка лактобактерій в загальній бактеріальній масі, співвідношення груп мікроорганізмів є не тільки об’єктивною характеристикою самої мікробіоти, але й слугують індикаторами
порушень, зумовлених різними причинами.
Ключові слова: мікробіота, мікроекологія піхви, лактобак
терії.
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формований у процесі еволюційного та індивідуального
розвитку симбіоз організму людини і його мікробної
екологічної системи – це норма і форма життя. Кількість
мікроорганізмів, що заселяють людське тіло, в десятки і
сотні разів перевищує кількість власних клітин господаря
[4]. Згідно з сучасними уявленнями людина є не просто мо;
ноорганізмом, а надорганізмовою симбіонтною системою,
яка включає в себе, крім макроорганізму, сукупність низки
мікробіоценозів певного складу, які займають той чи інший
біотоп (нішу) в організмі господаря (біотопи шкіри, порож;
нини рота, носоглотки, шлунка, тонкої кишки, товстої киш;
ки, піхви). Загальна кількість генів усього мікробіому пере;
вищує геном самої людини в 100 разів. Цей великий генетич;
ний матеріал бере на себе безліч функцій людського ор;
ганізму, без яких саме існування останнього неможливо в
принципі, як неможлива здорова репродуктивна система без
нормальної вагінальної мікрофлори [18].
Однак на сьогодні медицина стикається з проблемою
формування патологічних мікробіоценозів, зокрема піхви,
через лікування неіснуючих захворювань («уреаплазмоз»,
«мікоплазмоз», «гарднерельоз»); нехтування необхідністю
відновлення еубіозу піхви після протимікробної та ан;
тимікотичної терапії; прагнення досягнення стерильності
піхви в акушерстві та оперативній гінекології; поліпраг;
мазію; використання медикаментів без доказової бази; «за;
хоплення» необгрунтованою глюкокортикоїдною терапією з
подальшим розвитком імунодепресії.
«Біоценоз піхви» – це термін, який використовують пе;
реважно у вітчизняній практиці. В останні роки, після
опублікування результатів проекту «Мікробіом людини»,
вагінальну екосистему почали називати «вагінальним
мікробіомом/мікробіотою». Під цим терміном розуміють ди;
намічне середовище, схильне до різких коливань видового
складу та чисельності бактерій залежно від віку жінки, фази
циклу тощо [4].
Роль різних мікроорганізмів у підтримці нормоценозу
піхви постійно дискутується у світовій літературі
[1,5,10,13,15]. Останні досягнення в галузі клінічної
мікробіології змушують по;новому поглянути на значення
нормальної мікрофлори для організму людини. У 2012 р. за;
вершився 5;річний проект «Мікробіом людини» (Human
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Microbiome Project), метою якого було отримати характери;
стики всіх мікробів людського організму. Результати про;
ектних досліджень були опубліковані в серії з 15 статей в
журналі «Nature» і в журналі «Public Library of Science» у
серпні 2012 р. За результатами генетичного аналізу було
встановлено, що в організмі людини нараховується понад
10 000 видів різних мікробів.

Склад мікробіоти піхви клінічно здорової жінки
Що стосується вагінального біотопу, то і тут з’явилося
чимало нового. У даний час прийнято розглядати симбіотні
мікроорганізми як невід’ємну частину організму;господаря,
що виконує різноманітні життєво важливі функції. Як і інші
мікроценози, вагінальна мікроекосистема складається з
постійно присутніх мікроорганізмів (індигенна, автохтонна
мікрофлора) і транзиторних (алохтонна, випадкова мікроф;
лора). Індигенна мікрофлора домінує за чисельністю попу;
ляції, хоча кількість видів, що її представляють, невелика, на
відміну від видової різноманітності транзиторних мікроор;
ганізмів, загальна чисельність яких в нормі не перевищує
3–5% [3, 17]. Стан колонізаційної резистентності піхви
пов’язують з резидентною мікрофлорою, яка у жінок репро;
дуктивного віку представлена великою групою лактобацил.
Завдяки специфічній адгезії на епітеліальних клітинах піхви
утворюється біоплівка, яка складається з мікроколоній лак;
тобацил, оточених продуктами їх метаболізму – гліко;
каліксом. Колонізаційна резистентність передбачає су;
купність механізмів, які забезпечують стабільність
кількісного та видового складу нормальної мікрофлори, що
запобігає заселенню піхви патогенними мікроорганізмами
або надмірному розмноженню умовно;патогенних мікроор;
ганізмів, які входять до складу мікробіоти, і поширенню їх за
межі екологічної ніші [6, 15].
Результати цілої низки молекулярно;генетичних
досліджень сприяли суттєвому розширенню уявлень про ре;
гуляцію вагінальної мікроекосистеми в умовах норми. На
сьогодні ідентифікація бактерій з встановленням їх філоге;
нетичних зв’язків здійснюється шляхом порівняння послідо;
вностей генів, що кодують малу субодиницю (16S) рРНК.
Останні присутні у всіх бактеріальних клітинах, мають у
складі як відносно консервативні ділянки, так і специфічні
гетерогенні області, які детермінують видову приналежність
бактерій. Слід зазначити, що виділені за результатами секве;
нування нові геновиди (genospecies) позначають термінами
«операційні таксономічні одиниці» (operational taxonomic
units, OTU) або «філотипи», оскільки для коректного вико;
ристання поняття «вид» необхідно оцінити біохімічні та інші
властивості виділених мікроорганізмів, що не завжди є мож;
ливим, оскільки багато з них належать до некультивованих
[17].
До особливостей нормальної мікрофлори статевих
шляхів здорових жінок відносять різноманіття її видового
складу, що включає облігатні і факультативні анаероби і,
меншою мірою, аеробні та мікроаерофільні мікроорганізми
[4, 16, 18]. У ході реалізації міжнародного проекту
«Мікробіом людини» було ідентифіковано 20 видів різних
представників лактофлори, що заселяють вагінальний біо;
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топ. При цьому для нормоценозу вагінальної мікроекосисте;
ми характерно, як правило, домінування одного виду лакто;
бацил, лише у 8% випадків спостережень реєструють на;
явність більше одного виду лактобацил у вагінальному
мікробному співтоваристві [1, 12] Останнє пояснюють ре;
алізацією стратегії виживання мікроорганізмів – «бак;
теріальною інтерференцією», сутність якої полягає у витис;
ненні одного виду лактобацил іншим у процесі конкурентної
боротьби за харчові ресурси в вагінальному мікробіоценозі.
З іншого боку, рідкісне співіснування кількох видів вагіна;
льних лактобацил при нормоценозі пов’язують або з впли;
вом різних факторів жіночого організму, які визначають оп;
тимальні умови для колонізації піхви будь;яким конкретним
видом лактобацил, або з банальним випередженням у швид;
кості заселення вагінального біотопу певним видом лактоба;
цил, який у подальшому стає домінувальним [6].
Нормофлора представлена лактобактеріями і складає ос;
нову біоценозу піхви. Абсолютна кількість лактобактерій
може коливатися в досить широких межах і вимагає
кількісної оцінки. Анаеробна флора в піхві превалює по
відношенню до аеробної, як 10:1. Уявлення про Lactobacillus
acidophilus як про практично єдиний представник нормаль;
ної мікрофлори піхви з часів Додерлейна непохитно
проіснувало майже сторіччя. Сучасні спостереження
свідчать, що існує 5 основних класів бактеріальних спільнот.
У 4 з них переважають лактобактерії (L. iners, L. crispatus,
L. gasseri або L. jensenii), ще в 1 – облігатні анаероби.
Якісний і кількісний склад кожного класу може змінювати;
ся протягом короткого часу або залишатися відносно
стабільним довгий час, при цьому може залежати або ні від
менструального циклу жінки.
На сьогодні встановлено, що з більш ніж 150 видів лакто;
бактерій в піхві здорових жінок зустрічається менш 10 [6].
При цьому спостерігаються істотні відмінності в етнічних
групах жінок і регіонах світу. Незважаючи на різно;
манітність видового складу лактобацил, що виділяються з
піхви здорових жінок (більше 10 видів), не вдається визна;
чити жодного виду, який був би присутній у всіх жінок. Ви;
явлена чітка кореляція між рівнем рН піхвового середовища
і числом лактобактерій в локальному мікробіомі [10, 13]. За;
гальне мікробне обсеменіння піхви здорової жінки репро;
дуктивного віку сягає 109 КУО/мл, на 90–95% воно пред;
ставлене лактобактеріями, які можуть бути представлені
9 видами, найчастіше це L.acidophilus, L.casei, L.fermentum,
L.сellobiosus, L.brevis, L.jensenii, L.Рlantarum [2].
Генетичну різноманітність вагінальних лактобацил виз;
начили за допомогою секвенування генів 16S rRNA,
дослідження проведене на 35 штамах, що були виділені від
жінок 7 країн світу. Вагінальні ізоляти були представлені в
основному трьома видами: L.crispatus, L.jensenii і L.gasseri.
Рідше зустрічалися види L.vaginalis, L.fermentum, L.mucosаe,
L.paracasei і L.rhamnosus. Бактерії L.paracasei рекласифікова;
но в новий вид L.zeae. Лактобактерії активно розмножують;
ся у піхвовому середовищі, адгезуються на поверхні
епітеліоцитів, ферментують глікоген з накопиченням ор;
ганічних кислот, синтезують перекис водню, лізоцим і сти;
мулюють місцевий імунітет [18]. Згідно із сучасними уяв;
леннями саме лактобактерії визначають ступінь неспе;
цифічного захисту піхвової мікробіоти не тільки шляхом
створення колонізаційної резистентності, продукції переки;
су водню і підтримки кислого середовища піхви, а й за раху;
нок продукування широкого спектра інгібіторів метаболізму
патогенної та умовно;патогенної мікрофлори, а також сти;
муляції місцевого та системного імунітету [1, 6, 18].
У процесі еволюції частина мікроорганізмів отримала
здатність колонізувати піхву людини. Одні мікроорганізми
життєздатні в цьому біотопі лише певний час, а потім знищу;
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ються захисними механізмами. Тому така мікрофлора стате;
вих органів названа тимчасовою – транзиторною. Транзи;
торна мікрофлора – це мікрофлора сечостатевих органів,
постійна присутність якої не характерна для здорової люди;
ни і яка за певних умов може спричинити запальний процес
в сечостатевих органах. Проте низка мікроорганізмів здатні
тривалий час персистувати в піхві, незважаючи на наявність
механізмів, які жорстко обмежують їхню життєдіяльність. У
цих умовах може існувати широкий спектр потенційно пато;
генних мікроорганізмів, що не спричиняють при цьому
ніяких патологічних процесів. Слід зазначити, що патогенні
властивості даних мікроорганізмів повністю зберігаються і
можуть виявитися в разі ослаблення контролю з боку біо;
топу. Умовно;патогенна мікрофлора піхви представлена ши;
роким спектром грампозитивних і грамнегативних бактерій і
декількома видами грибів – це широкий спектр мікроор;
ганізмів, що нараховує, за приблизними оцінками, більше
300 різних видів. Часто серед анаеробів у піхві здорової
жінки зустрічаються пептококи і пептострептококи
(33–77%), фузобактеріі, Mobiluncus, клостридії [2].
Серед транзиторних мікроорганізмів піхви частіше за
інших виділяються коагулазонегативні стафілококи, в пер;
шу чергу S. epidermidis, Corynebacterium spp., Streptococcus
spp., Bacteroides – Prevotella spp., Mycoplasma hominis, які за;
звичай присутні в помірній кількості (до 104 КУО/мл).
Настільки ж часто, але в меншій кількості зустрічаються
Micrococcus spp., Propionibacterium spp., Veillonella spp.,
Eubacteriun spp. Серед мікроорганізмів, що порівняно рідко
зустрічаються (менш ніж у 10% обстежених) відзначають
Clostridiumт spp., Bifidobacterium spp., Actinomyces spp.,
Fusobacterium spp., Ureaplasma urealyticum, S. aureus,
Neisseria spp., E. coli та інші коліформні бактерії, Mycoplasma
fermentans, G. vaginalis, Candida spp.
З біфідобактерій найбільш часто зустрічаються
B. bifidum, B. longum, B. infantis, B. breve, B. аdolescentis.
Пропіоновокислі бактерії (25%) переробляють глікоген з ут;
воренням пропіонової і оцтової кислоти.
Сумарна частка облігатно;анаеробних мікроорганізмів у
клінічно здорових жінок не перевищує частку нормофлори,
яка представлена Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia,
Porphyromonas spp., Eubacterium spp. Кількість Gardnerella
vaginalis в нормі становить до 106 КУО/мл, а Atopobium vagi;
nae – до 104 КУО/мл. Гриби роду Candida можуть бути при;
сутніми в піхві здорових жінок у концентрації до
104 КУО/мл. Найбільш сприятливою умовою для існування
грибів роду Candida є слабколужне або нейтральне середо;
вище (оптимально рН – 6,0–5,0). При цьому слід зазначити,
що навіть невелике зміщення середовища в кислу сторону
значно пригнічує розвиток і розмноження бактеріальних
збудників, тоді як зростання чисельності Candida в цьому
випадку може посилитися [2, 9].
До природних захисних механізмів піхви, спрямованих
на підтримання балансу мікрофлори, відносять зімкнуту
статеву щілину, яка забезпечує механічну перешкоду по;
трапляння в піхву інфекційних агентів; адекватний рівень
рН в межах 4,0–4,5 (кисле середовище), що є критичним для
життєдіяльності 90% інфектів, які потрапляють в піхву тощо
[5]. Однак на сьогодні неспроможність тазового дна і зіяння
статевої щілини визначається у 56% жінок, при цьому 1/3
складають жінки репродуктивного віку [8].
У здоровій екосистемі піхви існує кілька взаємозалеж;
них і взаємозумовлених механізмів захисту від різних
інфекцій: вагінальний епітелій, мікрофлора піхви (перекис;
продукувальні лактобактерії), гуморальний і клітинний
імунітет. Необхідною умовою створення і підтримки
фізіологічного стану є зрілий епітелій, який відіграє важли;
ву роль в колонізації піхви лактобактеріями і в підтримці
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їхньої життєдіяльності. Естрогени індукують накопичення у
вагінальному епітелії глікогену, що є метаболічним субстра;
том для лактобактерій, а також стимулюють формування ре;
цепторів до лактобактерій на епітеліальних клітинах. У свою
чергу лактобактерії розщеплюють глікоген з утворенням мо;
лочної кислоти, яка забезпечує кисле середовище в піхві (pH
4,0–4,5), і перекису водню, що виконують роль природних
антисептиків. Кисле середовище в піхві, сприятливе для кис;
лотостійких мікроорганізмів, створює природний фільтр, в
результаті чого більшість патогенів і умовно;патогенних
мікробів гинуть. Крім того, лактобактерії активно конкуру;
ють з іншими мікроорганізмами за можливість адгезії до
клітин піхвового епітелію, тим самим стимулюючи імунну
систему макроорганізму. Рівень імунної відповіді регу;
люється ступенем інтенсивності антигенного подразнення
слизових оболонок ацидофільною мікрофлорою. Лактобак;
терії активують TLR;рецептори епітеліальних клітин, які
розпізнають різні мікроорганізми, що призводить до про;
дукції прозапальних цитокінів в кількостях, достатніх для
контролю над розмноженням небажаної мікрофлори. Слід
розуміти, що мікробіом піхви є не тільки нестабільним, але і
неоднорідним середовищем. У той час як одні мікробні
спільноти, що входять до його складу, змінюються швидко,
інші характеризуються відносною сталістю [1, 6].
Формування мікробіоти піхви починається з моменту
народження. Напередодні пологів при вагітності, що нор;
мально перебігає, рівень естрогенів в організмі жінки дося;
гає піку. Це стимулює накопичення глікогену в клітинах
піхвового епітелію, що сприяє підвищенню чисельності ко;
лоній лактобактерій, і забезпечує максимальну кон;
тамінацію новонародженої необхідною мікрофлорою. Якщо
відразу після народження у дівчинки створюється кисле се;
редовище в піхві (pH 4,4–4,6), то вже до кінця першого міся;
ця життя епітелій піхви стає тонким, вміст глікогену зни;
жується, а pH підвищується до 7,0. У пубертатний період
фізіологічні гормональні зміни тягнуть за собою зміну
структури і функції вагінального епітелію. На тлі зростання
естрогенної насиченості підвищується рівень лактобактерій,
закислюється середовище піхви. У здорових жінок репро;
дуктивного віку склад мікрофлори змінюється залежно від
фази циклу. Основний захисний механізм також залежить
від фази циклу: перед овуляцією провідну роль відіграє агре;
сивне pH середовища, а після овуляції – цервікальний слиз.
У зрілому віці продукція естрогенів зменшується. що веде до
зниження вмісту глікогену в епітелії і кількості лактобак;
терій, підвищенню рН середовища, а також змін локального
імунітету. Хоча динамічні зміни піхвового мікробіому
цілком природні, в нормі вони не повинні кардинально
впливати на життєдіяльність лактобактерій [13].
Однак лактобактерії досить уразливі в порівнянні з
умовно;патогенними та патогенними мікроорганізмами. Для
оцінювання інтенсивності змін, що відбуваються в мікробі
омі, розроблений спеціальний індекс дивергенції. Який поки
що не використовують у клінічній практиці, однак представ;
ляє значний інтерес з наукової точки зору. Вимірювання за
допомогою цього індексу процесів, що відбуваються в
мікробіомі, дозволило зробити висновок, що динамічні зміні
характерні навіть для здорових жінок, не кажучи вже про
тих, у кого є клініко;лабораторні прояви порушень стану
мікробіоти.
Таким чином, здорова екосистема піхви характери;
зується неушкодженим епітелієм, наявністю достатньої
кількості лактобацилярної мікрофлори і адекватним станом
локального імунітету.
Порушення стану піхвового мікробіому асоціюють з роз;
витком одного з типів інфекцій: бактеріального вагінозу (пе;
реважає анаеробна мікрофлора), аеробного/неспецифічного
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вагініту (переважає аеробна мікрофлора), вульвовагінально;
го кандидозу. Який саме стан розвинеться, багато в чому за;
лежить від вірулентності збудників або їх асоціації, особли;
востей мікробіому піхви та інтенсивності імунної відповіді
[5, 16, 18].
Аеробний вагініт характеризується сильною імунною
відповіддю, вираженим запаленням, високим рівнем інтер;
лейкінів 1, 6, 8 тощо. Для бактеріального вагінозу характерні
відсутність запалення і зниження імунної відповіді. Існують
мікробіологічні передумови до розвитку бактеріального
вагінозу: домінування Lactobacillus iners, які відрізняються
слабкими захисними властивостями; зниження чисельності
штамів лактобактерій, які продукують перекис водню; на;
явність у вагінальному мікробіомі анаеробу Atopobium vagi;
nae, особливо в поєднанні з Gardnerella vaginalis. Atopobium
vaginae чутливий до кліндаміцину, але резистентний до
нітроімідазолу, що необхідно враховувати при призначенні
терапії. Крім того, Atopobium vaginae і Gardnerella vaginalis
схильні ініціювати утворення біоплівок, що також вважають
причиною рецидивів бактеріального вагінозу. Мікроор;
ганізми в біоплівках здатні витримати концентрації переки;
су водню і молочної кислоти, які у 4–8 разів перевищують
стерпні. На даний час значною кількістю досліджень пере;
конливо доведено, що боротьба з анаеробними біоплівками в
піхві більш ефективна при двохетапній терапії вагінальних
інфекцій. Антибактеріальні/антианаеробні препарати ослаб;
люють захист, який біоплівка надає мікроорганізмам, що її
утворюють, а лактобактерії та препарати, які закисляють
піхвове середовище, довершують її руйнування.
За відсутності другого етапу терапії біоплівка, ймовірно,
зберігається в піхві (при цьому симптоми захворювання зни;
кають) і через деякий час стає причиною рецидиву навіть
після адекватної одноетапної терапії. Тактику антимікробного
лікування обирають залежно від клінічної форми порушення
складу мікробіому і яка передбачає заходи, спрямовані на
підвищення кількості лактобацил, що продукують перекис
водню, зниження рH і корекцію розмноження анаеробів.
Загальновизнаним підходом до проведення другого ета;
пу корекції порушень складу мікробіому піхви є призначен;
ня препаратів, що містять лактобактерії. У популяції лакто;
бактерій домінувальну роль відводять Lactobacillus aci;
dophilus, які продукують перекис водню. Однак лактобак;
терії, які раніше об’єднувались загальною назвою
Lactobacillus acidophilus, – це цілий спектр окремих видів
всередині групи Lactobacillus acidophilus complex. При цьому
не всі з них володіють рівними здібностями до адгезії, ко;
лонізації, забезпечення антибактеріальної активності та
інгібіції патогенів. Саме тому для відновлення мікробіому
піхви важливі не всі різновиди лактобактерій, а лише ті, що
здатні до самостійної адгезії до епітелію піхви з подальшою
активацією місцевого імунітету, проте молекулярні ме;
ханізми, що забезпечують адгезію лактобацил до клітин
вагінального епітелію, до кінця не розкриті. Можливо, ре;
цептори різних видів лактобацил мають різну природу. При;
пускається, що адсорбція лактобацил носить специфічний
характер і залежить від відповідності рецепторів даного кон;
кретного штаму лактобацил рецепторам клітин вагінального
епітелію конкретної жінки [10]. Цим пояснюється низький
рівень приживлюваності чужорідних штамів лактобактерій
в піхві і менша за бажану ефективність препаратів, що
містять лактобактерії.
Здатність лактобацил до адгезії на епітеліальних клітинах
піхви, а також при ферментативному розщепленні глікогену
утворювати молочну кислоту, що знижує рівень pH до
4,0–4,5, продукція перекису водню і антибіотикоподобних
речовин забезпечують найбільш сприятливі умови для
життєдіяльності лактобацил і перешкоджають розмноженню
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ацидофобних бактерій. Таким чином, наявність лактобацил в
достатній кількості є необхідною умовою для забезпечення
колонізаційної стійкості мікробіоти піхви в будь;який період
життя. У репродуктивному віці склад вагінальних виділень є
багатокомпонентним, характеризується присутністю секрету
бартолінієвих і парауретральних залоз, транссудату стінок
піхви, відторгнених епітеліальних клітин, цервікального сли;
зу, ендометріальної рідини. Концентрація компонентів
вагінального середовища коливається залежно від дня мен;
струального циклу, проте, за даними різних авторів, у ньому
постійно присутні такі речовини, як хлористий натрій, калій,
сульфати, вітаміни, іони металів, муцин, ферменти (амілаза,
глюкозидаза, антитрипсин), білки (альбуміни і глобуліни),
комплексні вуглеводи, ліпіди, жирні кислоти тощо. Харак;
терним для вагінального середовища є низький вміст розчин;
ного кисню, який є продуктом життєдіяльності мікроор;
ганізмів. Вагінальне середовище представлене як рідинним
(секрет цервікальних і бартолінієвих залоз, серозний транс;
судат), так і клітинним компонентами (фактори гуморально;
го і клітинного імунітету, лейкоцити, мікрофлора, а також
десквамовані клітини багатошарового плоского епітелію сли;
зової оболонки піхви і шийки матки). Обсяг вагінальних
виділень, що не спричинює дискомфорту у жінок, становить
2–3 мл. Розчинені в цьому середовищі мікроелементи і гліко;
ген є енергетичним субстрактом для мікроорганізмів, утво;
рюючи разом із продуктами їхнього метаболізму шар гліко;
каліксу, який виконуює роль буфера між мікрофлорою і фак;
торами агресії зовнішнього середовища. Особливістю
мікробіоти піхви є її мінливість під дією як екзогенних, так і
ендогенних факторів.
Поширення ендокринної патології, зростаюча частота
тривалої, не завжди адекватної антибіотикотерапії, широке і
часто безконтрольне застосування протигрибкових засобів,
противірусна терапія, гормональна контрацепція, зниження
місцевого імунітету, проникнення умовно;патогенних
мікроорганізмів у піхву із травного тракту – все це зумовлює
поширеність порушень стану мікробіоти піхви [5, 11, 14].
Розмноження лактобактерій і колонізація ними піхви зале;
жать від рівня статевих гормонів, екстрогенів і прогестерону,
а отже, від віку і фази менструального циклу. Під дією про;
гестерону відбуваються цитоліз та злущування багатошаро;
вого плоского епітелію з вивільненням у просвіт піхви гліко;
гену, який за допомогою лактобактерій розщеплюється до
молочної кислоти, що, в свою чергу, призводить до підтри;
мання кислого pH піхвового середовища. Поняття норми
для екосистеми піхви, за даними різних авторів, може бути
різним для вікових, етнічних груп і навіть географічних зон
[4, 10]. На склад мікрофлори піхви, як якісний, так і
кількісний, можуть впливати національні особливості туале;
ту, ступінь статевої активності, методи контрацепції, сома;
тичний стан.
Активність процесів, спрямованих на розвиток захисної
запальної реакції і її пригнічення, в організмі практично здо;
рової людини знаходиться в динамічній рівновазі. Патогенні
або умовно;патогенні мікроорганізми, що потрапили в піхву,
взаємодіючи з основними імунокомпетентними клітинами
(нейтрофільними гранулоцитами і мононуклеарами), прохо;
дять антигенну ідентифікацію шляхом фагоцитозу. При цьо;
му з лізосом загиблих імунних клітин вивільняється значна
кількість бактерицидних продуктів, серед яких найбільш
широко відомі дефезини, бактерицидний протеїн, лізоцим,
катепсин G і В, лактоферин і мієлопероксидаза. Будучи бак;
теріолітичними ферментами, вони руйнують полісахариди
клітинної стінки бактерій, спричинюючи їхню загибель. При
виявленні чужорідного антигену відбувається активація
імунного комплексу у вигляді підвищеного рівня прозапаль;
ного цитокіну ІL;1. Сенсибілізовані ним Т;лімфоцити і
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клітини субепітеліального шару слизової оболонки піхви
синтезують протизапальний цитокін ІL;4, який в умовах ан;
тигенної стимуляції активує Тh2;хелпери, які забезпечують
проліферацію В;лімфоцитів з їх подальшою трансфор;
мацією в плазматичні клітини, які здатні продукувати Ig
класу G, М, А. Серед них в репродуктивному тракті жінки
завдяки своїй високій цитостатичній активності особливе
місце посідає IgA, який за рахунок секреторного компонента
в субепітеліальному шарі набуває форми димеру (sIgA),
здатного прикріплятися до епітеліоцитів піхви і брати участь
у захисті слизових оболонок нижнього відділу статевого
тракту. Іншим цитокіном, здатним підтримувати дифе;
ренціювання В;лімфоцитів, є ІФН;J, синтез якого почи;
нається Т;хелперами і Т;кілерами у відповідь на антигенну
стимуляцію у присутності ІL;4. У регуляції імунної відповіді
беруть участь статеві гормони. Ефект впливу гормонів на
компоненти імунної системи зумовлений в першу чергу
впливом на макрофаги і лімфоцити, при цьому залежно від
концентрації стероїдів у крові він може мати протилежну
спрямованість. Незважаючи на те, що вплив естрогенів на
макрофаги виражений незначно, він пов’язаний насамперед
з підвищенням фагоцитарної активності, але при цьому
пригнічує синтез ІL;1. У результаті безпосереднього впливу
естрогенів на рецептори лімфоцитів або опосередкованого
впливу на них через нейроендокринні і кісткові тканини
продукція лімфоцитів сповільнюється, що супроводжується
зниженням активності В;лімфопоезу. Згідно з даними літе;
ратури, порушення балансу естрогену супроводжується
змінами нормальної імунологічної реактивності. У високих
концентраціях естрогени блокують розвиток Т;лімфоцитів у
загруднинній залозі, пригнічують утворення Т;цитотоксич;
них лімфоцитів, але активують Т;хелпери. Під впливом ос;
танніх активується дозрівання В;лімфоцитів і, отже, у
відповідь на антигенну стимуляцію збільшується продукція
антитіл. У той самий час, гіперестрогенемія супрово;
джується блокуванням диференціації лімфоцитів в кістко;
вому мозку, що знижує продукцію нових В;лімфоцитів.
Низькі дози естрогенів забезпечують імуномодулювальну
дію, яка реалізується підвищенням рівня популяцій
Т;лімфоцитів (CD8+, CD3+, CD5+), В;лімфоцитів і природ;
них кілерів. Крім системного впливу, естрогени впливають
на стан локального імунітету. Завдяки утворенню рецеп;
торів на клітинах вагінальних епітеліоцитів в шарі гліко;
каліксу підвищується концентрація IgM і IgA шляхом їх
транспорту через епітелій слизової оболонки статевого трак;
ту. Збільшуючи товщину вагінального епітелію, естрогени
сприяють підвищеному утворенню не тільки муцинів, але і
деяких компонентів системи комплементу. Вплив прогесте;
рону на імунітет реалізується опосередковано через глюко;
кортикоїдні рецептори, оскільки на макрофагах і лімфоци;
тах класичні прогестеронові рецептори відсутні. Тому ефект
впливу прогестерону подібний глюкокортикоїдам і прояв;
ляється підвищеним синтезом макрофагами ІL;1 і ФНП, але
зниженням утворення та активності Т;лімфоцитів. Естроге;
ни пригнічують клітинний імунітет, прогестерон про;
порційно часу дії і концентрації активує природні кілери.
Крім того, процес диференціювання Т;лімфоцитів хелперів
(Th;1 і Th;2) забезпечується не тільки співвідношенням най;
важливіших регуляторних цитокінів (ІL;1, ІФН;J, ІL;10), а
й рівнем прогестерону, який внаслідок переключення Th;1;
відповіді на Th;2 і збільшення синтезу ІL;4, ІL;5 забезпечує
посилення диференціювання В;лімфоцитів, підвищення ак;
тивності В;клітинної ланки імунітету і продукції Ig всіх
класів [11].
Наукова дискусія щодо причин розвитку дисбіотичних
станів вагінальної екосистеми триває до сьогодні. Досить
чітко окреслені фактори, що сприяють їхньому виникненню
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– окрім чинників статевої поведінки, тютюнопаління до них
відносять деякі методи контрацепції. Якщо патогенетичні
механізми розвитку бактеріального вагінозу при спринцю;
ванні піхви, використанні хімічних засобів контрацепції і
внутрішньоматкових спіралей досить ясні, то питання щодо
ролі гормональних протизаплідних препаратів у виникненні
дисбіотичних станів залишається відкритим. На думку дея;
ких вчених, гормональна контрацепція призводить до
елімінації з піхви основного лактобацилярного компонента
мікробіоти і колонізації вагінального біотопу екзогенними
та/або ендогенними мікроорганізмами. Ці твердження за;
сновані на тому, що часткове блокування секреції гонадо;
тропінів екзогенно введеними гормонами супроводжується
зниженням синтезу ендогенного естрадіолу. Стан відносної
гіпоестрогенемії призводить до зменшення утворення гліко;
гену – основного поживного субстрату лактофлори. Думки
щодо впливу гормональної контрацепції на розвиток
дисбіотичних порушень і, зокрема, на зростання колонізації
C. ablicans – етіологічного агента вульвовагінального канди;
дозу суперечливі. Згідно з результатами низки досліджень,
комбінована гормональна контрацепція, при якій відповідно
до механізму зворотного негативного зв’язку знижується ви;

роблення ендогенного естрадіолу, може розглядатися як
фактор ризику розвитку кандидозу внаслідок здатності ест;
рогенного компонента стимулювати зростання псев;
доміцелію і всієї біомаси C. ablicans, присутнього раніше як
транзиторна флора у вагінальному біотопі жінки. Механізм
такого впливу до кінця неясний, однак експериментальні
дослідження дозволяють пояснити його тонкими генно;мо;
лекулярними трансформаціями в клітині гриба під впливом
етинілестрадіолу in vitro.
Інші автори, навпаки, підкреслюють протективну дію
комбінованої гормональної контрацепції у підтримці
стабільності вагінальної екосистеми і попередженні розвит;
ку дисбіозу за рахунок потовщення слизової оболонки піхви
на фоні застосування комбінованої гормональної контра;
цепції. Це, у свою чергу, забезпечує підвищення рівня імун;
ного захисту проти вірусних та бактеріальних інфекційних
агентів завдяки збільшенню інтраепітеліальної концентрації
макрофагів і Т;лімфоцитів (CD8, CD3).
Таким чином, на сьогодні мікробіота піхви жінки репро;
дуктивного віку розглядається як складна багатокомпонент;
на система з великою кількістю регуляторних механізмів,
спрямованих на підтримку власного гомеостазу.

Микроэкология влагалища – что необходимо
знать акушеру>гинекологу (клиническая лекция)
В.И. Пирогова, М.И. Малачинская, С.А. Шурпяк,
Н.В. Щурук

Vagina microecology – thing to know Obstetricians
and Gynecologists (clinical lecture)
V.I. Pyrogova, M.I. Malachynska, S.O. Shurpyak,
N.V. Schuruk

Структура влагалищного микробиоценоза является своеобразным ин;
дикатором состояния репродуктивного здоровья женщины. На сегод;
ня установлено, что формирование нормобиоты влагалищной микро;
экосистемы определяется многими эндо; и экзогенными факторами, а
ее структура может значительно варьировать в зависимости от возрас;
та, фазы менструального цикла, этнической принадлежности, характе;
ра питания, образа жизни, в том числе модели полового поведения и ги;
гиенических особенностей. Качественные и количественные показате;
ли микробиота влагалища, а именно часть лактобактерий в общей бак;
териальной массе, соотношение групп микроорганизмов является не
только объективной характеристикой самой микробиоты, но и служат
индикаторами нарушений, предопределенных разными причинами.
Ключевые слова: микробиота, микроэкология влагалища, лакто
бактерии.

Structure of the vaginal microbiota is a kind of indicator of
women's reproductive health. Today established that the formation
of vaginal ecosystem micro;normobiota is determined by many fac;
tors, endogenous and exogenous, and its structure can vary consid;
erably depending on age, menstrual cycle, ethnicity, character of a
food, lifestyle, including patterns of sexual behavior and hygiene
features. Qualitative and quantitative indicators of vaginal micro;
biota, namely fraction of Lactobacillus in the total bacterial mass
ratio of groups of microorganisms is not only objective characteris;
tic of the microbiota, but also serve as indicators of violations due
to various reasons.
Key words: microbiota, microecology of vagina, lactobacillus.
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1. До основних факторів, що призводять до порушення
біоценозу піхви, відносяться:
❑ Гормональні зміни в жіночому організмі
❑ Тривале використання оральних або внутрішньомат;
кових контрацептивів
❑ Спринцювання
❑ Часті ангіни
2. До складу нормальної мікробіоти піхви не можуть входити:
❑ Стафілококи
❑ Мікоплазми
❑ Стрептококи
❑ Дріжджові гриби роду Candida
❑ Хламідії
3. Як називають сукупність популяцій мікроорганізмів,
що займають певну територію?
❑ Біоценоз
❑ Фітоценоз
❑ Зооценоз
❑ Мікробіота
4. У сучасних умовах спостерігаються наступні особливості мікробіоти піхви при запальних захворюваннях жіночих статевих органів:
❑
❑
❑
❑

Переважання асоціацій мікроорганізмів
Зростання числа анаеробів і вірусів
Наявність хламідій і мікоплазм
Вірно все наведене вище

5. У дівчаток в ранньому віці (від 2 до 8 років) зустрічаються частіше:
❑ Пухлини яєчників
❑ Дисфункціональні кровотечі

❑ Вроджені аномалії
❑ Вульвовагініт
❑ Сальпінгоофорит
6. У розвитку бактеріального вагінозу велике значення має:
❑ Гіпоестрогенія
❑ Зсув рН піхвового вмісту в лужну сторону
❑ Зменшення кількості лактобацил
❑ Зростання кількості анаеробів
❑ Нічого з наведеного вище
7.Функція самоочищення піхви залежить, як правило:
❑ Від рівня естрогенної насиченості організму жінки
❑ Від масивності обсеменіння піхви патогенною мікро;
флорою
❑ Від вираженості вагінальних складок
❑ Від довжини піхви
❑ Всі відповіді неправильні
8. Другий ступінь чистоти піхви характеризується наступним:
❑ У мазку багато епітеліальних клітин
❑ Реакція піхвового вмісту кисла
❑ У мазку є лактобацили
❑ Лейкоцитів у мазку міститься до 10–15 в полі зору
❑ Усі відповіді неправильні
9. У здорових жінок репродуктивного віку мікробіота
піхви в 95–98% представлена:
❑ Micrococcus spp.
❑ Cоrinebacterium spp.
❑ Lactobacillus spp.
❑ Staphilococcus spp.

Фамилии докторов, получивших сертификаты
За правильные ответы на тесты
к статье: «Оптимізація процесу
визначення та оцінювання
об’єму крововтрати в
послідовий та післяпологовий
період» (А.В. Чернов)
Коровай А.И.
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За правильные ответы на тесты
к статье: «Комплексне лікування
дисгормональних захворювань
грудних залоз» (О.М. Гопчук,
Т.В. Герасимова)
Буряк М.С.
Гафийчук Н.Г.
Гостищева Н.А.
Коровай А.И.
Селиверстов А.Е.

«Діагностика багатоплідної
вагітності та антенатальний
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Внесок УкраїноШвейцарської Програми у систему
безперервної медичної освіти в Україні
Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, В.В. Краснов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Розглядається актуальність післядипломної медичної
освіти як єдиної системи підготовки професійних кадрів.
Підкреслюється прямий зв’язок між професіоналізмом медичних кадрів та якістю медичної допомоги, у тому числі у
напрямку охорони материнства і дитинства. Представлені
результати україно-швейцарського співробітництва як моделі професійної взаємодії на міждержавному рівні. Результатами такої співпраці стали: адаптація до умов України і впровадження нових форм та технологій безперервного професійного розвитку лікарів; позитивний вплив на
основні показники здоров’я матерів та дітей; розроблення
методологічної документації в галузі перинатології тощо.
Ключові
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електронна
освіта,
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співробітництво, охорона материнства та дитинства.
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а останні роки в Україні прийнято низку стратегічних до;
кументів, які свідчать, що державна політика в сфері охо;
рони здоров’я спрямована на забезпечення здоров’я населен;
ня та надання доступної і якісної медичної допомоги.
Невід’ємним компонентом забезпечення якості є кадрові
ресурси, їх професійний рівень і компетентність.
Структура системи підготовки медичних і фармацевтич;
них кадрів в Україні адаптована до принципів Всесвітньої Фе;
дерації медичної освіти і складається з додипломної та після;
дипломної освіти і безперервного професійного розвитку.
Особливістю медичної освіти є те, що саме на післядип;
ломному етапі лікар отримує компетенції, які надають йому
право самостійної лікарської (фармацевтичної) діяльності.
Післядипломну медичну освіту в нашій країні здійснюють
три медичні академії післядипломної освіти та низка фа;
культетів медичних університетів.
Основний акцент в системах підготовки фахівців в ос;
танні роки зсувається саме на процеси самоосвіти із застосу;
ванням інформаційно;комунікативних технологій. Саме то;
му, поняття «безперервний професійний розвиток», яке в
українському лексиконі з’явилося не так давно, має надзви;
чайно важливе значення, особливо в медицині – адже це три;
валий період постійного навчання лікарів, підвищення їх
кваліфікації і самовдосконалення, який починається після
отримання вищої медичної освіти та підготовки в інтерна;
турі (резидентурі), триває протягом усього професійного
життя і є відповідальністю самого спеціаліста.
Викладене стосується, без виключення, всіх спеціально;
стей, але особливу увагу в нашій країні приділяють про;
фесійному рівню лікарів, які опікуються питаннями здоров’я
матерів та дітей. Усе це має офіційне підґрунтя. Адже в стра;
тегічних міжнародних документах чітко прослідковується
пріоритетність в питаннях охорони материнства і дитинства.
Так, на Саміті Тисячоліття, який відбувся в 2000 році, були
вироблені для реалізації в країнах членах ООН Цілі Саміту
Тисячоліття. Серед 8 цілей чільне місце посідають такі [5]:
• зменшити смертність немовлят на дві третини;
• зменшити рівень материнської смертності на три чет;
верті;
• забезпечити всім доступ до репродуктивної медицини.
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Зазначених цілей слід досягти вже в 2015 році, оскільки
показник материнської і малюкової смертності є не тільки
галузевим. Вони є також показниками, які відображають
рівень соціально;економічного розвитку країни, її культури
та освіти і звичайно індикатором доступності і якості медич;
ної допомоги дітям і матерям.
Охорона здоров’я матері і дитини входить також до семи
пріоритетних напрямків дій ВООЗ в умовах Європейського
регіону.
Не обходить увагою проблеми материнства і дитинства
такий фундаментальний документ Європейського бюро
ВООЗ, як «Здоров’я – 21» «Основи політики досягнення
здоров’я для всіх в Європейському регіоні». Трете завдання
зазначеного документу носить назву: «Здоровий старт жит;
тя» і присвячений вирішенню проблем перинатології [2].
Прийнято і реалізовується ще багато інших стратегій та
політик, виходячи з яких можна систематизувати основні
завдання органів і закладів охорони материнства і дитин;
ства. До цих завдань належать:
• профілактика виникнення захворювань;
• забезпечення народження здорової дитини;
• організація доступної і якісної первинної медико;
санітарної та високоспеціалізованої медичної допомоги.
Україна адаптувала всі стратегічні напрямки охорони
материнства і дитинства в національних нормативно;право;
вих документах, виконання яких змінило ситуацію зі здо;
ров’ям дітей та жінок репродуктивного віку на краще. Так,
показник малюкової смертності в 2000 році складав 11,9 на
1000 народжених живими, а в 2014 році – 6,9. Щодо мате;
ринської смертності, то також відзначається зниження по;
казника материнських втрат: 2000 р. – 24,7, 2014 р. – 14,0 на
100 тисяч народжених живими. Однак зазначені показники
залишаються і на сьогодні в 2–2,5 разу вищими, ніж в
країнах Європейського Союзу [1, 3].
Подальше зниження рівня материнської смертності і
смертності дітей першого року життя можливе за умови
вирішення цілої низки проблем. Однією з таких проблем є
організація доступної і якісної медичної допомоги починаю;
чи з перинатального періоду. Основним компонентом забез;
печення цієї якості є людські ресурси і, зокрема, – про;
фесійний рівень медичних працівників.
Бажання Швейцарської Конфедерації допомогти Ук;
раїні в поліпшенні здоров’я матерів та дітей і необхідність в
такій допомозі української сторони стали основою 18;річно;
го співробітництва в рамках Україно;Швейцарської програ;
ми. Програма мала три основні складові: матеріально;
технічна допомога; методична допомога і освіта в усіх її ас;
пектах. Саме це і сприяло безперервному професійному роз;
витку лікарів акушерів;гінекологів, педіатрів, неонатологів,
генетиків, анестезіологів та інших «вузьких» спеціалістів
педіатричного профілю. Практикувалися найрізноманітніші
форми підвищення кваліфікації: підготовка програм
тренінгів, проведення тренінгів, трансформація програм
тренінгів в навчальні програми циклів тематичного вдоско;
налення різної тривалості, проведення семінарів, конфе;
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ренцій, відеоконференцій, конгресів та інше. За роки
співпраці широко впроваджувалось дистанційне та елек;
тронне навчання, були організовані і функціонують симу;
ляційні центри [4].
Неоціненним внеском у співпрацю українських і швей;
царських спеціалістів була підготовка навчальних
посібників та підручників. Вони стосувались найна;
гальніших проблем щодо тактики і лікування низки пато;
логічних станів.
Перелік посібників та їхній зміст говорять самі за себе:
• багатоплодова вагітність [7];
• вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після ке;
сарева розтину [8];
• стабілізація стану новонародженої дитини перед транс;
портуванням і допомога під час транспортування [9];
• ефективний антенатальний догляд [10];
• дихальна підтримка в новонароджених дітей [11];
• ведення фізіологічної вагітності (для сімейних лікарів) [12];
• медична допомога новонародженим: практичні аспек;
ти [13];
• посібник для дитячих медичних сестер відділень ново;
народжених [14];
• використання телемедицини у медичній практиці [15];
• електронні навчальні посібники для відображення ме;
дичних процедурних знань [16].
З метою постійної підтримки фахівців у роботі з про;
фесійними знаннями, профільними кафедрами НМАПО
імені П.Л. Шупика спільно зі швейцарськими колегами були
розроблені такі електронні навчальні посібники процедур;
ного типу:
• ведення нормальних пологів [17];
• СРАР – як метод респіраторної підтримки новонаро;
джених [18];
• багатоплодова вагітність [19];
• дистоція плечиків плода [20];
• первинна реанімація новонароджених [21].
Досить вагомим внеском в безперервний професійний
розвиток стало впровадження телемедичних технологій як з
метою поповнення теоретичних знань, так і для проведення
телемедичних консультацій пацієнтам.

1. Україно;Швейцарське співробітництво стало одним з
еталонів міжнародної співпраці на ниві охорони материн;
ства і дитинства.
2. Модель такої професійної взаємодії довела свою ре;
зультативність через позитивний вплив на основні показни;
ки здоров’я матерів та дітей.
3. За час реалізації Програми «Здоров’я матері та дити;
ни» педіатрична, неонатологічна та акушерсько;гінеко;
логічна служби озброїлись новими організаційними і медич;
ними технологіями.
4. В рамках співпраці між Україною і Швейцарською
Конфедерацією були адаптовані до умов України і впрова;
джені нові форми та технології безперервного професійного
розвитку лікарів.
5. Були удосконалені всі складові медичної освіти.
6. Отримані результати є підставою для подальшого роз;
витку співробітництва між Україною та Швейцарською
Конфедерацією на державному та інституціональному
рівнях.

Вклад Украино>Швейцарской Программы
в систему непрерывного медицинского
образования в Украине
Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, В.В. Краснов

The contribution of Ukrainian>Swiss
Programme in continuing medical education
in Ukraine
Y.V. Voronenko, N.G. Goyda, V.V. Krasnov

Рассматривается актуальность последипломного медицинского об;
разования как единой системы подготовки профессиональных кад;
ров. Подчеркивается прямая связь между профессионализмом ме;
дицинских кадров и качеством медицинской помощи, в том числе в
направлении охраны материнства и детства. Представлены резуль;
таты украино;швейцарского сотрудничества как модели професси;
онального взаимодействия на межгосударственном уровне. Резуль;
татами такого сотрудничества стали: адаптация к условиям Украи;
ны и внедрение новых форм и технологий непрерывного професси;
онального развития врачей; положительное влияние на основные
показатели здоровья матерей и детей; разработка методологической
документации в области перинатологии и т.д.
Ключевые слова: электронное образование, международное со
трудничество, охрана материнства и детства.

We consider the relevance of postgraduate medical education as a uni;
fied system of professional training. We emphasize there is the relation
between the medical staff professionalism and medical care, quality
including motherhood and childhood protection.
There are the results of Ukraine;Swiss cooperation as a model pro;
fessional interaction at the international level. The results of
the cooperation are: adaptation to the Ukraine conditions, new
forms and technologies introduction of continuing professional
development of doctors; positive impact on the main indicators of
mothers and children health; methodological documents develop;
ment in perinatology, etc.

У ході реалізації Україно;Швейцарської Програми «Здо;
ров’я матері та дитини» був запропонований ще один найсу;
часніший інструмент поповнення і примноження професійних
знань – симуляційна медицина. У пілотних областях
(Вінницька, Івано;Франківська, Волинська та АР Крим), в
яких реалізовувалась ця Програма, була організована робота
симуляційних центрів для навчання неонатологів, акушерів;
гінекологів, педіатрів, анестезіологів та медичних сестер [6].
Швейцарською стороною було поставлено все необхідне
технологічне обладнання та надано методологічне забезпе;
чення, проведена підготовка тренерів, організовано
регіональні тренінги.
Елементи симуляційних технологій було впроваджено
на низці кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика шляхом ство;
рення і оснащення навчально;тренінгових класів з забезпе;
ченням відповідної методичної підтримки.
Одним з напрямків співпраці було підвищення кваліфікації
управлінських кадрів в таких питаннях, як покращання якості,
керування ресурсами, управління змінами тощо.
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Key words: eeducation, international cooperation, motherhood and
childhood protection.

Сведения об авторах
Вороненко Юрий Васильевич – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шу;
пика, 04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 9; тел.: (044) 440;30;56
Гойда Нина Григорьевна – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика,
04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 9; тел.: (044) 205;49;48
Краснов Владимир Владимирович – Национальная медицинская академия последипломного образования имени
П.Л. Шупика, 04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 9; тел.: (044) 440;20;44

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

15

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í Û Å

Ò Å Ì Û

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Акушерськогінекологічна допомо
га в Україні за 2006–2008 роки: ста
тистичноаналітичний довідник. – К.:
Міністерство охорони здоров’я Ук
раїни, Центр медичної статистики
МОЗ України, 2009. – 238 с.
2. Впровадження концепції подаль
шого розвитку перинатальної допо
моги в Україні / Є.Є. Шунько // Не
онатологія, хірургія та перинатальна
медицина. – 2011. – Т. 1, № 1. –
С. 10–16.
3. Інформаційний бюлетень ВООЗ
«Материнська смертність», 2014 р.
[Електронний ресурс]. – Режим до
ступу: http://www.who.int/mediacen
tre/factsheets/fs348/ru/
4. Україншвейцарська Програма
«Здоров’я матері та дитини». Нові
підходи до організації охорони здо
ров’я. Досягнення. Досвід. Рекомен
дації. – Київ, 2014.
5. Цілі розвитку тисячоліття. Україна
– 2013, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України / ПРООН,
Київ, 2013.
6. Ukrainian Swiss Mother and Child
Health Programme/ Annual Progress
Report [Second Project Year]. Kyiv,
2013.
7. Багатоплідна вагітність [Електронний
ресурс] / Ю.П. Вдовиченко, Н.Г. Гойда,
О.М. Юзько та ін.] // Київ. – 2011. – Ре
жим
доступу
до
ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/ attach
ments/Bagatoplidna_vagitnist_I.PDF
8. Вагітність та пологи у жінок з руб
цем на матці після кесарського роз
тину [Електронний ресурс] /
Ю.П. Вдовиченко, Н.Г. Гойда,
О.М. Юзько та ін.] // Київ. – 2011. –

Режим доступу до ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/atta
chments/Vagitnist_pologi_I.pdf
9. Стабілізація стану новонародженої
дитини перед транспортуванням і до
помога під час транспортування [Елек
тронний ресурс] / Н.Г. Гойда, Д.О. До
брянський, Є.Є. Шунько та ін.] // Київ.
– 2011. – Режим доступу до ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/attac
hments/Stabilizaciya_I.pdf
10. Ефективний антенатальний до
гляд [Електронний ресурс] / за ред.
З.А. ШкірякНижник, С.І. Жук] // Київ.
– 2012. – Режим доступу до ресур
су:
http://motherandchild.org.ua/
files/attachments/Effective_Antenatal_c
are_manual_Ukr.pdf
11. Дихальна підтримка в новонаро
джених дітей [Електронний ресурс] /
за ред. Ю.П. Вдовиченко, Н.Г. Гойда,
Д.О. Добрянський, Є.Є. Шунько] //
Київ. – 2011. – Режим доступу до ре
сурсу: http://motherandchild.org.ua/
files/attachments/Dyhalna_pidtrymka_I.
pdf
12. Ведення фізіологічної вагітності
(для сімейних лікарів) [Електронний
ресурс] / за ред. С.Г. Лесовська,
Л.Ф. Матюха, С.І. Осташко] // Київ. –
2012. – Режим доступу до ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/atta
chments/Antenatal_Care_Manual.pdf
13. Медична допомога новонародже
ним: практичні аспекти [Електронний
ресурс] / Т.В. Бондаренко, Н.Г. Гойда,
Д.О. Добрянський та ін.] // Київ. –
2011. – Режим доступу до ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/attac
hments/Practical_aspects_neonatal_car
e_ukr.pdf

14. Посібник для дитячих медичних
сестер відділень новонароджених
[Електронний
ресурс]
/
Ж.І. Андрієць, Т.В. Бондаренко,
Н.Г. Гойда та ін.] // Київ. – 2014. –
Режим доступу до ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/atta
chments/Manual_for_nurses.pdf
15. Використання телемедицини у ме
дичній практиці [Електронний ресурс] /
Д.О. Добрянський, О.П. Мінцер,
В.В. Краснов] // Київ. – 2011. – Режим
доступу до ресурсу: http://motherand
child.org.ua/files/attachments/Telemedic
ine_dlya_sluhachiv.pdf
16. Електронні навчальні посібники
для відображення медичних проце
дурних знань: принципи, етапи ство
рення, методологія [Електронний ре
сурс]
/
Ю.В.
Вороненко,
О.П. Мінцер, В.В. Краснов] // Київ. –
2009. – Режим доступу до ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/files/atta
chments/Ebook_manual.pdf
17. Ведення нормальних пологів
[Електронний ресурс]: навчально
методичний посібник для лікарів
інтернів та лікарівслухачів закладів
(факультетів) післядипломної освіти /
[автори Камінський В.В., Макар
чук О.М., Краснов В.В., Зе
ленська М.В.]. – К: НМАПО імені
П.Л. Шупика. – 2007. – Режим до
ступу до ресурсу: http://motherand
child.org.ua/ukr/resource/113
18. СРАР як метод респіраторної терапії
новонароджених [Електронний ресурс]:
навчальнометодичний посібник для
лікарівінтернів та лікарівслухачів за
кладів (факультетів) післядипломної
освіти / [автори Добрянський Д.О., Кон

чаковська Т.В., Коржинський Ю.С.,
Краснов В.В., Матвієнко І.М., Чопко О.І.,
Шунько Є.Є.]; за ред. Д.О. Добрянсько
го, Є.Є. Шунько, Р.О. Моісеєнко. – К:
НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2010. –
Режим доступу до ресурсу: http://
motherandchild.org.ua/ukr/resource/116
19. Багатоплідна вагітність [Електрон
ний ресурс]: навчальнометодичний
посібник для лікарівінтернів та лікарів
слухачів закладів (факультетів) після
дипломної освіти / [автори Коньков Д.Г.,
Краснов В.В., Лук’янович О.Л., Макар
чук О.М., Ткаченко А.В., Чернов А.В.]; за
ред. Ю.П. Вдовиченка, Н.Г. Гойди. – К:
НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2011. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://motherandchild.org.ua/ukr/resource
/114
20. Дистоція плечиків плода [Елек
тронний
ресурс]:
навчальний
посібник для лікарівінтернів та
лікарівслухачів закладів (факультетів)
післядипломної освіти / [автори Голя
новський О.В., Чернов А.В., Конь
ков Д.Г., Краснов В.В.]. – К.: НМАПО
імені П.Л. Шупика. – 2015. – Режим
доступу до ресурсу: http://motherand
child.org.ua/ukr/resource/765
21. Первинна реанімація новонаро
джених [Електронний ресурс]: нав
чальний посібник для лікарівінтернів
та лікарівслухачів закладів (факуль
тетів) післядипломної освіти / [авто
ри Шунько Є.Є., Добрянський Д.О.,
Краснова Ю.Ю. та ін.]. – К: НМАПО
імені П.Л. Шупика. – 2015. – 1 елек
трон. опт. диск (CDROM); 12 см. –
Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb
RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP. –
Назва з контейнера.

Статья поступила в редакцию 03.09.2015

16

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í Û Å

Ò Å Ì Û

УДК 618.39

Преждевременные роды – современный взгляд
на проблему
П.Н. Веропотвелян1, Н.П. Веропотвелян1, Т.Т. Нарытник2, И.В. Гужевская2, С.А. Журавлева1
1

ОКУ «Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики» г. Кривой Рог
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев

2

В статье представлены результаты научных исследований,
касающиеся торможения спонтанной сократительной деятельности матки при преждевременных родах, что повышает шансы на выживание новорожденного.
Атосибан представляет собой первый препарат, специально разработанный для подавления родовой деятельности.
Сравнивая его с другими препаратами, обладающими токолитическим действием, показано, что по эффективности,
безопасности и переносимости атосибан не уступает, а
превосходит их при терапии беременных с угрожающими
преждевременными родами.
Ключевые слова: атосибан, блокатор окситоциновых рецеп
торов, преждевременные роды.

П

роблема преждевременных родов является одной из ак;
туальных медико;социальных проблем в акушерстве.
Несмотря на значительный прогресс в разработке новых то;
колитических препаратов, частота преждевременных родов
не имеет четкой тенденции к снижению.
Согласно проведенным исследованиям, ежегодно в мире
около 15 млн детей рождаются недоношенными, что связано
с внедрением в практику с современных репродуктивных
технологий [1]. Клинические исследования I. Usta и соавто;
ров [7, 49, 51] иллюстрируют, что, несмотря на внедрение
предгравидарной подготовки в группах высокого риска, ши;
рокое применение токолитиков, а также других профилакти;
ческих программ в течение последних 40 лет, их число не
имеет тенденции к снижению.
J. Lawn и соавторы [9] информируют, что преждевремен;
ные роды являются ведущей причиной смертности новорож;
денных, на их долю приходится 27% потерь в неонатальный
период, что составляет более 1 млн смертей в год. Вслед;
ствие глубокой недоношенности у 50% новорожденных диа;
гностируют тяжелые неврологические заболевания вплоть
до детского церебрального паралича, нарушение слуха (воз;
можность развития глухоты), нарушения зрения (не исклю;
чая слепоту), серьезные респираторные расстройства.
Необходимо отметить, что у каждого второго ребенка,
выжившего в сроке беременности 22–26 нед, имеются нару;
шения моторных и сенсорных функций к 2,5 года жизни.
Эти нарушения носят некорректируемый характер и опреде;
ляют необходимость постоянного физического ухода.
N. Wood и соавторы [8] отмечают, что только 13% вы;
живших не имеют очевидных нарушений. Частота перина;
тальных потерь и заболеваемости недоношенных новорож;
денных находятся в обратно пропорциональной зависимос;
ти от срока беременности.
Как отмечают O. Finnstrom и соавторы [10, 48], между
23;й и 27;й неделями беременности прослеживается линей;
ная зависимость увеличения выживаемости новорожденных
в среднем на 3% в день при одновременном снижении забо;
леваемости. Такие заметные различия определяются тем,
что в течение нескольких дней задержки преждевременных
родов можно провести профилактику респираторного дист;
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ресс;синдрома и транспортировать роженицу в современ;
ный перинатальный центр, где оснащение акушерских и нео;
натальных служб всем необходимым позволяет оказать вы;
сококлассную помощь как женщинам, так и плодам/ново;
рожденному, сразу после его рождения.
Преждевременные роды, так же как и своевременные, ха;
рактеризуются развитием сократительной активности мат;
ки. Как известно, одним из наиболее популярных стимуля;
торов сокращения матки является окситоцин. В период бе;
ременности окситоцин продуцируется не только в гипотала;
мусе, но и в децидуальной ткани, и его концентрация повы;
шается в конце беременности и накануне родов.
P. Arthur и соавторы [12] отмечают, что рецептор оксито;
циновый является белком, связанным с фосфолиназой и
присоединение окситоцина к рецептору ведет к ее актива;
ции. В итоге увеличивается содержание инозитол трифосфа;
та и диацил глицерала.
N. Vrachnis и соавторы [2] в своих исследованиях отме;
тили, что инозитол трифосфат активирует специфические
рецепторы саркоплазматического ретикулума с высвобож;
дением кальция (Са2+) в цитозоль, которое, в свою очередь,
также индуцирует поступление кальция из внеклеточного
пространства. Авторы [2] отмечают, что кальций, связываясь
с кальмодулином, активирует миозинкиназу, и в результате
фосфорилирования миозина последний соединяется с акти;
ном, вызывая сокращение миоцита.
K. Woodcock и соавторы [13] информируют, что иници;
ирование и развитие сократительной деятельности матки в
родах также связывают с повышением чувствительности
миометрия к кальцию под воздействием окситоцина. В реа;
лизации данного механизма участвует Rho;киназа, которая
ингибирует миозинфосфатазу.
Как отмечает А. Fuchs и соавторы [14], окситоцин способ;
ствует продукции и высвобождению из децидуальной ткани и
плодовых оболочек других активаторов сократительной ак;
тивности матки – простагландинов Е и F. А что касается воз;
растания концентрации окситоцина накануне родов, то оно
может иметь как плодовое, так и материнское происхождение.
При этом предполагается, как сообщает V. Serov [15], что пло;
довый окситоцин является инициатором начала родов, тогда
как материнский обеспечивает их развитие и завершение.
Следовательно, O. Baev и соавторы [11] отмечают, что
торможение сократительной деятельности матки в недоно;
шенном сроке беременности повышает шансы на выживание
новорожденного, а также окситоцин является индуктором
маточных сокращений, подавление его активности является
главной целью при преждевременных родах.
В исследованиях продемонстрирована способность
экстракта задней доли гипофиза вызывать сокращения
матки, что было показано в экспериментах H. Dale, в рабо;
тах W. Bell, который в 1909 г. опубликовал результаты
применения экстракта на практике. T. Backett [16] сооб;
щает, что еще через 20 лет в лаборатории Kown было уста;
новлено, что экстракт задней доли гипофиза имеет две
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фракции: окситотическую и вазопрессорную, а химичес;
кую структуру этих фракций еще в 1953 г. описали V. Du
Vigneaud и соавторы [17].
P. Melin и соавторы [32] еще в 80;х годах ХХ ст. после
изменений в 1, 2, 4;й и 8;й позициях структуры окситоци;
на были получены аналоги, обладающие высокой степе;
нью аффинности к рецепторам миометрия. А затем
M. Akerlund и соавторы [18] отметили, что два из них, от;
личающиеся от других в позиции 4, обладали способнос;
тью подавлять вызванные вазопрессином сокращения
миометрия. Данная способность была наиболее выражен;
ной у атосибана, поэтому R. Lamont, K. Kam [3] выбрали
его для дальнейшего исследования и клинического приме;
нения при дисменорее и преждевременных родах.
Антагонисты окситоциновых рецепторов являются
принципиально новым классом токолитических препара;
тов, они блокируют окситоциновые рецепторы, способ;
ствуют снижению тонуса миометрия и уменьшению со;
кратимости матки. В эту группу входит препарат атоси;
бан. Кроме того, препараты этой группы угнетают дей;
ствие вазопрессина путем связывания с его рецепторами,
но при этом не влияют на сердечно;сосудистую систему.
Важно отметить, что механизм действия атосибана
заключается в связывании рецепторов к окситоцину и
вазопрессину в миометрии, децидуальной ткани и плодовых оболочках.
N. Nanetti и соавторы [4], изучая молекулярные меха;
низмы и безопасность применения атосибана, установили,
что при инкубации с окситоцином уровень оксида азота в
клетках трофобласта снижается. Но тем не менее, после
инкубации с атосибаном уровень оксида азота в клетках
плаценты, полученной при доношенном сроке беременно;
сти, восстанавливается до исходного уровня, а при недо;
ношенной – даже превышает исходный.
O. Baev и соавторы [11] отмечают, что при внутривен;
ном болюсном введении концентрация атосибана нараста;
ет в течение первых 2–8 мин, а период полужизни состав;
ляет 39 мин. При постоянной внутривенной инфузии со
скоростью 300 мкг/мин максимальная концентрация ато;
сибана в плазме достигается в течение 1 ч после начала
инфузии (в среднем 442±73 нг/мл, в интервале от 298 до
533 нг/мл). Связывание с белками плазмы составляет
46–48%. Атосибан в незначительных количествах прони;
кает через плацентарный барьер.
G. Valenzuela и соавторы [19] указывают, что после
введения атосибана со скоростью 300 мкг/мин соотноше;
ние концентрации его в организме плода и концентрации
атосибана организме матери равно 0,12 независимо от
продолжительности инфузии. В экспериментальных ис;
следованиях P. Greig и соавторов [20] было установлено
отсутствие влияния атосибана на показатели артериаль;
ного давления и газовый состав крови.
Проведенные фармакокинетические исследования ил;
люстрируют, что минимально эффективная болюсная до;
за атосибана составляет 2 мг. R. Lamont и K. Kam [3] уста;
новили, что клинически эффективная доза постоянной
внутривенной инфузии определена в 300 мкг/мин. Такая
объемная скорость введения препарата обеспечивает кон;
центрацию 450 нг/мл, что достаточно для насыщения ма;
точных рецепторов. Болюсная доза 6,75 мг немедленно
обеспечивает состояние маточного покоя, который затем
поддерживается постоянной внутривенной инфузией.
По результатам слепого плацебо;контролируемого ис;
следования было показано, что по сравнению с плацебо в
77% наблюдений у беременных с преждевременными ро;
дами атосибан вызывал более заметное снижение частоты
маточных сокращений.
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В
проведенных
клинических
исследованиях
T. Goodwin и соавторы [21] отметили, что при этом эф;
фективность была выше у пациенток со сроком беремен;
ности более 28 нед, достигая статистической значимости
после 31;й недели. Полное прекращение сокращений мат;
ки обнаружено у 25% пациенток, тогда как в группе плаце;
бо – только у 5% (p<0,05). Результаты данного исследова;
ния свидетельствуют, что перинатальная смертность в
группе атосибана была выше, авторы [21] объясняют, что
это обусловлено более высоким процентом пациенток в
сроке беременности до 26 нед, которые были включены в
эту группу.
Такое же двойное слепое плацебо;контролируемое ис;
следование проводили R. Romero и соавторы [5], которые
получили аналогичные результаты. Терапию проводилась
внутривенным введением препарата в соответствии со
схемой (болюс 6,75 мг на протяжении 1 мин, затем инфу;
зия со скоростью 300 мкг/мин в течение 3 ч с переходом
на скорость 100 мкг/мин до 45 ч).
Для установления диагноза «преждевременные роды»
были использованы строгие критерии: количество схва;
ток не менее 4 раза за 30 мин, продолжительностью не ме;
нее 40 с, открытие шейки матки при влагалищном иссле;
довании от 1 до 3 см и укорочение на 75% или открытие
3 см и укорочение на 50%; или увеличение раскрытия
шейки матки на 1 см и/или укорочение на 50% при по;
вторном исследовании. Количество пациенток, которые
не родили в течение 24,48 и 168 ч от начала лечения, было
достоверно больше в группе получавших атосибан. На;
иболее четко эта зависимость прослеживалась после
28 нед беременности [11].
H. Helmer и соавторы [22], основываясь на критериях
изложенной выше диагностики преждевременных родов,
показали, что в 78,8% применение атосибана сопровожда;
лось пролонгированием беременности до 48 ч, в 64,3 – до
7 дней. При этом средняя частота схваток, которая исход;
но составляла 5,4/30 мин, после начала терапии снижа;
лась до 1,6/30 мин. Соответствующие сходные результаты
были получены в мультицентровом исследовании
Tractocile Efficacy Assessment Survey in Europe (TREA;
SURE), включавшем 105 европейских центров (Германии,
Австрии, Великобритании, Испании, Италии и Франции).
P. Husslein и соавторы [23] отмечают, что проведенное в
этих странах исследование эффективности атосибана, в
зависимости от выбранных критериев для начала лечения,
колебалась от 76,1% до 88,9%.
Заслуживает внимания группа пациенток с много;
плодной беременностью, которые имеют повышенный
риск невынашивания беременности.
Исследователи M. Wu и соавторы [24] представили
сравнительное описание наблюдения, где атосибан был
применен у пациенток с преждевременным разрывом
плодных оболочек одного плода из двойни, что угрожало
преждевременными родами в 22 нед гестации. Проведен;
ная терапия сернокислой магнезией и ритодрином оказа;
лась неэффективной, тогда как атосибан позволил устра;
нить сократительную активность матки. Затем терапию
атосибаном продолжили до 30 нед, и только после его от;
мены возобновилась родовая деятельность.
E. Hadar и соавторы [25] проводили интересное иссле;
дование электрической активности матки при преждевре;
менных родах методом электромиографии. Результаты
были следующие: выявлено, что индекс электрической ак;
тивности матки у пациенток с угрожающими преждевре;
менными родами был достоверно выше, чем при физиоло;
гическом течении беременности (3,43+0,58 и W/s против
2,3+0,11 и W/s). После начала лечения атосибаном отме;
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чено постепенное снижение индекса электрической ак;
тивности матки с последующей стабилизацией через 4 ч
на уровне 2,56+0,88 и W/s.
Токолиз при угрожающих преждевременных родах
преследует главную цель: обеспечить промежуток време;
ни для профилактики респираторного дистресс;синдрома
новорожденного. Поэтому важно знать, какие возможнос;
ти препаратов, обеспечивающих профилактику респира;
торного дистресс;синдрома новорожденного на данный
период, – это глюкокортикоиды, которые будут взаимо;
действовать с препаратами токолиза.
B. Rasmussen и соавторы [26] проводили клинические
исследования с участием добровольцев (здоровые женщи;
ны), получавших комбинированную терапию атосибаном,
бетаметазоном и лабеталолом, которые показали отсут;
ствие заметного влияния этих препаратов на фармакине;
тические показатели в сравнении с пациентами, прини;
мавшими только один из препаратов. В итоге переноси;
мость комбинированного лечения не отличалась от тако;
вой при приеме этих препаратов отдельно.
Представляет интерес оценка сравнительной эффек;
тивности различных токолитических препаратов.
В работах R. Lamont и соавторов [3] и O. Sanu и соавто;
ров [6] проведен анализ крупного мультицентрового рандо;
мизированного исследования, посвященного сравнению
эффективности атосибана и бета;миметиков при прежде;
временных родах. В этом наиболее крупном исследовании,
охватившем 80 центров на трех континентах, участвовало
множество государств. В 15 центрах Канады и Израиля
сравнивали атосибан с ритодрином, в 27 центрах Европы
(Великобритания, Швеция, Дания, Чехия) – с тербутоли;
ном и в 37 центрах (Франция и Австралия) – с сальбутамо;
лом. Беременность была в сроке менее 34 нед у всех паци;
енток, получивших терапию. В случае непереносимости
или отсутствия эффекта от начальной терапии (сохранение
более 4 сокращений матки в час, увеличения раскрытия бо;
лее 1 см и укорочение более 25% исходного размера шейки
матки) беременные получали лечение альтернативным то;
колитиком (требование этических комитетов).
Атосибан всегда назначали в соответствии с рекомен;
дованной схемой, тогда как в группе бета;миметиков пос;
ле введения болюсной дозы плацебо лечение проводили в
соответствии с принятыми в каждом конкретном учреж;
дении рекомендациями [11].
Результаты проведенного исследования свидетельст;
вуют, что эффективность атосибана и бета;миметиков в
пролонгировании беременности на 48 и 168 ч существен;
но не различалась и составляла 90% и 80% соответствен;
но. Не было различий в частоте перинатальных потерь и
заболеваемости.
Но в то же время в группе атосибана достоверно реже
потребовалось проведения дополнительной токолитичес;
кой терапии, 37% против 47% соответственно (р <0,01). В
итоге с учетом процента пациенток, у которых терапия
оказалась эффективной в соответствии с основным прото;
колом (отсутствие родов в течение 168 ч без дополнитель;
ного лечения), атосибан оказался более эффективным,
чем бета;миметики, 59,6% против 47,7% (р=0,0004).
Кроме того, как информирует O. Sanu, R. Lamont [6],
во время терапии атосибаном в 10 раз реже возникали по;
бочные эффекты, в том числе неблагоприятные реакции
со стороны сердечно;сосудистой системы (8,3% против
81,2%, р<0,001) и в 15 раз реже возникала необходимость
в прерывании терапии.
L. Driul и соавторы [28] также отметили меньшую
частоту побочных эффектов атосибана по сравнению с
бета;миметиками. Исследование, проведенное в Корее
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J. Shim и соавторами [29], также показало токолитичес;
кую эффективность атосибана в пролонгировании бере;
менности на 168 ч 60,3%, тогда как у ритодрина она со;
ставила только 34,9 %. Но тем не менее, авторы не вы;
явили различий в предупреждении родов на протяже;
нии первых 48 ч терапии. Что касается частоты побоч;
ных эффектов, то она была значительно меньше в груп;
пе пациенток, получавших терапию атосибаном, 7,9%
против 7,8% (р=0,0001).
Авторы подчеркивают, что отказов от терапии в груп;
пе атосибана не было, в то же время при приеме бета;ми;
метиков их частота достигла 20% (р=0,0001) [29]. Бра;
зильские исследователи F. Cabar и соавторы [30] устано;
вили, что лечение атосибаном или бета;миметиками про;
лонгировало беременность на 48 ч соответственно у 97,5%
и 22,5%, интервал от начала терапии до родов составил в
среднем 28,2 и 5,3 дня, частота побочных эффектов на;
блюдалась у 27,5% и 75%.
Сравнительное исследование по применению атосиба;
на и нифедипина при угрозе преждевременных родов ав;
торами R. De Heus и соавторами [31], R. Salim и соавтора;
ми [33] в целом иллюстрировали сходную эффективность:
68,3–82,5% и 52–89,3% соответственно. Тем не менее,
W. Al;Omari и соавторы [34] отмечают, что атосибан был
более эффективен у пациенток, у которых в анамнезе уже
были преждевременные роды, тогда как нифедипин пока;
зал лучший результат при сроке беременности до 28 нед.
Кроме того, эффект нифедипина наступал быстрее, в сред;
нем через 2,2±0,93 ч против 4,2±1,1 у атосибана.
Результаты проведенных исследований [33] свиде;
тельствуют, что атосибан был более эффективен, чем ни;
федипин в первые 48 ч лечения (68,6 против 52%, р=0,03),
тога как нифедипин действовал более продолжительно и
через 168 ч, т.е. 7 дней процент сохраненных беременнос;
тей составлял 78,6 и 89,3 соответственно (р=0,02).
В итоге средний срок беременности на момент родов
составлял 35,2±3,0 и 36,4±2,8 нед (р=0.01). В проведенных
исследованиях вырисовывается, что частота побочных ре;
акций в группе пациенток, получавших терапию нифеди;
пином, была выше.
Анализ проведенных исследований, показал, что ха;
рактерной отличительной чертой атосибана по сравне;
нию с другими токолитиками является четко опреде;
ленная схема использования, рассчитанная на необхо;
димые для профилактики респираторного дистресс;
синдрома плода 48 ч. При этом четкое следование раз;
работанному протоколу, учитывающему показания,
время и схему применения препарата, позволяет не
только обеспечить его эффективность, но и снизить сто;
имость лечения [35].
V. Flenady и соавторы [36] отмечают, что систематиче;
ский Кохрановский обзор не обнаружил преимуществ у
атосибана в сравнении с плацебо, бета;миметиками и бло;
каторами кальциевых каналов в эффективности пролон;
гирования беременности или исходах для плода. Но в то
же время данное проведенное исследование демонстриру;
ет достоверно меньшую частоту побочных эффектов у
атосибана (RR 0,38, 95%, G10,21 против 0,68). А также не;
обходимо учитывать, что на эффективность препарата
оказывают влияние критерии установления диагноза и
определение показаний к его назначению, что не учитыва;
лось в систематическом обзоре.
Между тем, интересно остановиться на сравнитель;
ных исследованиях, проведенных P. Husslein и соавтора;
ми [23] в шести европейских государствах, эффективно;
сти атосибана в группах беременных с преждевременны;
ми родами.
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Критериями служили:
1) регулярные маточные сокращения продолжитель;
ностью не менее 30 с не реже 4 за 30 мин;
2) открытие шейки матки на 1–3 см у повторнородя;
щих и 0–3 см у первородящих при укорочении шейки мат;
ки на 50% исходной величины.
Некоторые авторы [23] отмечают, что в первой группе
к лечению приступали немедленно при наличии любого
из симптомов, во второй группе – только при наличии
обоих критериев (со стороны родовой деятельности, так и
состояния шейки матки).
Результаты проведенных исследований иллюстриру;
ют достоверно большую эффективность терапии в группе
пациенток, получавших лечение с момента появления
первого симптома (88,9% не родивших в течение 48 ч по
сравнению с 76,1%; р=003).
Из опубликованной O. Baev и соавторами [11] статьи
видно, что подавляющее большинство препаратов, ис;
пользуемых как токолитики, исходно не разрабатывались
с этой целью и в первую очередь предназначены для реше;
ния других задач (регуляция артериального давления,
противовоспалительное действие и другие). А также срод;
ство молекулы препарата к рецептору клетки определяет
необходимость лекарственного средства иметь похожую
структуру, а это в свою очередь оставляет препарату ряд
свойств, присущих его естественному конкуренту в орга;
низме. В связи с этим токолитические препараты не явля;
ются средствами, которые ограничивают свое действие
исключительно влиянием на тонус матки, но проявляют
ряд побочных эффектов. Рассматривая результаты иссле;
дований класса по сравнению с другими токолитическими
препаратами, атосибан проявлял наилучший профиль
безопасности. Но в то же время, в этих исследованиях
оценка побочных эффектов токолиза не являлась главной
целью исследования.
В этом плане представляет интерес проведенная R. De
Heus и соавторами [37] работа в 28 центрах Нидерландов
и Бельгии, задачей которой являлось определение часто;
ты серьезных осложнений для матери при проведении то;
колитической терапии. Исследователи за основу брали
рекомендации Совета международных организаций меди;
цинских наук [38], авторы выделили серьезные побочные
эффекты: тяжелая гипотензия (артериальное давление
менее 100 мм рт.ст. и снижение более чем на 20% в сравне;
нии с исходным уровнем), тяжелая одышка, отек легких,
инфаркт миокарда, анафилактический шок, госпитализа;
ция в палату интенсивной терапии, смерть матери. К уме;
ренным побочным эффектам были отнесены события, ко;
торые требовали отмены применяемого препарата, но не
имели критериев тяжелого побочного эффекта, например
тахикардия, тошнота, головная боль, головокружение.
Результаты проведенных исследований свидетельст;
вуют, что общая частота тяжелых побочных эффектов со;
ставляла 0,7%, при которых относительные побочные ре;
акции при монотерапии бета;миметиками и блокаторами
кальциевых каналов были значительно выше, чем атоси;
баном, RR=12 (СI 95%, 3,6–138,0) и RR=12 (CI 95%,
1,9–69) соответственно. Исследователи отмечают, что при
использовании нескольких препаратов вероятность по;
бочных реакций возрастала более чем в 2 раза. Аналогич;
ные результаты о побочных эффектах на токолитическое
лечение были получены в мета;анализе D. Haas и соавто;
рами [39].
Проведенная параллель в сравнении с плацебо на пер;
вый план выступает наиболее высокая вероятность разви;
тия побочных реакций у бета;миметиков (OR 22,68
(7,51–73,67), во втором – сернокислой магнезии (OR 8,15
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(2,47–27,7), в третьем – блокаторов кальциевых каналов
(OR 3,80 (1,02–16,92), в четвертом – атосибана (OR 1,99
(0,61–6,94) и ингибиторов циклооксигеназы (OR 1,63
(0,40–6,85). В данном исследовании сделано заключение,
что наилучшим препаратом для лечения преждевремен;
ных родов считаются ингибиторы циклооксигеназы.
R. Deshpande, J. Thornton [40] отмечают, что в прове;
денном мета;нализе объединены только отдельные дан;
ные клинических исследований, что привело к потере пре;
имуществ рандомизации и появлению ошибок, характер;
ных для обсервационных наблюдений. Поэтому делать за;
ключение о более высокой эффективности ингибиторов
циклооксигеназы не представляется возможным.
N. Naik Gaunekar и соавторы (2013) [41] отмечают, что
в Кохрановских систематических обзорах показано, что
поддерживающая терапия бета;миметиками, блокаторами
кальциевых каналов и сернокислой магнезией не ведет к
увеличению продолжительности беременности и улучше;
нию исходов для ребенка, но сопровождается возрастани;
ем частоты побочных эффектов. В настоящее время при
отборе множественных публикаций обнаружено только
одно исследование, посвященное применению атосибана с
целью поддерживающей терапии после проведенного ос;
новного курса. Как отмечают G. Valenzuela и соавторы
[42], при этом атосибан применяли путем постоянной
подкожной инфузии с помощью помпы со скоростью
30 мкг/мин до окончания 36 нед беременности.
Такая поддерживающая терапия атосибаном сопро;
вождалась увеличением продолжительности латентного
периода до 32,6 дня по сравнению с 27,6 дня при плацебо
(р=0,02). Однако D. Papatsonis, V. Flenady, H. Liley (2013)
[43] – авторы Кохрановского обзора, проведенного на ос;
новании данного единственного исследования, сообщают,
что такой подход не снизил частоту преждевременных ро;
дов и имеется недостаточно доказательств, чтобы реко;
мендовать атосибан, как и другие токолитики, для поддер;
живающей терапии при преждевременных родах.
R. Lamont, K. Kam [3] отмечают, что атосибан утвер;
жден и введен в клиническую практику медицинских уч;
реждений Европейского Сообщества в 2000 году и к на;
стоящему времени применяется более чем в 70 странах.
На протяжении последних 12 лет прослеживается отчет;
ливая тенденция замены бета;миметиков, которые доми;
нировали как средства токолитической терапии, блокато;
рами кальциевых каналов и атосибаном.
Принимая во внимание, что такие основополагающие
характеристики препарата, как эффективность и безопас;
ность, ряд исследователей – K. Kam и соавторы (2008),
J. Jorgensen и соавторы (2014) [44, 45] считают атосибан
препаратом выбора при преждевременной спонтанной ро;
довой деятельности.
J. Wex и соавторы [46] проводили клинико;экономи;
ческий анализ эффективности применения в процессе ле;
чения бета;миметиками (мониторинг гемодинамических
параметров, уровня гликемии, баланса жидкости), часто;
ты побочных реакций и необходимости отказа от лечения.
Результаты анализа свидетельствуют, что атосибан позво;
ляет экономить более 400 евро на терапию оной пациент;
ки в Германии.
В Италии проводили аналогичное исследование, кото;
рое показало еще более высокую экономическую целесоо;
бразность замены бета;миметиков атосибаном [47].
Таким образом, проведенные крупные исследования и
достаточный накопленный опыт применения препарата
атосибана обосновывает его использование как наиболее
оптимального препарата поддерживающей терапии при
угрожающих преждевременных родах.
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Передчасні пологи – сучасний погляд на проблему
П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, Т.Т. Наритнік,
І.В. Гужевська, С.А. Журавльова

Premature delivery – a modern view on the problem
P.M. Veropotvelyan, M.P. Veropotvelyan,
T.T. Naritnіk, І.V. Guzhevska, S.A. Zhuravlova

У статті представлені результати наукових досліджень, які стосують;
ся гальмування спонтанної скоротливої діяльності матки при перед;
часних пологах, що підвищує шанси на виживання новонародженого.
Атосибан – перший препарат, спеціально розроблений для
пригнічення пологової діяльності. Порівнюючи його з іншими препа;
ратами, що мають токолітичну дію, виявлено, що за ефективністю,
безпекою і переносимістю атосибан не поступається, а перевершує їх
при терапії вагітних із загрозливими передчасними пологами.
Ключові слова: атосибан, блокатор окситоцинових рецепторів,
передчасні пологи.

The article presents the results of scientific studies concerning the
inhibition of spontaneous contractile activity of the uterus in preterm
births, which increases the chances for survival of the newborn.
Atosiban represents the first drug specifically designed to suppress
labor. Comparing it with other drugs that have tokoliticheskoe action,
it is shown that the effectiveness, safety and tolerability of atosiban not
inferior but superior to them in the treatment of pregnant women with
threatening preterm delivery.
Key words: atoziban, blocker of oxytocin receptors, premature birth.
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Дисменорея с позиций доказательной
медицины
Е.А. Межевитинова, П.Р. Абакарова, А.Н. Мгерян
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России,
г. Москва
Consilium Medicum. 2014; 06: 83;87

Боль внизу живота – самая распространенная жалоба в
гинекологической практике. Этот симптом очень неспецифичен, так как возникает при многих заболеваниях. Поскольку
концентрация чувствительных нервных ганглиев в области
таза невелика, болевые импульсы, идущие от органов малого
таза, плохо дифференцируются в центральной нервной системе, и часто боль кажется иррадиирующей. Иногда женщина чувствует боль после устранения ее причины (фантомная
боль). Обследуя пациентку с жалобами на боль внизу живота, необходимо учитывать и индивидуальное восприятие боли, и разный порог болевой чувствительности.

можно обозначать весь широкий спектр нейровегетативных,
обменно;эндокринных и психоэмоциональных отклонений
процесса менструации.

Этиопатогенетические особенности

Боль

У некоторых женщин болевой синдром во время мен;
струации выражен настолько сильно, что они оказываются
полностью нетрудоспособными. Частота дисменореи у жен;
щин в возрасте 14–44 лет составляет 43–90%, из них 10% не;
трудоспособны от нескольких часов до 1–4 дней.
Дисменорея подразделяется на первичную и вторичную.
Под первичной понимают болезненные менструации при отсут;
ствии патологических изменений со стороны половых органов.

Органы таза иннервирует вегетативная нервная система.
Висцеральная боль в брюшной полости локализована нечет;
ко, так как сенсорные импульсы сразу от нескольких органов
поступают в один и тот же сегмент спинного мозга. Сущест;
вуют три проводящих пути, передающих сенсорную инфор;
мацию от органов таза:
1. Парасимпатические нервы передают сенсорную ин;
формацию в спинной мозг через подчревное сплетение от
многих органов, таких, как верхняя треть влагалища, шейка
матки, нижний сегмент матки, задняя часть уретры, тре;
угольник мочевого пузыря, нижние отделы мочеточника,
кардинальные связки, ректосигмоидальный отдел, дорсаль;
ная поверхность наружных половых органов.
2. Симпатические нервы передают импульсы в спинной
мозг через подчревное и нижнее брыжеечное сплетение от
следующих образований: дно матки, проксимальная часть
фаллопиевой трубы, широкие маточные связки, верхняя
часть мочевого пузыря, червеобразный отросток, слепая
кишка, терминальная часть толстой кишки.
3. Верхнее брыжеечное сплетение передает импульсы в
спинной мозг от яичников, латеральной части маточных
труб, верхней части мочеточников.
Поскольку боль внизу живота часто трудно описать, не;
обходим тщательный сбор анамнеза.
Важные характеристики:
• возникновение (острое или постепенное);
• локализация, сопутствующие симптомы (например, жар,
озноб, анорексия, тошнота, рвота или кровотечение);
• связана ли боль с менструальным циклом;
• представляет ли опасность для жизни, требуются ли
реанимационные мероприятия;
• имеется ли связь с беременностью.
Практически каждая женщина хоть раз в жизни сталки;
валась с таким состоянием, как болезненные менструации.
Этой патологии в литературе даны разные наименова;
ния. В российских справочниках используется термин «аль;
годисменорея», подразумевающий болезненность (algia;)
месячных кровотечений, не имеющих органической причи;
ны. В Международной классификации болезней 10;го пере;
смотра болезненные менструации закодированы термином
«дисменорея» [порочные (dys;) месячные (menos;) кровоте;
чения (rhoe;)]. Этот термин более правомочен, так как им

Этиология первичной дисменореи до настоящего време;
ни неясна. Полагают, что она обусловлена дисфункцией ги;
поталамо;гипофизарно;яичниковой системы, корково;под;
корковых взаимоотношений и сопровождается нарушением
синтеза эстрогенов, прогестерона, нейротрансмиттеров и
других биологически активных соединений. Многочислен;
ные исследования показали роль нарушения сократитель;
ной способности матки, внутриматочного давления, маточ;
ного кровотока и появления медиаторов боли в возникнове;
нии первичной дисменореи. Болезненные сокращения матки
у женщин с дисменореей связаны с интенсивной сократи;
тельной активностью миометрия, что приводит к повышен;
ной продукции простагландинов (ПГ) в условиях гипоксии.
Механическое давление или химические последствия гипо;
ксии могут активировать маточные афферентные волокна,
которые проводят в последующем информацию в централь;
ную нервную систему таким образом, что это может прово;
цировать боль. Кроме гипоксии, повышенной сократитель;
ной активности матки и увеличения внутриматочного давле;
ния существует ряд других факторов, которые могут оказы;
вать существенное влияние на процесс возникновения боли.
Таким фактором может быть прямая активация маточных
афферентных волокон разными химическими субстанциями
(ПГ и лейкотриены, фактор, активирующий тромбоциты, ва;
зопрессин), влияющими на метаболизм эйкозаноидов. Сре;
ди теорий, объясняющих развитие первичной дисменореи,
ведущее место принадлежит простагландиновой [1, 3, 6], со;
гласно которой возникновение первичной дисменореи свя;
зывают с высоким уровнем ПГF2D и ПГE2 и/или увеличе;
нием соотношения фракций тромбоцитарного фактора
(ПГF2D/ПГE2) в менструальном эндометрии [2, 3]. Во вре;
мя лютеиновой фазы менструального цикла миометрий вы;
деляет ПГ, являющиеся мощными стимуляторами его сокра;
тительной функции. Для возникновения болевого ощуще;
ния необходимо раздражение нервных окончаний биологи;
чески активными веществами, главным образом из группы
кининов, ПГ и ионами Са2+ и К+, в норме находящимися
внутри клетки. Во время менструации нарушается проница;
емость клеток, и биологически активные вещества выходят
во внеклеточное пространство. Отторжение ткани ведет к
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увеличению их уровня в крови, что повышает сократитель;
ную способность матки, способствует спазму сосудов и ло;
кальной ишемии. Нарушение гемодинамики в области мало;
го таза в виде гипертензии (спазм сосудов и/или длительная
вазодилатация и венозный застой) приводит к развитию ги;
поксии клеток. Накопление аллогенных веществ ведет к раз;
дражению нервных окончаний и возникновению боли, ее
усилению способствуют накопление в тканях ионов калия и
высвобождение свободного кальция. Активность маточных
мышц характеризуется высоким активным и остаточным
давлением и зависит во многом от концентрации свободного
кальция в цитоплазме. Повышение его уровня стимулирует;
ся образованием ПГF2D, причем данный процесс гормонза;
висим. Под влиянием повышенной концентрации ПГ и ио;
нов кальция и калия в матке может возникать ишемия дру;
гих органов и тканей, что приводит к экстрагенитальным на;
рушениям в виде головной боли, рвоты, диареи, кардиалгий
и тахикардии. Первичная дисменорея проявляется чаще в
подростковый период. Симптомы возникают сразу же или
через 6–12 мес после появления менструальных кровотече;
ний. В другое время цикла боли не наблюдается. Боль, как
правило, начинается за 12–24 ч до или в 1;й день менстру;
ального цикла и продолжаются на протяжении первых
2–42 ч или в течение всей менструации. Боль часто схватко;
образного характера, но могут носить ноющий, дергающий,
распирающий характер и иррадиировать в прямую кишку.
Часто сопровождаются эмоционально;психическими (раз;
дражительность, анорексия, депрессия, сонливость, бессон;
ница, булимия, непереносимость запахов, извращение вкуса
и др.), вегетативными (тошнота, отрыжка, икота, познабли;
вание, ощущение жара, потливость, гипертермия, сухость во
рту, частое мочеиспускание, тенезмы, вздутие живота и т.д.),
вегетативно;сосудистыми (обмороки, головная боль, голово;
кружение, тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, боль в
сердце, похолодание, чувство онемения рук и ног, отеки век,
лица и др.) и обменно;эндокринными (рвота, ощущение ват;
ных ног, общая резкая слабость, зуд кожи, боль в суставах,
отеки, полиурия и т.д.) расстройствами. Боль проходит пос;
ле окончания менструации.

Вторичная дисменорея
При вторичной дисменорее болезненные менструации
обусловлены наличием гинекологических заболеваний, чаще
всего это эндометриоз, воспалительные заболевания половых
органов, миома матки, опухоли яичников, тазовые ганглионе;
вриты, внутриматочная контрацепция, пороки развития по;
ловых органов, опущение внутренних половых органов, ва;
рикозное расширение вен малого таза, спаечный процесс в
малом тазу, туберкулез гениталий и др. Боль может быть раз;
ной интенсивности, ноющего характера, способна начинаться
до и заканчиваться после начала менструального кровотече;
ния, может быть не связана с менструальным циклом, возни;
кает у женщин более зрелого возраста и пр. [4–6]. С первого
знакомства с пациенткой и до установления причины дисме;
нореи врач проводит дифференциальную диагностику между
двумя формами заболевания, используя комплекс разных ме;
тодов исследования и ориентируясь на свои знания гинеко;
логии в целом. При этом диагностический поиск должен ид;
ти по пути исключения вторичной дисменореи.
При эндометриозе отмечаются множественная локализа;
ция очагов, широкий диапазон симптомов (боль, диспареу;
ния, гиперменорея, метроррагия, увеличение матки и яични;
ков перед менструацией и т.д.), для боли характерна циклич;
ность (возникновение за 5–7 дней до менструации, нараста;
ние ее ко 2–3;му дню с последующим постепенным ее исчез;
новением после менструации). Наблюдается тенденция к
прогрессированию процесса.
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При миоме матки болевой синдром сопровождается кро;
вотечением, анемией, учащенным мочеиспусканием, запора;
ми и отеками нижних конечностей.
При острых воспалительных процессах вторичная дис;
менорея сопровождается повышением температуры, измене;
ниями в параметрах крови, выявляются возбудители воспа;
лительного процесса, определяются соответствующие изме;
нения в области придатков и матки. При хронических воспа;
лительных процессах могут отмечаться изменения нервной
системы по восходящему типу, которые клинически прояв;
ляются ганглионевритами (вирус простого герпеса, стафи;
лококк), плекситами, невралгиями и нарушением функцио;
нальной активности гипоталамо;гипофизарной системы,
триггерные зоны при этом Th10–L2; S2–S4, отмечается
симптоматика спаечного процесса.

Дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика должна предусматри;
вать исключение как экстрагенитальной, так и гинекологи;
ческой патологии, которая может сопровождаться острой
болью, в том числе возникающей и в период менструации.
Из экстрагенитальных заболеваний это в первую очередь ос;
трый холецистит, аппендицит, почечная колика, острый пи;
елонефрит. Кроме того, дифференциальный диагноз необхо;
димо проводить с синдромом Аллена–Мастерса, травмати;
ческой нейропатией, пояснично;крестцовым радикулитом,
невралгией копчикового сплетения, дивертикулитом, регио;
нальным энтеритом, спастическим колитом и другими со;
стояниями.
При пояснично;крестцовом радикулите отмечается рез;
кая или тупая боль в поясничной области с иррадиацией по
ходу седалищного нерва, снижается чувствительность и по;
является парестезия в этой области. Боль усиливается при
перемене положения тела, движении, чихании, подъеме тя;
жести. Отмечаются ограничение подвижности поясничного
отдела позвоночника, напряжение длинных мышц спины и
болезненность паравертебральных точек.
При невралгии копчикового сплетения боль тупая, из;
нуряющая, с иррадиацией в прямую кишку, ягодицы, реже
– поясницу, усиливается при ходьбе, быстром вставании,
дефекации, давление на копчик при влагалищном исследо;
вании усиливает боль. Эндосакральные блокады устраня;
ют боль.
При дивертикулитах боль тупая, преимущественно в
надлобковой области внизу живота, чаще слева, возникает у
женщин более старшего возраста, усиливается при принятии
пищи, уменьшается после опорожнения кишечника, сопро;
вождается поносами, запорами, метеоризмом, тошнотой, без
рвоты. При пальпации отмечаются локальное напряжение
мышц передней брюшной стенки и болезненность по ходу
нисходящей и сигмовидной кишок.

Врачебная тактика
Тактика ведения больных с дисменореей – прежде всего
точная диагностика ее причин.
Диагностика первичной дисменореи возможна только
после тщательного гинекологического осмотра и соответ;
ствующего инструментального исследования, которые по;
зволяют исключить органическую патологию тазовой облас;
ти и таким образом дифференцировать первичную и вторич;
ную дисменорею.
Методы исследования, очередность и необходимость
проведения которых определяет врач для конкретной боль;
ной, представлены следующим образом: клиническое, гине;
кологическое обследование, анализ крови, мочи, биохимия
крови, обследование по тестам функциональной диагности;
ки, консультации смежных специалистов, ультразвуковое
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Уровни доказательства
Категория
доказательства

Источник
доказательства

Определение

A

Рандомизированные
контролируемые
исследования

Доказательства основаны на хорошо спланированных
рандомизированных исследованиях, проведенных на достаточном числе
пациентов, необходимом для получения достоверных результатов.
Могут быть обоснованно рекомендованы для широкого применения

B

Рандомизированные
контролируемые
исследования

Доказательства основаны на рандомизированных контролируемых
исследованиях, однако число включенных пациентов недостаточно для
достоверного статистического анализа. Рекомендации могут быть
распространены на ограниченную популяцию

C

Нерандомизированные
контролируемые
исследования

Доказательства основаны на нерандомизированных клинических
исследованиях или исследованиях, проведенных на ограниченном числе
пациентов

D

Мнение экспертов

Доказательства основаны на выработанном группой экспертов
консенсусе по определенной проблеме

исследование гениталий, органов брюшной полости, гисте;
роскопия (по показаниям), лапароскопия (по показаниям),
электроэнцефалография, обследование на туберкулез.
По критериям качества доказательств оценки, классифи;
кации, диагностики и лечения, представленным в таблице
(2005, 2014 гг.), к первичной дисменорее относятся подрост;
ки с диагностированной дисменореей в первые 6 мес от нача;
ла менархе, а также пациентки с ановуляторным циклом без
пороков развития половых органов (IIIA).
Диагноз вторичной дисменореи может быть установлен
только при появлении симптомов на фоне предшествующих
нормально протекающих, безболезненных менструаций (IIIA).
Гинекологическому осмотру подвергаются пациентки, у
которых отсутствует эффект от проводимой терапии или с
подозрением на органическую патологию (IIIB).
Учитывая достаточно широкую распространенность
дисменореи, но при этом редкую обращаемость к врачу по
данной проблеме, необходимо ввести определенные во;
просы, касающаяся дисменореи в историю болезни жен;
щины (IIIB). У подростков с дисменореей, не живущих
половой жизнью, гинекологическое обследование не яв;
ляется обязательным (IIID по принципам доказательной
медицины).
Гинекологическое обследование необходимо проводить
у женщин с подозрением на органическую патологию (IIIB).
Поскольку боль – главная причина, приводящая пациен;
та к врачу, устранение ее имеет огромное значение.
В настоящее время используется как консервативное,
так и хирургическое лечение. При первичной дисменорее
основным методом лечения является фармакотерапия, при
вторичной – используют и консервативное, и хирургичес;
кое лечение выявленного заболевания. С целью фармакоте;
рапии применяют нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), гормональные контрацептивы, вита;
мины, физиотерапевтические процедуры и т.д. Эффектив;
ность лечения первичной дисменореи напрямую зависит от
понимания механизмов, лежащих в ее основе [7–8].
Антагонисты кальция подавляют выброс миометрием
кальция, а E;адреномиметики активируют маточные E2;ад;
ренергические рецепторы и снижают сократимость матки.
Высокочастотные токи могут рассматриваться в качестве
дополнительного метода лечения у женщин, которым не
подходят традиционные методы лечения (IIB). Низкочас;
тотные и высокочастотные токи обеспечивают более эф;
фективную помощь при дисменорее по сравнению с плаце;
бо. В настоящее время нет достоверных данных по поводу
положительного эффекта от иглоукалывания (IIB), нет
никаких доказательств в поддержку спинной манипуля;

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

ции в качестве эффективного лечения (IID) и местного со;
гревания (IIB). Центральные факторы (головной и спин;
ной мозг) играют важную роль в патофизиологии боли при
первичной дисменорее. В некоторых случаях у этих боль;
ных отмечается существенный эффект плацебо. Могут ис;
пользоваться витамин B1 (IB), витамин Е (IС), рыбий жир
в сочетании с витамином В12 (IС), магний (II;1 С) или ви;
тамин В6 (II;1 С) и т.д.

Нестероидные противовоспалительные препараты
НПВП в настоящее время являются одним из наиболее
актуальных методов терапии первичной дисменореи при
отсутствии противопоказаний к ним (IA) [9–10]. Первич;
ная дисменорея эффективно устраняется ингибиторами
синтеза ПГ в 70–80% случаев и еще в 10% случаев перо;
ральными контрацептивными препаратами (IA) или конт;
рацептивами длительного действия – Импланон, Мирена,
Депо;Провера (IIB).
НПВП вошли в лечебную практику достаточно давно.
Так, уже в конце 70;х годов ХХ ст. использовали напроксен
и индометацин. В то время их применяли преимущественно
у тех пациенток, которым были противопоказаны гормо;
нальные контрацептивы. При использовании индометацина
хороший результат был получен у 71% пациенток в отличие
от 40% при использовании аспирина и 21% – плацебо. С ме;
дицинской точки зрения в то время дисменорею рассматри;
вали как психосоматическое страдание, которое требовало в
большей степени вмешательства психоаналитика, чем меди;
каментозной коррекции. Недавние исследования биохимии
ПГ и их роли в патофизиологии первичной дисменореи точ;
но установили причину данного заболевания. Выяснилось,
что в ее основе лежат биохимические нарушения, в отличие
от вторичной дисменореи, при которой имеют место морфо;
логические изменения. При первичной дисменорее повы;
шенная продукция ПГ может быть снижена до нормального
уровня использованием НПВП, блокирующих циклооксиге;
назу, уровень которой повышен во время менструации. Мно;
гочисленные клинические исследования продемонстрирова;
ли эффективность этого класса препаратов, в частности фе;
наматов, производных индолуксусной и арилалкановой кис;
лот. Основной эффект НПВП заключался в снижении уров;
ня ПГ. В отдельных исследованиях установлено, что у неко;
торых женщин повышается продукция не ПГF2a, а эндомет;
риального лейкотриена. По данным литературы, в США 50%
женщин детородного возраста страдают первичной дисмено;
реей, что обусловливает потерю 600 млн рабочих часов и
2 млрд дол. ежегодно. Таким образом, эффективное, простое
лечение данного заболевания не только улучшает качество
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жизни женщин, но и имеет положительный экономический
эффект [11, 12].
Механизм действия НПВП: ингибирование активности
фермента циклооксигеназы, катализирующее образование
ПГ, мощных ингибиторов воспалительного процесса из ара;
хидоновой кислоты.
НПВП обладают анальгезирующим эффектом, и целесо;
образность их применения в течение первых 48–72 ч после
начала менструации определяется тем, что, как отметили ис;
следователи, ПГ выделяются в менструальную кровь в мак;
симальных количествах в первые 48 ч менструации. Они
снижают содержание ПГ в менструальной крови и купируют
дисменорею.
НПВП подразделяются на препараты короткого действия
(с коротким периодом полувыведения до 4 ч) и длительного
действия (с периодом полувыведения 12 ч и более). Среди
широко применяемых при дисменорее препаратов наиболее
распространены НПВП с коротким сроком полувыведения
(аспирин, диклофенак, ибупрофен, индометацин и др.).
Основным путем введения НПВП при наличии дисме;
нореи остается пероральный прием.
Применение НПВП в форме ректальных свечей не име;
ет особых преимуществ перед их пероральным приемом, по;
скольку биодоступность препарата при этом снижается, сни;
жается и эффективность, в результате необходима большая
доза и повышается риск возникновения проктита. Свечи це;
лесообразно назначать при невозможности использования
данного препарата перорально. Внутримышечное введение
НПВП возможно как средство быстрого купирования ост;
рой боли, однако длительное введение (более 2–3 дней) не
рекомендуется, так как для НПВП характерно развитие мы;
шечных некрозов в месте инъекции, развитие инфильтратов
и нагноений.
На основании обзора, который был проведен по поиско;
вым системам Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility
Group trials register (2008 г.), Cochrane Central Register of
Controlled Trials (I квартал 2008, 2014 г.), MEDLINE
(1966–2008 г.) и EMBASE (1980–2008 гг.), было установле;
но, что группа НПВП является наиболее эффективной в ус;
транении боли при первичной дисменорее с учетом их по;
бочных эффектов.

Хирургическое лечение
При отсутствии эффекта от проводимой терапии НПВП
и комбинированными оральными контрацептивами у жен;
щин с постоянной дисменореей необходимо проведение ла;
пароскопической операции (IIIC) [13].
Гистерэктомию следует проводить при невозможности
или отсутствии эффекта от проводимой терапии, а также в
том случае, если пациентка не планирует беременность (IIB).
Ввиду того что на сегодняшний день нет четких данных
о терапевтическом эффекте нейроэктомии (пресакральной
и ретросакральной) на симптомы дисменореи, необходимо
тщательно взвесить ожидаемые результаты и возможные
осложнения (IIIC). Однако имеются данные, что хирурги;
ческое удаление гипогастрального нерва, т.е. проведение
пресакральной нейрэктомии устраняет афферентную ин;
нервацию из матки и является эффективным методом лече;
ния первичной дисменореи в 95% случаев. Лапароскопиче;
ская резекция маточно;крестцовой связки не является аль;
тернативным методом лечения, так как не оказывает тера;
певтического влияния на симптомы дисменореи (IIIC).

Нимесулид
Одним из препаратов группы НПВП, зарекомендовав;
шим себя с лучшей стороны, является нимесулид (Ниме;
сил®, 100 мг) в форме быстрорастворимых гранул (саше).

26

Ò Å Ì Û

Противовоспалительная активность препарата Нимесил®
связана с ингибированием изофермента циклооксигеназы;2,
регулирующего синтез ПГ в зоне воспаления. При высокой
противовоспалительной активности препарат не оказывает
раздражающего действия на слизистую оболочку пищевари;
тельного тракта. Кроме того, он обладает антигистаминным
и антиоксидантным свойствами.
В обзорах представлены работы по использованию ни;
месулида в лечении первичной дисменореи. Авторами бы;
ла исследована эффективность использования 200 мг в
день нимесулида в сравнении с плацебо у 33 женщин с пер;
вичной дисменореей. Проводилась оценка внутриматочно;
го давления, уровня ПГF в менструальной жидкости и ин;
тенсивности боли. Нимесулид значительно снижал внут;
риматочное давление в период наибольшей болезненнос;
ти, а уменьшение интенсивности боли было тесно связано
со снижением сократительной активности матки. Уровень
ПГF2 снижался с 382 до 94 нг/мл (p<0,001). Терапию оце;
нили как высокоэффективную у 28 женщин из 33 при ис;
пользовании нимесулида, при использовании плацебо – у
9 из 27 (p<0,01). При этом побочных эффектов не наблю;
далось [14].
В научно;поликлиническом отделении ФГБУ «НЦАГиП
им. акад. В.И.Кулакова» Минздрава России проводилось
исследование, целью которого явилась оценка эффектив;
ности и профиля безопасности нимесулида при первичной
дисменорее.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 60 молодых женщин в
возрасте с 16 до 26 лет с жалобами на болезненные мен;
струации. Было проведено одномоментное обследование
состояния их здоровья для исключения органической па;
тологии, т.е. вторичной дисменореи (ультразвуковое ис;
следование органов малого таза, мазок на флору, анализ
методом полимеразной цепной реакции на инфекции,
рентген позвоночника). Женщины были рандомизирова;
ны на 2 группы по 30 человек. Пациенткам 1;й группы
был назначен нимесулид (Нимесил®) по стандартной схе;
ме: 100 мг (1 пакетик) 2 раза в день после еды в профилак;
тическом режиме за 2–3 дня до ожидаемой менструации,
прием продолжался в течение менструации; курс лечения
составил 7 дней. Женщинам 2;й группы была назначена
витаминотерапия. Пациенток обеих групп наблюдали в
течение 6 менструальных циклов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование показало, что применение нимесулида
при первичной дисменорее эффективно, так как 24 женщи;
ны из 1;й группы не предъявляли жалоб за все время на;
блюдения, остальные 6 пациенток отмечали заметное сни;
жение интенсивности боли и возникновение болевого син;
дрома не в каждом менструальном цикле. Ни одна женщи;
на не отметила никаких побочных эффектов при приеме
препарата нимесулид, 68% женщин были полностью удов;
летворены использованием данного препарата, 30% – час;
тично. Во 2;й группе 7 женщин (витаминотерапия) отме;
тили некоторое улучшение состояния. У остальных эф;
фекта не отмечено.

ВЫВОДЫ
Таким образом, первичная дисменорея – это нарушение
менструального цикла, проявляющееся болевым синдромом
во время менструального кровотечения, чаще встречается у
подростков и молодежи. Вторичная дисменорея – это прояв;
ление патологии генитального аппарата.
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Схема лечения дисменореи
Применение НПВП, в частности нимесулида, приводит
к исчезновению и уменьшению проявлений симптомов ди;
сменореи, так как снижает уровень ПГ, сократительную ак;
тивность матки, выраженность менструальной кровопоте;
ри, что приводит к повышению качества жизни женщины.

Дисменорея находится на стыке разных медицинских
дисциплин, что определяет необходимость эрудиции врача
не только в области гинекологии, но и смежных специально;
стях, а также своевременного пересмотра врачебной тактики
(рисунок).
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Проблема прерывания беременности
во ІІ триместре
О.М. Бабенко
Медицинский центр «Инго», г. Киев
По данным зарубежной литературы, доля прерываний беременности во ІІ триместре составляет 10–15% всех абортов, в
то время как именно на них приходятся практически все случаи тяжелой материнской заболеваемости и смертности в
связи с этой процедурой. До последнего времени в мире не
было метода, который был бы высокоэффективен и безопасен для здоровья женщины. Ситуация изменилась с разработкой и появлением на фармацевтическом рынке таких препаратов, как мифепристон и мизопростол. В статье обобщены данные последних международных исследований по данному вопросу для облегчения работы практикующим врачам
акушерам-гинекологам, для повышения качества оказания
медицинской помощи и предупреждения возникновения тяжелых осложнений.
Ключевые слова: беременность, ІІ триместр, аборт, мизопрос
тол, мифепристон.

К

числу наиболее приоритетных проблем в нашем государ;
стве отнесены вопросы охраны здоровья матери и ребенка.
В их решении особое место принадлежит регуляции рождаемо;
сти. Эта проблема затрагивает все страны мира, где ежегодно,
по данным ВОЗ (2011), проводят около 40–50 млн абортов, из
них почти пятая часть приходится на поздние сроки [1]. Точ;
ные данные о глобальной частоте прерывания беременности во
ІІ триместре трудно получить из;за отсутствия каких;либо ста;
тистических данных в странах, где аборты законодательно за;
прещены. Однако их доля составляет 10–15% всех абортов [2, 3].
Так, по данным исследований, частота абортов в Соединенных
Штатах и Нигерии составляет 13%, в Канаде и Сингапуре –
10%, а в Индии и Южной Африке – 25% [2, 3].
Исторически сложилось так, что в литературе практически
не было данных об абортах ІІ триместра, также ограничены ис;
следования о причинах выполнения их женщинами. Тем не
менее, в последнее годы ситуация стала изменяться. В 2008
журнал Reproductive Health Matters опубликовал дополнение
по ІІ триместру беременности [4] с данными Международной
конференции по данному разделу, проходившей в Лондоне в
2007 г. [5]. Исследования, проведенные в Англии и Уэльсе,
Мозамбике, Нидерландах, Испании, Южной Африке, Соеди;
ненных Штатах Америки и Японии демонстрируют, что фак;
торы, влияющие на необходимость аборта во ІІ триместре при;
сутствуют почти во всех обществах [6–12].
Безопасность искусственного прерывания беременности во
ІІ триместре остается серьезной задачей современного акушер;
ства. Это объясняется характером осложнений, возрастающих
пропорционально сроку прерываемой беременности и являю;
щихся одной из причин гинекологической заболеваемости и
материнской смертности [13]. В связи с этим, совершенствова;
ние применяемых и создание новых, менее травматичных мето;
дов искусственного прерывания беременности на поздних сро;
ках имеет особое практическое значение.
Предложено огромное количество различных методов ис;
кусственного прерывания беременности во ІІ триместре [13,
15–20]. Однако далеко не все из них являются достаточно
эффективными и безопасными. В результате даже в пределах
одной и той же страны, при одних и те же условиях часто
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применяют совершенно различные способы ведения поздне;
го аборта [13].
Наиболее устаревшим способом, к которому иногда прихо;
дится прибегать, является гистеротомия (абдоминальным или
влагалищным доступом) – малое кесарево сечение. Недостат;
ком малого кесарева сечения является рубец на матке после
операции.
К методам, которые практически не используют в настоя;
щее время, относят инфузии раствора окситоцина в высоких
концентрациях. Он является недостаточно эффективным (уро;
вень неудач до 10%), поскольку физиологически матка на ран;
них сроках беременности мало чувствительна к оситоцину из;
за низкого содержания рецепторов [20].
Среди других используемых методов следует отметить ам;
ниоинфузии гипертонического раствора (10% раствора натрия
хлорида или 20% раствора глюкозы), гиперосмолярного рас;
твора мочевины или этакридина путем пункции плодного пу;
зыря длинной иглой с предварительным удалением части ам;
ниотической жидкости [16, 21]. Есть также методики введения
растворов экстраамниально [17].
С созданием синтетических аналогов простагландинов, ко;
торые в отличие от окситоцина могут вызвать сокращения мат;
ки на любом сроке беременности, их стали широко использо;
вать с этой целью [15]. Предложены методики индуцирования
позднего выкидыша путем интраамниального, экстраамниаль;
ного, парентерального, влагалищного введения простагланди;
нов [15, 18].
Последние 30 лет постоянно прилагаются усилия к улуч;
шению технологии выполнения аборта в плане его эффектив;
ности, безопасности (снижение риска осложнений), упроще;
ния техники выполнения и приемлемости. По поводу опти;
мального метода выполнения аборта во ІІ триместре постоянно
ведутся дискуссии [22]. Наилучшую методику важно опреде;
лить, поскольку аборты, выполненные во ІІ триместре, отвеча;
ют за несоразмерно высокую связанную с ними заболеваемость
и смертность [23]. В целом риск смерти повышается в 10 раз
при выполнении аборта методом дилатации и эвакуации по
сравнению с аспирацией в І триместре [24], а риск смертельно;
го исхода прогрессивно возрастает с увеличением гестационно;
го возраста [25]. Любая попытка уменьшить смертность и забо;
леваемость, связанные с этой операцией, может значительно
улучшить качество жизни переносящих ее женщин.
В настоящее время ВОЗ признано два метода безопасного
прерывания беременности во ІІ триместре: дилатация и эваку;
ация содержимого полости матки и медикаментозный метод
[26]. В 2008 году выполнен систематический обзор данных с це;
лью сравнения хирургических и медикаментозных методов ин;
дуцированного аборта во ІІ триместре. Авторы данного обзора
пришли к выводу: «При выполнении индуцированного аборта
во ІІ триместре дилатация и эвакуация имеет преимущества по
сравнению с медикаментозными методами. Однако для без;
опасного применения данного метода необходимы специализи;
рованная подготовка и постоянная практика. Там, где нет спе;
циалистов с соответствующими практическими навыками и
опытом, более целесообразными являются медикаментозные
методы» [27]. Необходимо также отметить, что указанный вы;
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вод был сделан на основании только 2 проведенных исследова;
ний, соответствующих критериям отбора (в одном сравнивали
дилатацию и эвакуацию (ДиЭ) с интраамниотическим введе;
нием простагландина F2D; во втором исследовании сравнили
ДиЭ с индукцией оральным мифепристоном и мизопростолом
вагинально с последующим пероральным приемом повторных
доз), оба были проведены в США и число участников было не;
большим. Научно обоснованных данных из таких развиваю;
щихся стран, как Китай, Индия или Вьетнам, в которых выпол;
няется больше абортов во ІІ триместре, чем в развитых странах,
нет. Для сравнения используемых в настоящее время медика;
ментозных (мифепристон в сочетании с мизопростолом, ваги;
нальное или сублингвальное введение мизопростола или инт;
раамниотическое введение этакридина лактата) и хирургичес;
ких методов выполнения аборта для прерывания беременности
во ІІ триместре необходимо провести исследования достаточ;
ной статистической мощности [28].
Даже если принять постулат авторов обзора о необходимо;
сти наличия специализированной подготовки и постоянной
практики для выполнения хирургической методики, оказыва;
ется, что у нас в стране по официальным данным МЗ Украины
в разных областях выполняется около 30–40 прерываний во ІІ
триместре и только в некоторых до 100 прерываний в год. Это;
го количества явно недостаточно для постоянной практики
врачей, особенно в сроке после 16 нед беременности. В связи с
изложенным выше наибольшую актуальность приобретает ме;
дикаментозный метод.
Рекомендуемый медикаментозный метод прерывания бе;
ременности во ІІ триместре – применение комбинации мифе;
пристона (на рынке Украины официально зарегистрирован как
Миропристон, STADA) внутрь с последующим (через 36–48 ч)
повторным назначением мизопростола (на рынке Украины
официально зарегистрирован как Миролют, STADA) [26, 29,
30]. При прерывании беременности сроком 12–24 нед началь;
ная доза мизопростола (Миролюта) должна составлять 800 мкг
интравагинально или 400 мкг внутрь. Затем мизопростол (Ми;
ролют) назначают в дозе 400 мкг интравагинально или сублин;
гвально каждые 3 ч, но не более 4 раз [26, 30]. Указанная схема
является высокоэффективной и соответствует последним ре;
комендациям ВОЗ от 2012 г. [31]. В то же время в националь;
ном протоколе рекомендуется через 36–48 ч после приема ми;
фепристона (Миропристона) вводить мизопростол (Миролют)
400 мкг вагинально с последующим пероральным введением
400 мкг мизопростола (Миролюта) через каждые 3 ч, макси;
мальное число доз 5 [29]. Указанные различия связаны с тем,
что протокол вышел в 2010 году, а за прошедшие годы установ;
лено, что пероральное введение препарата при больших сроках
беременности не является оптимальным [32, 33]. Эти рекомен;
дации подтверждены большим количеством исследований.
Так, в одном из них авторы сравнивали три пути введения ми;
зопростола после назначения мифепристона (пероральный,
сублингваальный и вагинальный) и показали, что самым ко;
ротким был интервал до экспульсии при вагинальном исполь;
зовании препарата (7,4 ч, 95% CI 6,5–8,2), а самый длинный –
при пероральном (9,5 ч, 95% CI 8,5–11,4) [34]. В целом в первые
12 ч процедура не завершилась у 84 из 302 (27,8%): у 37,0%
(95% CI 28,7–47,8) при пероральном пути приема мизопросто;
ла, 20,5% (95% CI 14,0–30,1) – при вагинальном и 21,0% (95%
CI 14,3–30,7) – при сублингвальном.
Важным результатом последних исследований было то, что
показано отсутствие необходимости давать нагрузочную дозу
мизопростола (т.е. повышать первую дозу до 800 мг), если был
использован мифепристон [35].
Согласно исследованиям можно использовать мизопрос;
тол (Миролют) как самостоятельный препарат для прерыва;
ния беременности в поздние сроки. Приказ МЗ Украины
№ 1177 рекомендует дозы 400 мкг внутрь каждые 3 ч максимум

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Ò Å Ì Û

до 5 доз [29], тогда как последние рекомендации ВОЗ предлага;
ют вводить его вагинально или принимать сублингвально в тех
же дозах. Причем в руководстве по безопасному аборту под;
черкнуто, что вагинальное использование данного простаглан;
дина более эффективно, особенно у нерожавших женщин.
Таким образом, хочется еще раз подчеркнуть, что эффек;
тивность и течение процесса прерывания беременности в позд;
ние сроки зависит не только от дозы, но и от пути введения пре;
парата. Особо хочется отметить, что форма выпуска препарата
(другими словами «носитель») должна учитывать возмож;
ность применения интравагинально и сублингвально, что ха;
рактерно не для всех препаратов данной группы.
Другой спорный вопрос, который возникает часто у прак;
тикующих врачей: «Равнозначен ли прием мифепристона +
мизопростола и мизопростол самостоятельно?». Результаты
всех проведенных исследований свидетельствуют, что обе схе;
мы достаточно эффективны, особенно, если брать за точку от;
счета не первые 24, а 48 ч [36]. Тем не менее, при использовании
мифепристона интервал времени от индукции до экспульсии
существенно (практически вдвое) сокращается. Так, по данным
N. Tripti и S. Namrata, он составил 6,72±2,26 ч по сравнению с
12,93±3,4 ч соответственно (р=0,001). По их же данным при ис;
пользовании только мизопростола была несколько больше кро;
вопотеря, препарата понадобилось больше, а частота побочных
эффектов (в основном, отмечали тошноту, рвоту, озноб и боль
внизу живота) была сопоставима в обеих группах [37].
Были попытки повысить эффективность приема мизопрос;
тола экстраамниальным введением катетера Foley, но такое со;
четание не повышает эффективность процедуры [38].
Необходимо отметить также, что ни национальный клини;
ческий протокол, ни международные руководства не рекомен;
дуют выполнять рутинную инструментальную ревизию полос;
ти матки после прерывания беременности в поздние сроки [26,
29, 30]. Она должна выполняться только по показаниям, напри;
мер, при неполном аборте. Так, частота кюретажа в Дании сни;
зилась с 62% до 25% при сравнении до и после 2007 года без из;
менения показателей осложнений [39]. Для врачей очень важно
понимать, что только наличие клинических проявлений являет;
ся показанием для инструментальной ревизии, так как в норме
при ультразвуковом исследовании (УЗИ) может визуализиро;
ваться детрит в полости матки в послеабортный период. Так, Ka
Wang Cheung и соавторы провели исследование у асимптомных
женщин после прерывания беременности во ІІ триместре. Они
выполняли УЗИ в первые 24 ч, а затем через 1, 2, 4, 6 и 8 нед пос;
ле аборта и выявили, что у 34,8% женщин визуализируется дет;
рит в полости матки в первые 4 нед (а у некоторых и до 8 нед),
который исчезает после менструации [40]. Кроме того, ими вы;
явлена минимальная или умеренная васкуляризация эндомет;
рия у 21,7% обследованных, которая не регистрировалась после
менструации. Авторы сделали вывод, что случайные находки на
УЗИ у данной категории женщин без каких;либо клинических
проявлений не требуют неотложных вмешательств.
Результаты исследований свидетельствуют, что медика;
ментозное прерывание беременности во ІІ триместре не повы;
шает частоту отдаленных осложнений, таких, как преждевре;
менные роды, СЗРП, рождение детей с низкой массой тела или
плацентарных осложнений [41]. Показана также безопасность
его применения при наличии 1 рубца на матке после кесарева
сечения, тогда как при наличии 2 и более рубцов убедительных
данных пока нет [42].
Таким образом, прерывание беременности во ІІ триместре
является серьезной процедурой высокого риска, однако на се;
годняшний день современная наука дала в руки врачам без;
опасный метод медикаментозного прерывания (препараты Ми;
ропристон и Миролют), который при правильном использова;
нии дает женщине все шансы на сохранение ее репродуктивно;
го здоровья.
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Проблема переривання вагітності у ІІ триместрі
О.М. Бабенко

The problem of second trimester pregnancy termination
O.M. Babenko

За даними зарубіжної літератури, частка переривань вагітності в ІІ
триместрі становить 10–15% всіх абортів, у той час як саме на них
припадають практично всі випадки важкої материнської захворюва;
ності та смертності у зв’язку з цією процедурою. До останнього часу
в світі не було методу, який був би високоефективним і безпечним
для здоров’я жінки. Ситуація змінилася з розробленням і появою на
фармацевтичному ринку таких препаратів, як міфепристон і мізо;
простол. У статті узагальнені дані останніх міжнародних досліджень
з даного питання для полегшення роботи практикуючим лікарям
акушерам;гінекологам, для підвищення якості надання медичної до;
помоги та попередження виникнення важких ускладнень.
Ключові слова: вагітність, ІІ триместр, аборт, мізопростол,
міфепристон.

According to foreign literature proportion of second trimester abor;
tions is 10;15% of all pregnancy terminations, while they are responsi;
ble for virtually all cases of severe maternal morbidity and mortality
associated with this procedure. Until recently, in the world was absent
a method which would be highly effective and safe for the health of
women. The situation has changed with the development such drugs
as mifepristone and misoprostol. In the article were compiled data
from recent international researches on this issue to facilitate the work
of obstetrician and gynecologist, to improve the quality of care and to
prevention of serious complications.
Key words: pregnancy, second trimester, abortion, misoprostol, mifepri
stone.
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Вплив партнерських пологів на характер
пологової діяльності жінок, які народжують
уперше і повторно
С.Ю. Вдовиченко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Результати проведених досліджень свідчать, що присутність партнера на пологах знижує частоту аномалій пологової діяльності у жінок, які народжують уперше, в 2,9
разу, а в жінок, які народжують повторно, в 2,2 разу.
Підтвердженням наведених вище клінічних особливостей
перебігу пологів є результати виконаної гістерографії. Це
дозволяє нам рекомендувати партнерські пологи як метод
профілактики аномалій пологової діяльності, причому як у
жінок, які народжують уперше, так і повторно.
Ключові слова: партнерські пологи, аномалії пологової
діяльності.

В

умовах сьогодення захист материнства став перетворю;
ватися на реально вирішуване державою завдання,
оскільки перехід до ринкової економіки і зумовлені цим
соціально;економічні перетворення негативно вплинули на
багато медико;соціальних аспектів сім’ї, материнства і ди;
тинства – на тлі кризисної демографічної ситуації спо;
стерігається зростання безпліддя в шлюбі, низька народжу;
ваність, рівень загального і репродуктивного здоров’я
підлітків, що знижується, зростання соматичної патології у
вагітних, низький рівень нормальних пологів, високі показ;
ники материнської і перинатальної смертності, зростаюче
число хворих дітей [1–5].
Не викликає сумнівів той факт, що внаслідок лібераль;
но;демократичних змін етико;правового регулювання ме;
дичної діяльності, що сталися, також активно постає питан;
ня про необхідність гуманізації вітчизняного акушерства і як
один із способів досягнення цього пропонуються так звані
партнерські пологи, тобто, коли на пологах присутній і бере
участь у них близька породіллі / роділлі людина, як правило,
чоловік [1–5].
Вочевидь, що за наявності дійсно позитивних ефектів від
присутності на пологах чоловіка жінки, що народжує,
доцільні певні зміни в існуючій системі допомоги породіллі,
проте партнерські пологи, що отримали початок переважно в
крупних містах України, – досить нова і мало апробована
соціальна практика, яка потребує різнобічного аналізу, що і
визначає актуальність дослідження.
Мета дослідження: оцінка характеру пологової діяль;
ності при використанні партнерських пологів у жінок, які
народжують уперше і повторно.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводили в клінічному пологовому бу;
динку № 1 на основній базі кафедрі акушерства, гінекології і
перинатології Національної медичної академії післядиплом;
ної освіти імені П.Л. Шупика.
Для досягнення поставленої мети було проведено
дослідження типу «випадок;контроль», відповідно до мети і
завдань якого була набрана основна група в кількості 230 по;
дружніх пар, контрольна група склала 230 жінок, розродже;
них без участі партнера.

32

Критерії включення:
; доношена вагітність (термін 37 тиж і більш);
; відсутність важкої соматичної патології;
; компенсований стан плода;
; усвідомлене вирішення подружньої пари відносно
партнерських пологів;
; відсутність клінічно виражених запальних захворювань
у партнера на момент розродження (ГРВІ, гнійничкове ура;
ження шкіри).
У пацієнток даних груп за результатами аналізу медич;
ної документації були оцінені ознаки біологічної готовності
до пологів, клінічний перебіг пологового акту, взаємодія з
медперсоналом, стан плода і новонародженого, клінічна
оцінка перебігу післяпологового періоду і періоду новонаро;
дженості, а також віддалені результати шляхом анонімного
анкетування.
Контрольна група набиралася з комп’ютерної бази даних
архіву пологового будинку № 1 методом випадкових чисел
відповідно до критеріїв включення.
При аналізі формували основну групу жінок, які наро;
джують уперше (ОГ 1 – 200 жінок), її порівнювали з конт;
рольною групою жінок, які народжують уперше (КГ 1 – 200
жінок), а також основну групу жінок, які народжують по;
вторно (ОГ 2 – 30 жінок), її порівнювали з контрольною гру;
пою жінок, які народжують повторно (КГ 2 – 30 жінок).
Для отримання повної інформації про скоротливу
діяльність матки в пологах ми провели оцінювання скорот;
ливої діяльності матки (СДМ) з використанням методу ба;
гатоканальної зовнішньої гістерографії, що дозволяє одно;
часно оцінити роботу різних відділів матки, виявити,
наскільки координована діяльність різних відділів матки
(послідовність поширення збудження від дна до нижнього
сегмента), аномалії пологової діяльності.
Проведений аналіз 50 гістерограм жінок, які народжува;
ли вперше спільно з партнером (ОГ;1), і 50 гістерограм
жінок, які народжували вперше без партнера (КГ;1).
Проведене кількісне оцінювання СДМ за загальноприй;
нятою методикою [4, 5].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На підставі цього аналізу були виявлені найбільш
інформативні показники. Так, при кількісному оціню;
ванні СДМ виявлені достовірні відмінності в ОГ і КГ за
наступними показниками: тривалість скорочення дна мат;
ки нижча в ОГ, проте достовірно вища ефективність ско;
рочення тіла матки і ефективність скорочення нижнього
сегмента матки в ОГ.
Оцінювання координованості скорочень різних відділів
матки проводили двома способами: 1) методом обчислення
відношення, ефективності в області дна зліва, тіла і нижньо;
го сегмента матки до ефективності скорочень дна справа; 2)
кореляційним для кросу аналізом.
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Отримані дані свідчать, що ці показники вкладаються у
варіант норми в обох групах.
На підставі аналізу гістерограм двома способами вияв;
лені аномалії пологової діяльності. Так, первинна слабкість
пологової діяльності в КГ виявлена достовірно частіше 10%
(n=5), ніж в основній групі – 2,0% (n=1). Дискоординація
пологової діяльності виявлена частіше в КГ (4 випадки про;
ти 2 випадків), але відмінності недостовірні. На особливу
увагу заслуговує гіпертонус нижнього сегмента матки (зво;
ротний градієнт): в ОГ даної аномалії виявлено не було, а в
КГ частота ускладнення склала 10% (n=5). Надмірна полого;
ва діяльність спостерігалася за даними гістерографії в обох
групах по 1 випадку, відмінності недостовірні.
Метод математичного аналізу гістерограм дозволив вия;
вити частоту зустрічальності «потрійного низхідного
градієнта», що теж відображає координовану роботу всіх
відділів матки в пологах.
Згідно з отриманими результатами феномен «потрійного
низхідного градієнта» в ОГ зустрічається в 90% (n=45), а в
контрольній групі – в 66% (n=33), що має статистично до;
стовірні відмінності (р<0,05). Таким чином, у разі парт;
нерських пологів зростає тривалість і ефективність скоро;
чення різних відділів матки, достовірно частіше
зустрічається «потрійний низхідний градієнт», суттєво
рідше зустрічаються аномалії пологової діяльності.
Наскільки дані висновки характерні для всієї групи
партнерських пологів, можна судити при аналізі аномалій
пологової діяльності у пацієнток ОГ і КГ. При цьому є стати;
стично значущі відмінності в частоті діагностики первинної
слабкості пологової діяльності як у жінок, які народжують
уперше, так і повторно: частота цього ускладнення в групі
жінок, що народжували спільно з партнером, серед жінок, які
народжували вперше, в 2,4 разу менше, ніж в контролі, а се;

ред жінок, які народжували повторно, – в 3 рази (ОГ1 –
5,5±1,3%; КГ1 – 13,2±2,5%; ОГ2 – 3,3±1,8%; КГ2 – 10±3,0%;
р<0,05).
Заслуговує на увагу висока частота дискоординованої
пологової діяльності у жінок КГ, які народжували вперше, –
6,0±0,7%, при цьому в ОГ жінок, які народжували вперше, –
2,0±0,2%, різниця статистично достовірна при р<0,05. У
жінок, які народжували повторно, діагноз дискоординації не
встановлювали. На серйозний аналіз заслуговує статистич;
но достовірно висока частота швидких пологів у пацієнток,
які народжували без партнера (у КГ1 14,0±2,5% проти
4,5±1,5% в ОГ1), тобто частота швидких пологів в ОГ в 3,1
разу нижче у жінок, які народжували вперше, а в жінок, які
народжували повторно, – в 2 рази нижче (ОГ2 – 10,0±3,0%
проти 20±4,0% в КГ2), така сама тенденція простежується до
частоти стрімких пологів.
Якщо підсумовувати всі діагностовані клінічно аномалії
пологової діяльності, то в ОГ1 частота аномалій 14,0% проти
40,0% в КГ1, серед жінок, які народжували повторно, при
партнерських пологах частота аномалій пологової діяльності
16,0%, а в тих, що народжували без партнера, – 36,0%.

Влияние партнерских родов на характер родовой
деятельности у перво> и повторнородящих женщин
С.Ю. Вдовиченко

Influence of partner sorts on character of patrimonial
activity at women at first – and repetite>labours
S.J. Vdovichenko

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что при;
сутствие партнера при родах снижает частоту аномалий родовой
деятельности у первородящих в 2,9 раза, а у повторнородящих в
2,2 раза. Подтверждением приведенных выше клинических осо;
бенностей течения родов являются результаты выполненной гис;
терографии. Это позволяет нам рекомендовать партнерские роды
как метод профилактики аномалий родовой деятельности, причем
как у первородящих, так и у повторнородящих женщин.
Ключевые слова: партнерские роды, аномалии родовой деятельности.

Results of the spent researches testify that partner presence on
sorts reduces frequency of anomalies of patrimonial activity at first;
labours in 2,9 times, and at repetite;labours in 2,2 times.
Acknowledgement of the clinical features of a current of sorts set
forth above are results spent hysterografy. It allows us to recom;
mend partner childbirth as a method of preventive maintenance of
anomalies of patrimonial activity, and both at women at first;
labours, and at repetite;labours.
Key words: partner childbirth, anomalies of patrimonial activity.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати проведених досліджень
свідчать, що присутність партнера на пологах знижує час;
тоту аномалій пологової діяльності у жінок, які народжу;
вали вперше, в 2,9 разу, а в жінок, які народжували по;
вторно, в 2,2 разу. Підтвердженням наведених вище
клінічних особливостей перебігу пологів є результати ви;
конаної гістерографії. Це дозволяє нам рекомендувати
партнерські пологи як метод профілактики аномалій по;
логової діяльності, причому як у жінок, які народжують
вперше, так і повторно.
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Профілактика аномалій пологової діяльності
та перинатальної патології з використанням
партнерських пологів
В.І. Бойко, Н.А. Кобилецька
Медичний інститут Сумського державного університету МОН України
Аналізуючи ефективність індивідуальної методики підготовки подружньої пари і перебіг партнерських пологів,
можна зробити висновок, що застосування запропонованої системи зменшує число ускладнень в пологах, в першу
чергу, аномалій пологової діяльності. У групі жінок, що
мають підтримку партнера і лікаря в пологах, які використовують навички і прийоми пропонованої методики,
частіше спостерігаються мимовільні пологи, знижується
частота аномалій пологової діяльності, оперативних пологів, зменшується загальна тривалість пологів, знижується інтенсивність больового сприйняття, на відміну
від жінок, які не пройшли допологової підготовки до пологів і не мали індивідуальної підтримки в пологах.
Ключові слова: аномалії пологової діяльності, партнерські
пологи, профілактика.

П

атологія скоротливої діяльності матки є однією з
провідних проблем сучасного акушерства і прояв;
ляється аномаліями пологової діяльності, матковими крово;
течами та низкою інших патологічних станів в пологах і в
післяпологовий період [4, 6].
Основними чинниками ризику аномалій пологової діяль;
ності вважають екстрагенітальну патологію, інтраамніальне
інфікування, анемію вагітних, прееклампсію тощо [1, 7].
Серед нових технологій розродження особливе місце
посідають партнерські пологи, частота яких зростає з року в
рік, а при різних обтяжених ситуаціях такий підхід під час
розродження є дієвим резервом зниження частоти аку;
шерської і перинатальної патології [5, 8].
Проведений аналіз даних сучасної літератури свідчить
про недостатнє вивчення питання аномалій пологової діяль;
ності при партнерських пологах, хоча його актуальність не
викликає сумнівів, особливо в плані розроблення ефектив;
них лікувально;профілактичних методик.
Мета дослідження: зниження частоти аномалій полого;
вої діяльності та перинатальної патології у жінок з фактора;
ми ризику на підставі вдосконалення та впровадження мето;
дики індивідуальної підготовки подружньої пари під час
вагітності та розродження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводили на кафедрі акушерства і гінеко;
логії Медичного інституту Сумського державного універси;
тету МОН України.
На 1;у (ретроспективному) етапі проведено дослідження
типу «випадок;контроль», відповідно до мети і завдань яко;
го було набрано 1;у групу в кількості 400 подружніх пар, 2;у
групу склали 400 жінок, розроджених без участі партнера.
Критерії включення: доношена вагітність (37–41 тиж); на;
явність одного плода; головне передлежання плода;
відсутність важкої екстрагенітальної патології; відсутність по;
казань до планового абдомінального розродження; компенсо;
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ваний стан плода; згода подружньої пари; відсутність клінічно
виражених запальних захворювань у партнерів на момент роз;
родження (ГРВІ, гнійничкове ураження шкіри і ін.).
Критерії виключення: термін вагітності менше 37 і більше
41 тиж; тазове передлежання, косе і поперечне положення пло;
да; багатопліддя; важка екстрагенітальна патологія; наявність
показань до операції кесарева розтину; декомпенсований стан
плода на момент початку пологів; клінічно виражені запальні за;
хворювання у партнерів; психологічна неготовність партнерів.
У пацієнток основної і контрольної груп за результатами
аналізу медичної документації були оцінені ознаки
біологічної готовності до пологів, клінічний перебіг полого;
вого акту, у тому числі з об’єктивізацією шляхом проведення
багатоканальної гістерографії, взаємодія з медперсоналом,
стан плода і новонародженого, клінічна оцінка перебігу
післяпологового періоду і періоду новонародженості, а та;
кож віддалені результати шляхом анонімного анкетування.
На 2;у (проспективному) етапі дослідження для визначен;
ня ефективності профілактики аномалій пологової діяльності
на основі використання індивідуальної підготовки до парт;
нерських пологів було проведено комплексне клініко;психо;
логічне і лабораторно;інструментальне обстеження 300 жінок,
яких було розподілено на дві групи. В основній групі – 182
жінки, з мотивацією на партнерські пологи, яким проводили
навчання за системою індивідуальної підготовки подружньої
пари до пологів. Забезпечена індивідуальна підтримка в поло;
гах лікаря, який спостерігав настання і перебіг справжньої
вагітності, що дозволило продовжити індивідуальну підготов;
ку в пологах і застосувати нефармакологічні методи знеболю;
вання і профілактики аномалій пологової діяльності. До групи
порівняння ввійшли 118 жінок, які не пройшли допологову
підготовку і не мали індивідуальної підтримки в пологах, з тра;
диційним підходом до знеболювання.
Групи жінок були співставні за такими параметрами, як
вік, паритет, наявність екстрагенітальної патології, перене;
сені гінекологічні захворювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати проведених досліджень свідчать, що сумарна
частота аномалій пологової діяльності у жінок з чинниками
ризику складає 36,7%, найчастіше розвиваються дискоорди;
нована пологова діяльність (13,3%); слабкість пологової
діяльності (10,0%); гіпертонус нижнього сегмента (10,0%) і
надмірна пологова діяльність (3,3%).
Перинатальні результати розродження жінок з високим
ризиком аномалій пологової діяльності характеризується
значною частотою асфіксії середнього ступеня тяжкості
(14,3%) і пологового травматизму (10,0%).
Аномалії пологової діяльності у жінок з чинниками ри;
зику розвиваються на тлі змін психологічного статусу у
вигляді високого рівня особової (80,8%) і ситуаційної три;
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вожності (65,9%), а також значної інтенсивності больових
відчуттів у пологах – 8,8 бала.
При диференційованій підготовці з урахуванням
індивідуальних особливостей жінки і індивідуальною
підтримкою лікаря під час пологів відзначено достовірне
зниження загальної частоти ускладнень протягом пологово;
го процесу: невчасне вилиття вод в основній групі склало
11,5±1,8%, в групі порівняння – 22,6±2,9%.
Частота виникнення ускладнень в пологах в основній групі
(29%) в 1,5 разу нижча, ніж у групі порівняння – 54%. Також
відзначено достовірне зниження частоти пологового травматиз;
му (7,7%), що в 2,5 разу нижче, ніж у групі порівняння (19,5%),
це є показником ефективності запропонованої системи.
Для підтвердження ефективності запропонованої багато;
компонентної системи нами проаналізовані результати по;
логів у жінок досліджуваних груп.
У більшості жінок (79,9±2,2%), які пройшли індивіду;
альну підготовку, партнерські пологи сталися через при;
родні пологові шляхи, а частота оперативних пологів склала
20,1±0,7%, що на 7,% нижче, ніж в групі порівняння.
Під час оцінювання свідчень для оперативного розро;
дження нами встановлено, що відсоток екстреного розро;
дження в основній групі склав 29,2±2,5%, що в 2 рази нижче,
ніж в групі порівняння (58,5±3,5%), причому в структурі по;
казань до оперативного розродження статистично до;
стовірних відмінностей виявлено не було.
Результати дослідження дозволяють зробити висновок
про перспективність застосованої методики підготовки до
пологів з метою зниження частоти аномалій пологової діяль;
ності і поліпшення результатів пологів, у тому числі і зни;
ження відсотка оперативних втручань.
У пологах рівень болю визначали за десятибальною шка;
лою H.H. Расстригіна і Б.В. Шнайдера [2]. Жінки оцінювали
інтенсивність больових відчуттів самостійно. «10 балів» –
дуже інтенсивний, непереносимий біль; «0 балів» –
відсутність больових відчуттів, «6–7 балів» – «терпимі» бо;
льові відчуття, які більшість жінок переносили без пато;
логічних наслідків для себе і дитини.
Висока інтенсивність больових відчуттів зафіксована в
групі жінок, що не мали підтримки в пологах, – 8,8 бала. До;
стовірно нижчою була інтенсивність пологового болю у жінок,
які пройшли підготовку за багатокомпонентною системою, ма;
ли підтримку партнера і лікаря в пологах – 5,6 бала (р<0,001).
Індивідуальна методика підготовки до партнерських пологів
у поєднанні з нефармакологічними методами при індивідуальній
підтримці партнера в пологах дала повний ефект знеболювання
у 66,3±2,6% жінок основної групи. У групі порівняння жінок, що
народжували без медикаментозного знеболювання, було 14%, що
в 1,5 разу менше, ніж в основній групі (р<0,05).

Таким чином, аналізуючи ефективність індивідуальної ме;
тодики підготовки подружньої пари і перебіг партнерських по;
логів, можна зробити висновок, що застосування запропонова;
ної системи зменшує число ускладнень в пологах, в першу чер;
гу, аномалій пологової діяльності. У групі жінок, що мають
підтримку партнера і лікаря в пологах, які використовують на;
вички і прийоми пропонованої методики, частіше спостеріга;
ються мимовільні пологи, знижується частота аномалій полого;
вої діяльності, оперативних пологів, зменшується загальна три;
валість пологів, знижується інтенсивність больового сприйнят;
тя, на відміну від жінок, які не пройшли допологової підготов;
ки до пологів і не мали індивідуальної підтримки в пологах.

Профилактика аномалий родовой деятельности
и перинатальной патологии с использованием
партнерских родов
В.И. Бойко, Н.А. Кобилецкая

Preventive maintenance of anomalies
of patrimonial activity and perinatal pathologies
with use of partner labours
V.I. Boyko, N.A. Kobulezkay

Анализируя эффективность индивидуальной методики подготовки
супружеской пары и течение партнерских родов, можно сделать вы;
вод, что использование предлагаемой методики уменьшает число
осложнений в родах, в первую очередь, аномалий родовой деятель;
ности. В группе женщин, которые имеют поддержку партнера и вра;
ча в родах, используют навыки и приемы предлагаемой методики,
чаще наблюдаются самостоятельные роды, снижается частота ано;
малий родовой деятельности, оперативных родов, уменьшается об;
щая продолжительность родов, снижается интенсивность болевого
восприятия, в отличие от женщин, которые не прошли дородовой
подготовки и не имели индивидуальной поддержки в родах.
Ключевые слова: аномалии родовой деятельности, партнерские
роды, профилактика.

Analyzing efficiency of an individual technique of preparation of a
married couple and a current of partner labours, it is possible to draw
a conclusion that use of an offered technique reduces number of com;
plications in labours,first of all, anomalies of patrimonial activity. In
group of women which have support of the partner and the doctor in
labours, use skills and receptions of an offered technique, independent
childbirth is more often observed, frequency of anomalies of patrimo;
nial activity, operative labours decreases, the general duration of deliv;
ery decreases, intensity of painful perception decreases, unlike women
who have not taken place antenatal preparation and had no individual
support in labours.
Key words: anomalies of patrimonial activity, partner childbirth, pre
ventive maintenance.
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У 33,7±2,6% жінок основної групи спостерігався неповний
ефект застосування методів підготовки, що вимагало призна;
чення медикаментозного знеболювання. З них у 22% жінок ос;
новної групи і в 50% групи порівняння було проведено знеболю;
вання медикаментозними засобами, при цьому глибина аналь;
гезії була більш виражена в основній групі. У зв’язку з цим ре;
зультати пологів були достовірно гірші в контрольній групі.
Одним з показників ефективності застосування індивіду;
альної методики підготовки до партнерських пологів може
бути тривалість пологів [3].
Характеристики перебігу пологового процесу не мали
достовірних відмінностей у жінок обох груп (р>0,05). Зазна;
чалося скорочення тривалості перебігу пологів у жінок, які
пройшли підготовку за індивідуальною методикою, викори;
стовують прийоми самознеболювання і глибоке дихання, і
які мали підтримку партнера в пологах.
В основній групі відзначено зменшення тривалості по;
логів у всіх періодах: перший період пологів зменшився на
2 год 12 хв, другий період на 5 хв, а третій на 10 хв. Загальна
тривалість пологів в групі жінок, які пройшли підготовку за
нашою методикою, склала 9 год 25 хв, що на 3 год 5 хв мен;
ше, ніж у групі порівняння.
Використання методики індивідуальної підготовки до
партнерських пологів дозволяє нормалізувати психо;
логічний статус жінок і їхніх парнеров, що підтверджується
зниженням особової (з 80,8% до 46,1% – у жінок; з 79,2% до
48,6% – у партнерів) і ситуаційної тривожності (з 65,9% до
32,8% – у жінок; з 63,4% до 33,8% – у партнерів).
Проведення партнерських пологів з попередньою
індивідуальною підготовкою дозволяє знизити сумарну час;
тоту аномалій пологової діяльності в 2,3 разу, при цьому
зменшити рівень патологічного прелімінарного періоду в 2,7
разу; дискоординованої пологової діяльності – в 1,9 разу; ди;
стоції шийки матки – в 3,1 разу; асфіксії середнього ступеня
тяжкості – в 2,1 разу і пологового травматизму – в 3,0 разу.

ВИСНОВКИ

35

Â

Ï Î Ì Î Ù Ü

Ï Ð À Ê Ò È × Å Ñ Ê Î Ì Ó

Â Ð À × Ó

Cведения об авторах
Бойко Владимир Иванович – Медицинский Институт Сумского государственного университета, 42000, г. Сумы,
ул. Санаторная, 31
Кобилецкая Наталья Анатольевна – Медицинский Институт Сумского государственного университета, 42000, г. Сумы,
ул. Санаторная, 31; тел.: (050) 307;35;63.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрамченко В.В. Индукция родов и
их регуляция простагландинами /
В.В. Абрамченко, P.A. Абрамян; Руко
водство для врачей. Элби: СПб,
2010. – 288 с.
2. Глаголева Е.А. Методы оценка пси
хологического статуса в акушерстве /
Е.А. Глаголева, О.И. Михайлова,
A.A. Балушкина // Русский медицин
ский журнал. – 2010. – № 9. –
С. 9–10.

3. Костенко О.Ю. Оцінка ефективності
епідуральної анестезії при індукції по
логової діяльності на тлі недостатньо
підготовлених пологових шляхів /
О.Ю. Костенко, І.В. Гужевська,
О.С. Лобода // Педіатрія, акушерство
та гінекологія. – 2013. – № 3. –
С. 73.
4. Маркін Л.Б. Профілактика слаб
кості
пологової
діяльності/
Л.Б. Маркін, М.М. Кучерова //

Педіатрія, акушерство та гінекологія.
– 2010. – № 2. – С. 80–82.
5. Радзинский В.Е. Акушерский риск.
Максимум информации минимум
опасности для матери и младенца /
В.Е. Радзинский. – М., 2011. – 285 с.
6. Сергієнко С.М. Особливості клінічно
го перебігу вагітності та пологів у жінок
різних соматотипів / С.М. Сергієнко //
Педіатрія, акушерство та гінекологія. –
2010. – № 5. – С. 78–80.

7. Ayar A. Homocysteineinduced
enhancement of spontaneous contrac
tions of myometrium isolated from preg
nant women / A. Ayar, H. Celik,
O. Ozcelik // Acta Obstet. Gyn. Scand. –
2013. – Vol. 182, № 9. – P. 789–793.
8. Ben Regaya L. Role of deambulation
during labour: A prospective random
ized study / L. Ben Regaya, R. Fatnassi,
A. Khlifi // J Gynecol Obstet Biol Reprod
(Paris). – 2013. – P. 6–10.

Статья поступила в редакцию 17.07.2015

Н О В О С Т И

М Е Д И Ц И Н Ы

ШАНСЫ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ МОЖНО
ПОВЫСИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТОГО МЕТОДА
У недоношенных детей (тем бо=
лее родившихся намного раньше
срока) системы организма, в пер=
вую очередь дыхательная, функцио=
нируют очень нестабильно. Однако
состояние таких новорожденных
можно заметно улучшить с помо=
щью позднего пережатия пуповины.
Большинство акушеров придер=
живаются той точки зрения, что пе=
режимать пуповину после появле=
ния ребенка на свет следует как
можно скорее – в течение не более
10 секунд.
Считается, что этот прием спо=
собствует снижению риска разви=
тия физиологической желтухи, ко=
торая у большинства новорожден=
ных проходит самостоятельно, од=
нако иногда может принять и хро=
нический характер.
А педиатры из Национальной
детской клиники в американском
штате Огайо (Nationwide Children's
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Hospital in Ohio) утверждают, что, по
крайней мере, у недоношенных де=
тей пережатие пуповины лучше
проводить через 30=45 секунд пос=
ле рождения ребенка.
Это способствует улучшению
состояния младенцев, у которых,
благодаря такому несложному при=
ему, реже наблюдается опасное
понижения давления, а снабжение
тканей организма кислородом за=
метно улучшается.
Врачи из штата Огайо наблюдали
2 группы новорожденных численно=
стью по 20 человек каждая. Все дети
появились на свет недоношенными
на 22=27 неделе внутриутробного
развития. Средняя продолжитель=
ность периода внутриутробного
развития в этой группе составляла
24 недели.
Половине младенцев пуповину
пережимали в течение 5=10 секунд
после появления на свет, а осталь=

ным 20 малышам – 30=45 секунд
спустя после рождения.
Наблюдение за всеми младенца=
ми позволило определить, что у де=
тей, которым пуповину пережимали
позднее рекомендованного срока,
наблюдалось улучшение показате=
лей артериального давления.
По сравнению с детьми, кото=
рым пуповину пережимали соглас=
но стандартным рекомендациям,
они реже нуждались в лечении сни=
женного артериального давления и
переливании донорской крови на
протяжении первых 28 дней жизни.
Ранее шведские ученые из уни=
верситета шведского города Умео
(Umea University), которые провели
сходно исследование, обнаружили,
что позднее пережатие пуповины
препятствует развитию анемии в
течение первого года жизни.
Источник: www.health;ua.org

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Â

Ï Î Ì Î Ù Ü

Ï Ð À Ê Ò È × Å Ñ Ê Î Ì Ó

Â Ð À × Ó

Миомэктомия во время беременности:
показания, особенности хирургической тактики
и анестезии, предоперационная подготовка
и реабилитация (клинический случай)
С.Н. Буянова, С.А. Гукасян, Н.В. Юдина
РМЖ. Акушерство. Гинекология. 09 сентября 2014 г, № 19

С

ообщение о первой миомэктомии во время беременности
было опубликовано Granvill в 1827 г. Позднее Ammussat
(1840) и A.L. Atlee (1845) сообщили об удалении узла миомы во
время беременности. Первые шаги по внедрению реконструк;
тивных операций при миоме матки предприняли за рубежом
Rukronlein (1890) и W. Muller (1885), а в России – Д.А. Абулад;
зе. Они рекомендовали миомэктомию как операцию, сохраняю;
щую, а у многих женщин – восстанавливающую их детородную
функцию, поскольку 30% пациенток с миомами матки были
бесплодными.
Миома матки обнаруживается приблизительно у каждой
4–5;й женщины после 30 лет [6]. Сочетание беременности и
миомы в 70;е годы XX века, по данным различных авторов,
колебалось от 0,3% до 5%, а в настоящее время этот процент
гораздо выше, что объясняется как увеличением частоты раз;
вития миомы, так и расширением возможностей ее обнару;
жения при УЗИ.
Беременность предполагает возникновение дополнитель;
ной нагрузки для матки, выполнение которой может быть ос;
ложнено наличием миоматозных узлов, рост таких узлов чаще
всего происходит во время беременности.
Поскольку число женщин, имеющих сочетание миомы мат;
ки и беременности, возрастает, акушерам;гинекологам все чаще
приходится уточнять тактику ведения больных с миомой мат;
ки во время беременности [4, 9, 10].
Нередко само наступление беременности у женщин с мио;
мой матки – единственный шанс стать матерью. Течение бере;
менности, акушерская тактика, а также методы родоразреше;
ния при этом имеют свои особенности. Зачастую течение бере;
менности у таких пациенток осложняется угрозой ее прерыва;
ния в различные сроки (частота этого осложнения колеблется
от 14% до 25%) (Персианинов Л.С., 1972; Аксенов Т.А., 1978;
Буянова С.Н. и др., 1998), фетоплацентарной недостаточнос;
тью (ФПН) и синдромом задержки роста плода, быстрым рос;
том опухоли, нарушением питания и некрозом миоматозного
узла, отслойкой плаценты, особенно в тех случаях, когда она
полностью или частично расположена в области миоматозного
узла, а также неправильным положением и предлежанием пло;
да. Роды у беременных с миомой матки также протекают с ос;
ложнениями: несвоевременное излитие вод, аномалии сократи;
тельной деятельности матки, дистресс;синдром плода, плотное
прикрепление плаценты, гипотонические кровотечения, субин;
волюция матки в послеродовой период и др.
Осложненное течение беременности и родов определяет
высокую частоту оперативных вмешательств и акушерских по;
собий у беременных с опухолями матки. Кесарево сечение при
наличии миомы матки, как правило, заканчивается расширени;
ем объема оперативного вмешательства (миомэктомия, удале;
ние матки). Осложненное течение беременности и родов требу;
ет строго дифференцированного подхода к ведению беремен;
ных с миомой матки и определяет индивидуальную акушер;
скую тактику в каждом конкретном случае. Прежде всего, это
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касается решения вопросов о необходимости, возможности и
условиях миомэктомии во время гестации [1, 2]. Важный прин;
цип, который следует подчеркнуть особо: показанием к мио;
мэктомии является не сам факт наличия миомы у беременной,
а высокий риск осложнений, который она представляет в каж;
дом конкретном случае для состояния здоровья, в первую оче;
редь будущей матери, а также плода.
Сроки проведения и показания к миомэктомии во время бе
ременности. По нашему мнению, оптимальным для проведения
плановой миомэктомии является срок беременности
14–16 нед, который характеризуется началом полноценного
функционирования плаценты и возрастанием уровня прогесте;
рона в периферической крови в 2 раза. Прогестерон препят;
ствует развитию регулярных сокращений миометрия, усилива;
ет запирательную функцию внутреннего маточного зева. По на;
шему мнению, основными показаниями к миомэктомии во вре;
мя беременности являются:
– большие и гигантские размеры узлов, препятствующие
пролонгированию беременности и занимающие всю брюшную
полость;
– нарушение кровообращения, некроз узлов, подтвержден;
ные при УЗИ (почти во всех случаях);
– атипичное расположение узлов миомы (шеечные, пе;
решеечные, интралигаментарные), приводящее к наруше;
нию функции тазовых органов (дизурические явления,
стойкая боль);
– невозможность прерывания беременности с использова;
нием вагинального доступа из;за больших шеечно;перешееч;
ных узлов при стойкой клинической картине угрозы прерыва;
ния беременности.
По нашим данным, риск потери плода при миомэктомии в
обозначенной ситуации минимален, если толщина миометрия
между нижним полюсом узла и полостью матки превышает
0,5–0,7 см.
Наиболее часто встречающимся осложнением беремен;
ности при наличии опухоли матки является угроза ее преры;
вания. По данным И.С. Сидоровой (1985), это осложнение у
беременных с миомой наблюдается в 30–75% случаев. По
данным Н.П. Василенко и Г.Л. Дорониной (1988), у 15% жен;
щин миома явилась причиной прерывания беременности.
Угроза прерывания беременности в первые 12 нед является
наиболее значимой, поскольку в это время происходит эм;
бриогенез и формирование плаценты. Угрожающее прерыва;
ние беременности в І триместре часто осложняет нормальное
течение этих процессов, что может привести к развитию пла;
центарной недостаточности, страданию плода. В число мето;
дов обследования беременной перед миомэктомией входит
контроль за содержанием гормонов фетоплацентарного ком;
плекса в плазме крови. Учитывая, что чаще всего основным
патогенетическим механизмом невынашивания беременнос;
ти является абсолютная или относительная прогестероновая
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недостаточность, лечение угрожающего аборта в І триместре
должно быть в первую очередь направлено на восполнение
недостаточности прогестерона [5, 6, 10]. Беременным с мио;
мой матки следует назначать микронизированный прогесте;
рон в дозе 400–600 мг или дидрогестерон в дозе 20–30 мг/сут
с момента констатации беременности.
Принимая во внимание высокий риск прерывания бере;
менности после оперативного вмешательства, интенсивную
профилактику данного осложнения, мы начинали еще в пред;
операционный период (за 5–7 дней до операции). Она включа;
ла в себя внутривенное введение адреномиметиков (гексопре;
налин 5 мг в изотоническом растворе натрия хлорида), серно;
кислой магнезии 30,0 на 200 мл изотонического раствора на;
трия хлорида. Препараты вводили внутривенно капельно мед;
ленно. Для профилактики побочного действия E;адреномиме;
тиков со стороны сердечно;сосудистой системы (тахикардия)
препараты вводили вместе с антагонистами кальция (верапа;
мил). Инфузионная терапия продолжалась 7–10 сут после опе;
рации с постепенным переходом на таблетированные формы.
Дозу подбирали индивидуально в зависимости от выраженнос;
ти симптомов угрозы прерывания беременности. В конце внут;
ривенного введения препаратов при выраженной угрозе преры;
вания беременности вводили 5,0 мл метамизола натрия внутри;
венно струйно, так как комбинированные препараты метамизо;
ла натрия обладают антипростагландиновым эффектом. Они
были включены в комплекс терапии, направленной на пролон;
гирование беременности. Учитывая, что миома матки отрица;
тельно влияет на фетоплацентарный кровоток, особенно в тех
случаях, когда плацента локализована в области миоматозного
узла, мы также проводили терапию, направленную на улучше;
ние состояния кровотока. Для этого пациенткам назначали ди;
пиридамол по 0,025 г 3 раза в сутки, а также препараты для про;
филактики внутриутробной гипоксии плода (пирацетам, ко;
карбоксилаза, аскорбиновая кислота, 40% раствор глюкозы).
Выбор метода анестезии при операциях, проводимых у бере;
менных пациенток, определяется многими факторами, в том чис;
ле опытом и квалификацией анестезиологической бригады. Во
время оперативного вмешательства при беременности соблюда;
ются следующие условия: обеспечение безопасности состояния
матери во время операции, поддержание нормального маточно;
плацентарного кровотока, максимальная защита плода и избега;
ние факторов, приводящих к повышению тонуса миометрия.
Операции проводились на сроке беременности от 14–16 нед, по;
скольку именно в этот период снижается риск тератогенного
действия многих средств, используемых для анестезии, как во
время операции, так и в послеоперационный период. Среди всех
прочих методов анестезии использовали эпидуральную блокаду,
которая позволяет получить продолжительное и эффективное
обезболивание во время операции и продолжить его в послеопе;
рационный период. Во время операции и в послеоперационный
период в палате интенсивной терапии проводили тщательный
мониторинг. Нами использовался раствор ропивакаина как на;
иболее безопасный в настоящее время локальный анестетик.
Для обеспечения большей безопасности миомэктомии во
время беременности, снижения послеоперационных ослож;
нений была разработана хирургическая технология миомэк;
томии при беременности. Миомэктомия во время беременно;
сти имеет свои особенности по сравнению с миомэктомией
вне беременности, что связано с наличием расширенной со;
судистой сети, высоким риском повышенной кровопотери.
Основные принципы миомэктомии во время беременности –
это создание условий для исключения травматизации плода,
минимальной кровопотери, снижения риска гнойно;септиче;
ских осложнений и выбор рационального разреза на матке с
учетом последующего абдоминального родоразрешения. Мы
применяем нижнесрединную лапаротомию для создания на;
иболее щадящих условий для беременной и плода, а также
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оптимального доступа к атипично расположенным узлам. Те;
ло матки с расположенным в нем плодом выводится в рану и
удерживается ассистентом, что позволяет уменьшать крово;
потерю. Разрез целесообразно проводить по верхнему полю;
су узла во избежание травмы магистральных сосудистых пуч;
ков. Важная роль в исходе операции отводится шовному ма;
териалу и методике наложения швов на матке. Основным
шовным материалом, который используют при хирургичес;
ких вмешательствах, является викрил. Зашивание ложа узла
производят викрилом № 00, отдельными узловыми швами.
Необходимо прокалывать всю толщину миометрия во избе;
жание образования гематом в ране. Считаем важным наложе;
ние достаточно редких швов: через 7–10 мм друг от друга.
Второй ряд швов – между узлами первого ряда. Таким обра;
зом, ткани удерживаются в состоянии репозиции без риска
ишемии в прошитых и прилежащих участках. Особое внима;
ние уделяется тщательности гемостаза, учитывая выражен;
ность кровоснабжения матки во время беременности. Во вре;
мя беременности удаляют только доминантные, т. е. большие
узлы, составляющие проблему для пролонгирования геста;
ции. Удаление всех узлов приводит к увеличению кровопоте;
ри, создает неблагоприятные условия для кровоснабжения
миометрия, что повышает риск потери плода.
Послеоперационное ведение беременных, перенесших
миомэктомию, имеет свои особенности, обусловленные необ;
ходимостью создания благоприятных условий для репарации
тканей, профилактики гнойно;септических осложнений, адек;
ватного функционирования кишечника, ликвидации угрозы
прерывания беременности и улучшения маточно;плацентар;
ного кровотока. После хирургического вмешательства в тече;
ние 2–3 дней проводилась интенсивная инфузионная терапия,
включающая белковые, кристаллоидные препараты и сред;
ства, улучшающие микроциркуляцию и регенерацию тканей.
Вопрос о длительности инфузионной терапии решается инди;
видуально в каждом конкретном случае и зависит от объема
оперативного вмешательства и кровопотери. С целью профи;
лактики гнойно;септических осложнений необходимо прово;
дить антибактериальную профилактику (цефалоспорины). В
зависимости от выраженности клинических признаков угрозы
прерывания беременности с первых часов после операции про;
должается терапия, направленная на сохранение беременнос;
ти (токолитики, спазмолитики, сульфат магния по общепри;
нятым схемам). В дальнейшем, при необходимости, перораль;
ный прием препаратов назначают до 36 нед гестации с посте;
пенным снижением дозы [10].
На базе МОНИИАГ проводилось обследование и лечение
90 пациенток репродуктивного возраста (от 21 до 43 лет), ко;
торым была проведена миомэктомия лапаротомическим до;
ступом во время беременности. Прослежены ближайшие и от;
даленные результаты за 5;летний период. Показаниями к
миомэктомии во время беременности во всех случаях явились
ситуации, представляющие высокий риск нарушения состоя;
ния здоровья матери и плода. Так, у четверти беременных бы;
ли симптомы нарушения функции мочевой системы при ше;
ечно;перешеечных и интерлигаментарных узлах (задержка
мочи, требующая катетеризации мочевого пузыря, уретероги;
дронефроз); у 53% имелись клинические и УЗ;признаки на;
рушения кровообращения узла (боль, мягкая консистенция,
отек, деструкция); у 34,7% – большие и гигантские размеры
узлов, заполняющие брюшную полость при сроке беременно;
сти до 16 нед. Во всех случаях нами были проведены органо;
сохраняющие операции. Беременность у пациенток протекала
удовлетворительно и закончилась родами в 37–39 нед. У 69
(76,7%) пациенток беременность завершилась оперативными
родами (кесарево сечение в доношенном сроке беременнос;
ти), а у 21 (23,3%) пациентки произошли самопроизвольные
роды. У 6 женщин при кесаревом сечении обнаружен незна;
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Рис. 1. Беременность 16–17 нед. Рис. 2. Миомэктомия.
Интралигаментарная миома
Вылущивание
матки справа
миоматозного узла

Рис. 3. Миомэктомия.
2й ряд серозномышечных
швов

чительный спаечный процесс. Также следует отметить, что в
большинстве случаев рубцы на матке не визуализировались,
миометрий не был истончен.
Значение реконструктивно;пластических операций при
миоме матке во время беременности определяется возможнос;
тью создания благоприятных условий для дальнейшего вына;
шивания беременности и благополучного родоразрешения.
Пациентка Р., 40 лет. Поступила в гинекологическое отде;
ление МОНИИАГ с диагнозом: интерстициальная миома мат;
ки больших размеров с центростремительным ростом и пере;
шеечным расположением узлов, с симптомом быстрого роста.
Беременность 16–17 нед. Угроза прерывания беременности.
Анемия легкой степени. Пациентка страдала первичным невы;
нашиванием беременности (5 самопроизвольных выкидышей в
анамнезе в сроке от 8 до 12 нед). Толщина миометрия от ниж;
него полюса узла до полости матки – 3 мм.
С учетом заинтересованности пациентки в сохранении бе;
ременности в клинике начато лечение, направленное на ее про;
лонгирование, профилактику ФПН, назначена противоанеми;
ческая терапия (дидрогестерон, сернокислая магнезия, гексо;
преналин внутривенно капельно и таблетированная форма, ва;
зоактивные препараты – ксантинола никотинат внутривенно
капельно, дипиридамол, эссенциальные фосфолипиды внутри;
венно струйно, спазмолитические и седативные препараты,
препараты железа). Под эпидуральной анестезией проведены
нижнесрединная лапаротомия, миомэктомия (без вскрытия
полости матки), санация и активное трансабдоминальное дре;
нирование полости малого таза. При вскрытии обнаружено:
матка синюшной окраски, ротирована влево, увеличена до
28 нед беременности за счет множественной миомы и беремен;
ности 16–17 нед.

С большими техническими сложностями матка выведена в
рану. Наибольший миоматозный узел с интерстициальным
расположением исходит из задней стенке матки с переходом на
ее дно, ближе к правому маточному ребру, нижний полюс кото;
рого доходит до перешейка, размерами 15u10u8 см, с центро;
стремительным ростом. Узлы плотной консистенции, с кальци;
нозом (рис. 1).
Над узлами, исходящими из задней стенки, проведено два
продольных разреза, острым путем узел вылущен (рис. 2).
Ложе узла зашито отдельными викриловыми швами в два
ряда: 1;й ряд – мышечно;мышечные, 2;й ряд – серозно;мышеч;
ные. Кровопотеря 600 мл. Интраоперационно проводили транс;
фузионную терапию (2 дозы одногруппной свежезамороженной
плазмы и 2 дозы одногруппной эритроцитарной массы) (рис. 3).
В послеоперационный период проводили лечение, направ;
ленное на пролонгирование беременности, профилактику
ФПН, а также противоанемическую и симптоматическую тера;
пию (утрожестан, сернокислая магнезия, гексопреналин внут;
ривенно капельно и таблетированная форма, вазоактивные
препараты – ксантинола никотинат внутривенно капельно, ди;
пиридамол, эссенциальные фосфолипиды внутривенно струй;
но, спазмолитические и седативные препараты, препараты же;
леза – тотема).
Результат гистологического исследования: узел имеет
строение лейомиомы с выраженным сосудистым компонен;
том, отеком, дистрофическим полиморфизмом и участками
некроза (рис. 4).
Пациентка всю беременность наблюдалась в НКО
МОНИИАГ. Беременность завершилась оперативными рода;
ми в плановом порядке. Послеоперационный рубец не визуали;
зировался. Истончения миометрия не было.

Рис. 4. Миоматозный
узел на разрезе с
участками деструкции
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но та не повідомлялося про випадки виникнення вад розвитку або
фетотоксичності. Спостережень за вагітністю, що зазнала впливу
цього лікарського засобу, недостатньо, щоб виключити будь6який
ризик. Тому застосування препарату у період вагітності можливе
лише за призначенням лікаря у тих випадках, коли очікувана ко6
ристь для матері перевищує потенційний ризик для плода.
Через відсутність даних щодо проникнення препарату у грудне молоко
застосування цього препарату слід уникати у період годування груддю.
Спосіб застосування та дози. Дорослим застосовувати інтра6
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Проблеми перебігу вагітності у жінок
з оперованою шийкою матки
А.Г. Корнацька, М.В. Цвігун, О.О. Ревенько
Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України», м. Київ
Проведений аналіз перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки показав, що застосування радикальних
і травматичних методів лікування захворювань шийки матки призвело до збільшення кількості запальних процесів у
піхві (57,5%).
Найбільш виражені зміни за даними цервікометрії виявлені
в групі жінок після діатермоконізації шийки матки. Після
проведених діатермокоагуляції і кріодеструкції достовірної
різниці не виявлено. У жінок після лазерної вапоризації
довжина шийка матки мала нормальні показники протягом
вагітності, що може свідчити про мінімальні пошкодження,
які відчуває шийка матки при лікуванні даним методом.
Ключові слова: оперована шийка матки, істмікоцервікаль
на недостатність, вагітність, ускладнення.

П

ід час вагітності в організмі жінок виникають численні і
складні фізіологічні, адаптаційно;захисні зміни. Вони
визначають гомеостаз і нормальне функціонування органів
та систем, сприяють правильному розвитку плода, готують
організм до пологів і годування новонародженого.
Шийка матки під час вагітності є унікальною структу;
рою, створеною, насамперед, для утримання плода у порож;
нині матки до його повної зрілості. Цю функцію шийка мат;
ки може виконувати лише в разі повної спроможності, що за;
безпечується
нормальною
клітинною
структурою,
відсутністю активації мікрофлори піхви та каналу шийки
матки, генетично детермінованою спроможністю сполучної
тканини, адекватними обмінними та проліферативними про;
цесами в організмі під час вагітності [1, 2]. Усі основні наве;
дені вище дані про зміни під час вагітності свідчать про їхню
складність, мають пристосувальний характер, поєднання їх
визначає процес продовження роду [3–5].
Одним із наслідків перенесених оперативних втручань
на шийці матки у жінок репродуктивного віку є невиношу;
вання вагітності – важлива проблема сучасного акушер;
ства. З року в рік проводять багато досліджень, присвяче;
них вивченню етіології, лікуванню та профілактиці невино;
шування вагітності, однак частота даної патології складає
від 10% до 35% від числа вагітностей і не має стійкої ди;
наміки до зниження [6–8].
Серед етіологічних факторів невиношування вагітності
особливе значення має істміко;цервікальна недостатність
(ІЦН), яка є однією із головних причин переривання
вагітності з 15–16 та передчасних пологів до 28 тиж гестації.
Поширеність цієї патології шийки матки складає 18,7–34%
[3, 7–10]. Найчастіше ІЦН розвивається внаслідок травма;
тичного ушкодження істмічного відділу шийки матки після
штучних абортів, пологів великим плодом, стрімких пологів,
пологів, які ускладнилися травмою шийки матки, проведе;
них хірургічних втручань на ній. Передчасні пологи є не
тільки медичною, але й соціальною проблемою, що, в першу
чергу, пов’язано з їх перинатальними наслідками: захворю;
ваність і смертність недоношених новонароджених у 40 разів
вище, ніж доношених. Незважаючи на вдосконалення знань

40

про чинники ризику і механізми передчасних пологів, а та;
кож розроблення сучасних превентивних заходів, частота
народження недоношених дітей не знижується [6, 11].
Раннє виявлення загрози передчасних пологів – ключ до
успішного ведення вагітної. Не дивлячись на досягнені
успіхи, можливе більш ефективне зниження перинатальної
смертності і захворюваності за рахунок створення умов для
зберігання вагітності та своєчасного виявлення факторів ри;
зику переривання вагітності [10, 12].
Мета дослідження: аналіз перебігу вагітності у жінок з
оперованою шийкою матки залежно від методу хірургічного
лікування шийки матки (діатермокоагуляція, кріодест;
рукція, лазерна вапоризація, діатермоконізація, поліпек;
томія на шийці матки).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У дослідженні брали участь 120 вагітних, які мали опера;
тивні втручання на шийці матки в анамнезі, і 30 вагітних
склали групу порівняння – групу здорових жінок.
Жінки були розподілені по групах залежно від отрима;
ного методу оперативного лікування захворювань шийки
матки в анамнезі наступним чином: 1;а група – 30 жінок,
яким проводили діатермокоагуляцію шийки матки; 2;а гру;
па – 30 жінок, яким проводили кріодеструкцію шийки мат;
ки; 3;я група – 30 жінок, яким проводили лазерну вапори;
зацію шийки матки; 4;а група – 30 жінок, яким проводили
діатермоконізацію шийки матки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Як видно з табл. 1, переважну більшість у дослідженні
склали жінки віком від 26 до 30 і від 31 до 36 років і дорівню;
вали 42,7% і 28,0% відповідно. Лише вагітні 20–25 років скла;
дали переважну більшість серед обстежених жінок 3;ї групи.
Вивчення сексуального анамнезу дозволило встановити,
що більша частина обстежених вагітних почала статеве жит;
тя у віці 17 і 18–25 років (23,3% і 57,3% відповідно). Ранній
початок статевого життя (з 15 років) зафіксований переваж;
но у жінок 1;ї та 4;ї груп і складає 10,0%.
При вивченні особливостей менструального циклу у всіх
обстежених жінок виявлено початок менархе, у переважній
більшості, у віці 10–14 років.
Середня тривалість регулярного менструального циклу у
вагітних досліджуваних груп складала 27,3 дня, менструації –
5,2 дня, менструальна крововтрата – від 20 до 50 мл за добу.
Показаннями до проведення оперативних втручань на
шийці матки у вагітних 1;ї, 2;ї та 3;ї груп у більшості ви;
падків була ерозія шийки матки в анамнезі – 30 (100,%),
27 (90,0%) і 29 (96,7%) відповідно (див. табл. 1). Жінки 4;ї
групи здебільшого проходили лікування у зв’язку з дис;
плазією шийки матки – 17 (56,7%).
З наведених в табл. 2 даних видно, що найбільш виражені
запальні процеси у піхві під час теперішньої вагітності вира;
жені у тих жінок, які в анамнезі отримували лікування пато;
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Таблиця 1
Показання до проведення оперативних втручань на шийці матки в анамнезі у обстежених вагітних, абс. число (%)
Показання до операції на шийці матки
Групи вагітних

n

1=а
2=а

30

Ерозія
шийки матки
30 (100,0)

Дисплазія
шийки матки
=

Ерозія у поєднанні
з дисплазією шийки матки
=

30

27 (90,0)

2 (6,7)

1 (3,3)

3=я

30

29 (96,7)

1 (3,3)

=

4=а

30

12 (40,0)

17 (56,7)

1 (3,3)

Усього

120

98 (81,7)

20 (16,7)

2 (1,7)

Таблиця 2
Патологічні стани піхви у обстежених вагітних, абс. число (%)
Групи вагітних

n

Неспецифічний вагініт

Кандидозний вагініт

Бактеріальний вагіноз (гарднерельоз)

1=а

30

9 (30,0)

8 (26,7)

2 (6,7)

2=а

30

8 (26,7)

13 (43,3)

2 (6,7)

3=я

30

4 (13,3)

6 (20,0)

2 (6,7)

4=а

30

10 (33,3)

4 (13,3)

1 (3,3)

Контроль

30

3 (10,0)

3 (10,0)

=

Усього

150

34 (22,7)

34 (22,7)

7 (4,7)

Таблиця 3
Загальна кількість випадків патологічних станів піхви у обстежених вагітних з оперативними втручаннями на шийці матки
в анамнезі залежно від терміну гестації, абс. число (%)
Термін вагітності (тиж)

Патологічні стани піхви у вагітних
Неспецифічний вагініт

Кандидозний вагініт

Бактеріальний вагіноз (гарднерельоз)

До 12

17 (14,2)

6 (5,0)

4 (3,3)

13=21

11 (9,1)

8 (6,7)

2 (1,7)

22=24

1 (0,8)

3 (2,5)

=

25=27

2 (1,7)

3 (2,5)

=

28=32

1 (0,8)

5 (4,2)

=

33=35

=

4 (3,3)

=

36=37

=

2 (1,7)

1 (0,8)

логічних станів шийки матки такими травматичними метода;
ми, як діатермокоагуляція, кріодеструкція, діатермоконізація.
Слід зазначити, що неспецифічний вагініт у вагітних 1;ї
групи виявлявся у І триместрі вагітності у 5 (16,7%) випад;
ках, у 13–21 тиж – у 4 (13,3%); кандидозний вагініт був діа;
гностований у 13–21 тиж у 2 (6,7%) випадках, у 22–24 тиж
вагітності – у 2 (6,7%), у 30 тиж – у 1 (3,3%), у 34 тиж – у
1 (3,3%), у 36–37 тиж – у 2 (6,7%); а бактеріальний вагіноз
зустрічався у І триместрі та в 36 тиж вагітності по 1 (3,3%)
випадку відповідно.
У вагітних 2;ї групи неспецифічний вагініт виявлявся у
І триместрі вагітності у 5 (16,7%) випадках, у 13–21 тиж – у
2 (6,7%), у 26–27 тиж – у 1 (3,3%); кандидозний вагініт був
діагностований у І триместрі вагітності – у 3 (10,0%) випад;
ках, у 13–21 тиж – у 2 (6,7%), у 22–24 тиж – 1 (3,3%), у 25
тижнів – у 1 (3,3%), у 28–32 тиж – у 4 (13,3%), у 34–35 тиж
– 2 (6,7%); бактеріальний вагіноз зустрічався у І триместрі і
у 13–21 тиж вагітності по 1 (3,3%) випадку відповідно.
У жінок 3;ї групи неспецифічний вагініт виявлявся у
І триместрі вагітності у 3 (10,0%) випадках, у 13–21 тиж – у
1 (3,3%); кандидозний вагініт був діагностований у І три;
местрі вагітності у 2 (6,7%) випадках, у 13–21 тиж – у
3 (10,0%), у 25 тиж – у 1 (3,3%), а бактеріальний вагіноз
зустрічався у І триместрі у 2 (6,7%) випадках.
У вагітних 4;ї групи неспецифічний вагініт виявлявся у
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І триместрі вагітності у 4 (13,3%) випадках, у 13–21 тиж – у
4 (13,3%), у 27 тиж – у 1 (3,3%), у 32 тиж – у 1 (3,3%); канди;
дозний вагініт був діагностований у І триместрі вагітності –
у 1 (3,3%) випадку, у 13–21 тиж – у 1 (3,3%), у 27 тиж – у
1 (3,3%), у 35 тиж – у 1 (3,3%); а бактеріальний вагіноз
зустрічався у 13–21 тиж вагітності в 1 (3,3%) випадку.
При проведенні аналізу стану піхви у жінок контрольної
групи виявлено, що неспецифічний і кандидозний вагініти
виявлялися лише в термінах 13–21 тиж вагітності.
Узагальнюючи наведені дані (табл. 3) щодо загальної
кількості випадків патологічних станів піхви у обстежених
вагітних з оперативними втручаннями на шийці матки в
анамнезі залежно від терміну гестації видно, що у жінок всіх
досліджуваних груп неспецифічний вагініт, кандидозний
вагініт і бактеріальний вагіноз зафіксовані переважно до
12 тиж і з 13;го по 21;й тиждень вагітності.
При проведенні бактеріологічного дослідження стану піхви
встановлено, що серед збудників запального процесу у піхві у
досліджених 150 вагітних перше місце посідають гриби роду
Candida 104;6 і сягають 22,7% випадків, друге місце – Str. faecalis
104;5 – 16,7% випадків, третє – E. coli 105;6 – 14,7% випадків. Усі
вагітні отримували санацію піхви залежно від виду збудника і
за відсутності симптомів загрози переривання вагітності.
При обстеженні вагітних з TORCH;інфекцією виявлено:
серед вагітних 1;ї групи носіями вірусу простого герпесу бу;
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Таблиця 4
Загальна кількість випадків загрози невиношування вагітності у обстежених жінок залежно від терміну гестації,
абс. число (%)
Групи

n

1=а

Термін вагітності (тижні)
До 12

13>21

22>23

24>28

29>34

35>36

30

5 (16,7)

2 (6,7)

1 (3,3)

5 (16,7)

2 (6,7)

2 (6,7)

2=а

30

5 (16,7)

2 (6,7)

1 (3,3)

3 (10,0)

2 (6,7)

=

3=я

30

1 (3,3)

2 (6,7)

1 (3,3)

3 (10,0)

=

=

4=а

30

5 (16,7)

7 (23,3)

3 (10,0)

5 (16,7)

4 (13,3)

1 (3,3)

Контрольна група

30

1 (3,3)

1 (3,3)

=

2 (6,7)

=

=

Усього

150

17 (11,3)

14 (9,3)

6 (4,0)

18 (12,0)

8 (5,3)

3 (2,0)

ли 6 (20,0%) жінок, цитомегаловірусної інфекції – 7 (23,3%),
хронічний токсоплазмоз виявлений у 4 (13,3%) вагітних. Се;
ред вагітних 2;ї групи носіями вірусу простого герпесу були
4 (13,3%) жінки, цитомегаловірусної інфекції – 2 (6,7%),
хронічний токсоплазмоз – у 4 (13,3%) вагітних. Серед обсте;
жених жінок 3;ї групи носії вірусу простого герпесу –
5 (16,7%) вагітних, цитомегаловірусної інфекції – 4 (13,3%),
хронічний токсоплазмоз – у 2 (6,7%). Серед вагітних 4;ї гру;
пи носіями вірусу простого герпесу були 5 (16,7%) жінок,
цитомегаловірусної інфекції – 4 (13,3%). У групі порівняння
носіями вірусу простого герпесу були 11 (36,7%) вагітних,
цитомегаловірусної інфекції – 8 (26,7%), хронічний токсо;
плазмоз діагностований у 1 (3,3%) вагітної.
При обстеженні вагітних з урогенітальними інфекціями
лише у 2 (6,7%) жінок 1;ї групи виявлений уреаплазмоз, у
зв’язку з чим вони отримували під час вагітності антибак;
теріальну терапію (макроліди всередину).
Проведення цервікометрії – один із головних етапів об;
стеження жінок після будь;яких хірургічних втручань на
шийці матки. Отримані дані свідчать, що в терміні з 15 до
18 тиж вагітності довжина шийки матки у жінок 3;ї групи
була більшою, ніж у жінок 4;ї групи, і становила відповідно
4,4±0,1 та 3,6±0,3 (p<0,05).
У 1;й групі у 1 (3,3%) вагітної в 18 тиж була виявлена
ІЦН за даними цервікометрії. У даному випадку діагноз ІЦН
встановлювали на підставі лійкоподібного розширення
внутрішнього вічка до 1,5 см, при довжині шийки матки –
3,2 см. З лікувальною метою пацієнтці був встановлений пе;
сарій з 18 до 38 тиж вагітності.
У 2;й групі в анамнезі в одному випадку в 19 тиж була
виявлена ІЦН та встановлений акушерський песарій при
довжині шийки матки 2,6 см та лійкоподібному розширенні
внутрішнього вічка до 1,0 см, песарій видалений у 36 тиж
вагітності з початком пологової діяльності.
Серед жінок 3;ї групи протягом динамічного спостере;
ження в динаміці вагітності ІЦН не виявлялась.
При проведенні цервікометрії у жінок 4;ї групи у 2 (6,7%)
вагітних на 22;у і 23;у тижні гестації виявлена ІЦН, був вста;
новлений акушерський песарій при довжині шийки матки
2,6 см і 3,3 см відповідно та лійкоподібному розширенні
внутрішнього вічка до 1,5 см, песарій видалений у 38 тиж з
початком пологової діяльності і у 30 тиж вагітності у зв’язку
із передчасним розривом плодових оболонок відповідно.
У здорових жінок скринінгову цервікометрію проводили
у відповідні терміни вагітності. У 3 (10,0%) вагітних з 15;го
по 17;й тиждень вагітності довжина шийки матки складала
від 4,0 см до 4,1 см і у 27 (90,0%) вагітних з 18;го по 22;й тиж;
день вагітності – від 3,7 см до 4,2 см. З 24;го по 28;й тиждень
вагітності довжина шийки матки у жінок даної групи не
змінювалась, порівняно з терміном вагітності 18–22 тиж, у
жодному випадку ІЦН не була зареєстрована.
Підводячи підсумки слід зазначити, що, безумовно, ко;
жен вид оперативного втручання, який виконували обстеже;
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ним жінкам напередодні вагітності мав певний вплив на пе;
ребіг вагітності та пологів. Більш виражені зміни за даними
цервікометрії виявлені в 4;й групі жінок (діатермо;
конізація), довжина шийки матки після проведених діатер;
мокоагуляції та кріодеструкції не мала достовірної різниці.
У жінок після лазерної вапоризації довжина шийка матки
мала нормальні показники протягом вагітності, що може
свідчити про найменші ушкодження, які відбуваються з
шийкою матки при лікуванні даним методом.
Аналізуючи наведені дані (табл. 4) можна зробити вис;
новки, що найбільша кількість випадків загрози невиношу;
вання вагітності зустрічається серед жінок 1;ї, 2;ї та 4;ї груп.
Найбільш критичні періоди вагітності щодо загрози перери;
вання у жінок 1;ї та 2;ї груп – до 12 тиж і з 24;го по 28;й тиж;
день, а у жінок 4;ї групи – до 12 тиж, з 13;го по 21;й тиждень
і з 24;го по 28;й тиждень вагітності.
Усі жінки, які брали участь у дослідженні, із загрозою пе;
реривання вагітності до 12 тиж і з 13;го по 21;й тиждень бу;
ли госпіталізовані, отримували препарати прогестерону (все;
редині або інтравагінально), спазмолітики (внутрішньо;
м’язово та ректально); у терміні вагітності 22–23 тиж прово;
дили гострий токоліз гініпралом внутрішньовенно краплин;
но строком на 48 год, за необхідності призначали препарати
прогестерону і спазмолітики; у терміні вагітності 24–28 і
29–34 тиж – жінки отримували препарати прогестерону,
спазмолітики, гострий токоліз гініпралом внутрішньовенно
краплинно або ніфедипіном всередину строком на 48 год,
профілактику синдрому дихальних розладів у плода дексаме;
тазоном 24 мг внутрішньом’язово; у 35–36 тиж вагітні посту;
пово зменшували підтримувальну дозу препаратів прогесте;
рону і додатково призначали спазмолітики внутрішньом’язо;
во та ректально. У 36 тиж вагітності препарати прогестерону
відміняли.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи отримані дані, можна зробити висновки,
що виражені запальні процеси у піхві під час теперішньої
вагітності (неспецифічний вагініт, кандидозний вагініт і бак;
теріальний вагіноз) мали місце у тих жінок, які в анамнезі
отримували лікування патологічних станів шийки матки та;
кими травматичними методами, як діатермокоагуляція,
кріодеструкція, діатермоконізація.
Найбільш виражені зміни за даними цервікометрії вияв;
лені в 4;й групі жінок (діатермоконізація), довжина шийки мат;
ки після проведених діатермокоагуляції та кріодеструкції не
мала достовірної різниці. У жінок після лазерної вапоризації
довжина шийка матки мала нормальні показники протягом
вагітності, що може свідчити про найменші ушкодження, які
відбуваються з шийкою матки при лікуванні даним методом.
Таким чином, адекватний підхід до методів оперативного
лікування шийки матки, особливо у жінок з нереалізованою ре;
продуктивною функцією, є запорукою фізіологічного перебігу
наступної вагітності та зменшення перинатальних втрат.
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Проблемы течения беременности у женщин
с оперированной шейкой матки
А.Г. Корнацкая, М.В. Цвигун, О.О. Ревенько

The problems of pregnancy in women
operated with the cervix
A.G. Kornatskaya , M.V. Tsvigun , O.O Revenko

Проведенный анализ течения беременности у женщин с оперирован;
ной шейкой матки показал, что применение радикальных и травмати;
ческих методов лечения заболеваний шейки матки привело к увеличе;
нию количества воспалительных процессов во влагалище (57,5%).
Наиболее выраженные изменения по данным цервикометрии обнару;
жены в группе женщин после диатермоконизации шейки матки. Пос;
ле проведенных диатермокоагуляции и криодеструкции достоверной
разницы не выявлено. У женщин после лазерной вапоризации длина
шейка матки имела нормальные показатели в течение беременности,
что может свидетельствовать о минимальных повреждениях, которые
испытывает шейки матки при лечении данным методом.
Ключевые слова: оперированная шейка матки, истмикоцерви
кальная недостаточность, беременность, осложнения.

The analysis of the course of pregnancy in women with operated cervix
showed that the use of radical and traumatic methods of treatment of
cervical disease led to an increase in the number of inflammatory
processes in the vagina (57.5%).
The most pronounced changes according cervimeter found in the
group of women after cervical diatermоconization. Following the
diathermocoagulation and cryoablation, significant differences were
found. In women after laser vaporization cervical length had normal
levels during pregnancy, which may indicate the minimum damage
experienced by the cervix in the treatment of this method.
Key words: the operated cervix, cervical incompetence, pregnancy, com
plications.
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Діагностичні та терапевтичні заходи
при дисфункції матки у латентній фазі
і періоду передчасних пологів
Л.Б. Маркін, Н.М. Гичка
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Метою дослідження було визначення провідних причин
ускладненого перебігу латентної фази І періоду передчасних
пологів (ПП), а також ефективності запропонованих діагностично-терапевтичних заходів. Визначено, що при розладах
перебігу ПП у 28% випадків спостерігається гіпертонічна
дисфункція матки, в 32% – дискоординована пологова діяльність і в 40% – дисфункція матки внаслідок розладів
внутрішньоматкових гемодинамічних процесів. Вчасна діагностика та вивчення етіології та патогенезу дисфункції матки
забезпечує визначення контрактильних змін нижнього сегмента матки і розміру крайового синусу плаценти.
Ефективну корекцію дисфункції матки забезпечує надання
роділлі напівфовлерівського положення на боці, протилежному позиції плода, і застосування інгаляційного E-адреноміметика сальбутамола.
Ключові слова: передчасні пологи, дисфункція матки, інга
ляційний Eадреноміметик сальбутамол.

Н

едоношування вагітності належить до числа найбільш
актуальних проблем сучасної перинатальної медицини.
Незважаючи на заходи, що проводяться з оздоровлення жіно;
чого населення, частота передчасних пологів (ПП) сягає
11–12% і не має тенденції до зниження [1, 2]. Більше ніж 70%
випадків перинатальної захворюваності пов’язані з недоно;
шуванням вагітності. Частота внутрішньошлуночкових кро;
вовиливів у недоношених новонароджених сягає 40% [3, 4].
Провідним фактором ризику інтранатального пошко;
дження недоношеного плода є аномалії пологової діяль;
ності. При ПП у 15% випадків спостерігається ускладнений
перебіг І періоду пологів [5]. Вчасна діагностика і корекція
дисфункції матки у латентній фазі І періоду ПП має прин;
ципове значення для подальшого перебігу пологів, профі;
лактики перинатальної захворюваності.
Мета дослідження: визначити ефективність низки
діагностично;терапевтичних заходів при розладах пе;
ребігу латентної фази І періоду ПП.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Групу спостереження склали 25 жінок, у яких ПП при
32–35;тижневому терміні вагітності ускладнилися пато;
логічним перебігом латентної фази І періоду пологів.
У процесі пологів за допомогою моніторингу типу 8030А
фірми «Hewlett;Packard» (США) проводили динамічний
контроль активності матки. При вивченні токограми
здійснювали якісний аналіз маткових циклів, визначали ча;
стоту, амплітуду та тривалість скорочень матки, тривалість
інтервалів між переймами, відношення часу скорочення до
часу розслаблення матки. З метою об’єктивізації оцінки мат;
кової активності при ПП визначали показник скоротливої
активності матки (ПСАМ), заснований на вирахуванні су;
марної інтенсивності переймів (ІП). ІП вираховують як ре;
зультат множення максимальної амплітуди перейми (мм) на
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її тривалість (с). ПСАМ визначають на підставі дослідження
20;хвилинного відрізка токографічної кривої за формулою:
ПСАМ (ум.од.) = (ІП1+ІП2+…ІПn)/100. Із застосуванням ме;
тоду трансвагінальної ехографії визначали швидкість роз;
криття шийки матки (см/год).
Із застосуванням ультразвукової діагностичної системи
«SA;8000ЕХ» (Medison, Південна Корея) реєстрували зміни
товщини маткового сегмента на висоті перейми у порівнянні
з паузою. Відповідно до рекомендацій А.А. Глушко та
В.В. Полякова (1996) [6], вимірювання здійснювали при се;
рединно;поздовжньому положенні датчика. Анатомічними
орієнтирами служили край лобкового зчленування та дно
ненаповненого сечового міхура. Сканування починали у па;
узі і завершували реєстрацію товщини нижнього сегмента
матки на висоті перейми. Достовірною динамікою контрак;
тильної зміни даної ділянки матки вважали збільшення її
товщини на 2 мм і більше.
Відповідно до рекомендацій Л.Б. Маркіна і О.В. Ост;
ровської (2008) [7] на висхідній і низхідній частині кривої
токограми вимірювали найбільший поперечний розмір
крайового синусу плаценти (мм), розташованого між
зовнішнім краєм плаценти, гладеньким хоріоном та дециду;
альною оболонкою.
Проводили кольорове допплєрівське картування й
імпульсну допплєрометрію маткових (МА) та спіральних
артерій (СА). Оцінювання кривих швидкостей кровотоку
(КШК) проводили шляхом визначення систоло;діас;
толічного співвідношення (С/Д), пульсаційного індексу
(ПІ) та індексу резистентності (ІР). При аналізі результатів
допплєрометрії враховували рекомендації Л.Б. Маркіна,
К.Л. Шатилович (2007) [8].
При ультразвуковому дослідженні (УЗД) за допомогою
М;методу здійснювали оцінювання дихальних рухів плода
(ДРП) у поздовжньому та поперечному перерізі. Розрізняли
поодинокі нерегулярні та регулярні, епізодичного характеру,
ДРП типу вдих;видих (звичайні), подвійні, потрійні, мигот;
ливі (з короткочасним поверненням до вдиху на фазі види;
ху), пролонговані (із затримкою видиху), гикавкоподібні
(«gasps»), що відрізнялися вираженою амплітудою рухів
діафрагми та переважанням вдиху над видихом.
При реєстрації кардіотахограми (КТГ) плода вагітним
надавали напівфовлерівського положення тіла. Запис КТГ
здійснювали на стрічці, що рухалась зі швидкістю 1 см/хв.
При аналізі КТГ враховували наступні показники: базальну
частоту серцевих скорочень (БЧСС), амплітуду і частоту ос;
циляцій, кількість, частоту і тривалість акцелерацій та деце;
лерацій ЧСС плода. Комплексне оцінювання КТГ плода
проводили за шкалою Н.;В. Krebs та співавторів (1979) [9].
Статистичне оброблення результатів дослідження
здійснювали з використанням сучасних методів варіаційної
статистики за допомогою стандартних програм статистично;
го аналізу Microsoft Excel 5.0.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При дослідженні вікових показників роділей встановле;
но, що 12% з них були у віці до 18 років, 60% – від 18 до 24
років, 24% – від 25 до 29 років і 4% – 30 років і старші.
Фізичною працею займались 16% вагітних. Професійні
шкідливості відзначені у 12% жінок. Зловживали тютюно;
палінням 12% вагітних. У 24% жінок були погані житлово;
побутові умови, 8% вагітних були одинокі. Зріст 150 см і
менше мав місце у 12%, чоловічий тип будови тіла – 12%
жінок. Дефіцит маси тіла до 5 кг відзначений у 8%, 6–9 кг –
8% випадків. Пізній початок медичного спостереження у пе;
ринатальний період мав місце у 16% вагітних. Пізній поча;
ток менструацій відзначений у 16%, подовжені менструальні
цикли – у 12%, нерегулярні менструації – у 12%, гіпомен;
струальний синдром – у 8% випадків. Анамнез 20% вагітних
був обтяжений мимовільними викиднями, 12% – ПП. За;
пальний процес внутрішніх статевих органів мав місце у 20%
жінок, ТORCH;інфекції – у 24%. У 8% випадків відзначена
гіпоплазія матки, у 8% – вади розвитку матки, у 4% –
фіброміома матки, у 8% – неправильні положення матки.
Операцію з приводу синдрому Штейна–Левенталя перене;
сли 8% жінок. Прояви гіперандрогенії відзначені у 16% ви;
падків. Гостру респіраторну вірусну інфекцію під час даної
вагітності перенесли 16% жінок. У 32% випадків мала місце
анемія. 48% жінок були повторнороділлями. У 16% під час
даної вагітності мав місце передменструальний синдром у
«менструальні» дні. У 24% випадків спостерігалась загроза
переривання у І триместрі вагітності, у 18% – виражений
ранній токсикоз. У 8% вагітність ускладнилась резус;сен;
сибілізацією, у 12% – АВ0;сенсибілізацією. У 8% випадків
мало місце сідничне передлежання плода.
Аналіз результатів дослідження соціально;біологічного
та акушерсько;гінекологічного анамнезу роділей показав,
що провідними чинниками ризику ПП є погані житлово;по;
бутові умови, аномалії менструального циклу, інфекції ниж;
нього та верхнього відділів жіночого репродуктивного трак;
ту, гіперандрогенія, залізодефіцитна анемія, невиношування
вагітності в анамнезі.
В усіх випадках за наявності «зрілої» шийки матки
(оцінка за шкалою Бішопа 6,6±0,3 бала) спостерігались роз;
лади скоротливої діяльності матки.
Токографічне дослідження особливостей пологової
діяльності виявило наявність проявів гіпертонічної дис;
функції матки у 28% випадків. Частота переймів складала
3,2±0,4 за 10 хв, тривалість – 31,6±2,9 с, амплітуда –
13,4±1,3 мм, тривалість інтервалів між скороченнями матки
– 166,2±7,2 с, відношення часу скорочення до часу розслаб;
лення матки – 0,19, ПСАМ – 27,1±1,5. Швидкість розкриття
останньої дорівнювала 0,37±0,03 см/год.
Токографічна крива мала правильну форму, спостеріга;
лась наявність синхронної хвилі скорочень у різних відділах
матки. Відзначали виражені контрактильні зміни нижнього
сегмента матки.
На фоні тенденції до зростання преплацентарного опору
току крові (зниження діастолічної швидкості кровотоку у
МА С/Д – 1,94±0,05), виникали явища загрози фетального
дистресу. Частота ЧСС плода зростала до 174,2±4,2 за 1 хв.
Спостерігався ундулюючий тип варіабельності ЧСС плода.
Частота осциляцій складала 4,2±0,3 уд/хв, амплітуда –
4,0±0,3
уд/хв.
Реєструвались
низькоамплітудні
(15,6±0,5 уд/хв), нетривалі (15,8±0,6 уд/хв) періодичні ак;
целерації. У відповідь на скорочення матки виникали окремі
ранні децелерації. Оцінка КТГ за шкалою Н.;В. Krebs та
співавторів (1979) [9] складала 6,4±0,3 бала.
Як відомо, біологічно доцільною формою захисних ре;
акцій плода під час пологів є не активізація життєдіяльності,
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а її гальмування. У нормі в інтранатальний період проявів
біофізичної активності плода (ДРП) не спостерігається [10,
11]. У більшості випадків гіперактивності матки у латентній
фазі І періоду ПП мали місце нетривалі періоди регулярних
ДРП типу вдих;видих і окремі ДРП з короткочасним повер;
ненням до вдиху на фазі видиху.
У 32% роділей латентна фаза І періоду ПП ускладнилась
дискоординованою пологовою діяльністю. При цьому мало
місце порушення ритму переймів, координації скорочень
різних відділів матки. Спостерігався гіпертонус нижнього
сегмента матки (зворотний градієнт).
Частота переймів складала 2,9±0,5 за 10 хв, тривалість –
40,6±4,2 с, амплітуда – 9,2±0,8 мм, тривалість інтервалів між
скороченнями – 169,8±4,7 с, відношення часу скорочення до
часу розслаблення – 0,24, ПСАМ – 21,7±0,5 ум.од.
Достовірних змін товщини нижнього сегмента матки на
висоті переймів не відбувалось. Спостерігалось виражене
уповільнення розкриття шийки матки (0,16±0,03 см/год).
Про формування в басейні МА високорезистентного
кровотоку свідчило зростання С/Д до 2,03±0,06, зниження
діастолічної швидкості кровотоку.
Оцінка КТГ плода за шкалою Н.;В. Krebs та співавторів
(1979) [9] дорівнювала 6,4±0,5 бала. БЧСС плода складала
119,8±3,8, амплітуда осциляцій – 3,5±0,5 уд/хв, частота –
3,6±0,6 уд/хв. Реєструвались періодичні акцелерації ампліту;
дою 15,5±0,6 уд/хв, тривалістю – 17,2±0,8 с та ранні децеле;
рації амплітудою 17,4±0,9 уд/хв, тривалістю – 18,4±0,9 с.
У всіх випадках були відзначені ДРП плода. Спостеріга;
лись як поодинокі епізоди регулярних ДРП типу вдих;ви;
дих, так і окремі пролонговані (із затримкою видиху) ДРП.
Незадовільний прогрес пологів, відсутність розкриття
шийки матки мали місце у 40% випадків. При цьому спос;
терігалась синхронна хвиля скорочень у різних відділах мат;
ки. Правильну форму мала токографічна крива. Частота пе;
реймів складала 2,7±0,4 за 10 хв, тривалість – 25,6±1,3 с,
амплітуда – 7,0±0,6 мм, інтервал між скороченнями матки –
212,4±5,8 с, відношення часу скорочення до часу розслаблен;
ня матки – 0,12, ПСАМ – 9,5±0,4. Достовірна динаміка конт;
рактильної зміни нижнього сегмента матки не спостерігалась.
Результати дослідження серцевої діяльності плода свідчи;
ли про наявність компенсованого фетального дистресу.
БЧСС дорівнювала 168,7±5,2 уд/хв. Спостерігався ундулюю;
чий тип варіабельності ЧСС плода. Частота осциляцій скла;
дала 3,4±0,3 уд/хв, амплітуда – 3,3±0,2 уд/хв. Реєструвались
нетривалі низькоамплітудні акцелерації (амплітуда –
17,8±1,3 уд/хв, тривалість – 18,2±1,5 с). Спостерігались по;
одинокі ранні та пізні децелерації (амплітуда – 15,8±0,9 уд/хв,
тривалість – 16,6±1,2 с). Оцінка КТГ за шкалою Н.;В. Krebs та
співавторів (1979) [9] дорівнювала 6,6±0,4 бала.
У більшості випадків були відзначені прояви біофізичної
активності плода. Спостерігались звичайні ДРП типу вдих;
видих, поодинокі пролонговані і навіть гикавкоподібні
(«gasps»), що відрізнялись вираженою амплітудою рухів
діафрагми та переважанням вдиху над видихом.
Про наявність недостатності матково;плацентарного
кровотоку свідчили збільшення індексів судинного опору та
наявність низького діастолічного компонента на допплєро;
грамах КШК в МА і СА. Показники судинної резистентності
в МА і СА складали відповідно: С/Д – 2,32±0,07, 1,87±0,05;
ІП – 0,74±0,05, 0,65±0,04; ІР – 0,42±0,03, 0,38±0,03.
Як відомо, суттєве значення для формування дефор;
маційно;силових процесів, які зумовлюють розтягнення тка;
нини нижнього сегмента, розкриття шийки матки в процесі
пологового акту, має стан матково;плацентарної гемоди;
наміки, інтенсивність кровотоку через інтервільозний простір
і крайовий синус плаценти. Величина заповнення судинного
депо міометрія прямо корелює зі швидкістю кровотоку в МА
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та об’ємом крові, який ексфузується зі СА в інтервільозний
простір і крайовий синус плаценти. При неускладненому пе;
ребігу латентної фази І періоду пологів найбільший попереч;
ний розмір крайового синусу дорівнює 14,6±1,9 мм [12, 13, 7].
У роділей даної групи спостереження відбувалося недо;
статнє надходження крові з матково;плацентарного контуру у
крайовий синус і судинні резервуари міометрія. Найбільший
поперечний розмір крайового синусу дорівнював 7,8±1,4 мм.
Таким чином, в ґенезі розладів перебігу латентної фази І
періоду ПП суттєве значення мають порушення дефор;
маційно;силових процесів, що зумовлюють розтягнення тка;
нини нижнього сегмента, розкриття шийки матки, внаслідок
недостатності кровотоку у матково;плацентарному контурі.
При ускладненому перебігу латентної фази І періоду ПП з
метою регуляції скоротливої діяльності матки роділлям надава;
ли напівфовлерівське положення на боці, протилежному позиції
плода, і за допомогою аерозольного балону з дозувальним розпи;
лювальним клапаном вводили в дихальні шляхи 100 мкг дрібно;
дисперсного E;адреноміметика сальбутамола (Сальбутамол,
аерозоль для інгаляцій. Дозований. Glaxo Smithkline). За по;
треби повторні інгаляції проводили через 2–3 год. Серед роділей
не було жінок з екстрагенітальною патологією (тиреотоксико;
зом, серцевою недостатністю, артеріальною гіпертензією та інш.).
Надання роділлі напівфовлерівського положення на
боці, протилежному позиції плода, позитивно впливає на
внутрішньоматкові гемодинамічні процеси [1].
Стимулятор E;адренорецепторів сальбутамол сприяє за;
безпеченню координації скорочень різних відділів матки,
стабілізації гемодинамічних процесів у функціональній
підсистемі матка–плацентарне ложе матки. При інга;
ляційному застосуванні препарат абсорбується у тканини
легенів і потрапляє у кровообіг [14, 15].
Проведені дослідження виявили, що внаслідок здійснення
наведених терапевтичних заходів відбувалась нормалізація
пологової діяльності. Спостерігались нормальні маткові цик;
ли, симетричні координовані скорочення міометрія. Відзнача;
лось переважання феномену потрійного низхідного градієнту.
Токографічна крива набувала правильної форми. Протягом
10;хвилинного спостереження реєструвались 2,7±0,4 перейми
тривалістю 24,8±2,8 с, амплітудою 7,8±0,7 мм. Інтервал між

переймами складав 213,2±5,4 с, відношення часу скорочення
до часу розслаблення – 0,11, ПСАМ – 10,4±0,6 ум.од.,
швидкість розкриття шийки матки – 0,28±0,3 см/год. Про ак;
тивізацію процесів дистракції в м’язі нижнього сегмента мат;
ки свідчили виражені зміни його товщини під час перейми.
На фоні зниження показників судинного опору в МА
(С/Д – 1,96±0,08; ПІ – 0,61±0,05; ІР – 0,36±0,04) і СА (С/Д
– 1,75±0,06; ПІ – 0,57±0,04; ІР – 0,34±0,03) спостерігалось
збільшення ексфузії крові в інтервільозний простір і крайо;
вий синус, об’єму депонування материнської крові в судинні
резервуари міометрія. Найбільший поперечний розмір
крайового синусу сягав 12,6±1,3 мм.
Усунення розладів скоротливої діяльності матки сприя;
ло покращанню стану плода. БЧСС плода складала
154,8±4,2 уд/хв, амплітуда миттєвих осциляцій –
5,4±0,3 уд/хв, частота – 5,4±0,4 уд/хв. Амплітуда періодич;
них прискорень ЧСС плода дорівнювала 24,5±2,6 за 1 хв,
тривалість – 25,2±2,8 с. Оцінка КТГ за шкалою Н.;В. Krebs
та співавторів (1979) [9] дорівнювала 7,5±0,3 бала.
У більшості випадків прояв фетальної біофізичної ак;
тивності (ДРП) в інтранатальний період не було зареєстро;
вано. Плодам були властиві рефрактерність, толерантність
та ареактивність.

Диагностические и терапевтические
мероприятия при дисфункции матки в латентной
фазе І периода преждевременных родов
Л.Б. Маркин, Н.М. Гычка

Diagnostic and therapeutic measures
in case of uterine dysfunction in latent phase
of 1st period of preterm labor
L.B. Markin, N.M. Gychka

Целью исследования было определение основных причин осложнен;
ного течения латентной фазы І периода преждевременных родов (ПП),
а также эффективности предложенных лечебно;терапевтических ме;
роприятий. Определено, что при расстройствах течении ПП в 28% слу;
чаев наблюдается гипертоническая дисфункция матки, в 32% – диско;
ординированная родовая деятельность и в 40% – дисфункция матки
вследствие расстройств внутриматочных гемодинамических процес;
сов. Своевременная диагностика и определение этиологии и патогене;
за дисфункции матки обеспечивает определение контрактильных из;
менений нижнего сегмента матки и размера краевого синуса плаценты.
Эффективную коррекцию дисфункции матки обеспечивает при;
дание роженице полуфовлеровського положения на стороне,
противоположной позиции плода, и применения ингаляционно;
го E;адреномиметики сальбутамола.
Ключевые слова: преждевременные роды, дисфункция матки, ин
галяционный Eадреномиметик сальбутамол.

The aim of the research was estimation of the leading causes of com;
plicated course of latent phase, 1st period of labor in case of preterm
labor (PL), and also effectiveness of proposed diagnostic;therapeutic
measures. It was estimated that in cases of disorders of course of PL in
28% of cases was observed hypertonic dysfunction of uterus, in 32% –
discoordinated labor activity and in 40% – uterine dysfunction as
effect of disorder of intrauterine hemodynamic processes. Early diag;
nosis and estimation of etiopathogenesis of uterine dysfunction are
provided by estimation of contractile changes in lower uterine segment
and size of marginal placental sinus.
Effective correction of uterine dysfunction is provided by proper posi;
tioning in semi; Fowler position on the side, opposite to fetal position
and administration of inhalative E;adrenomemetic salbuthamol.

ВИСНОВКИ
1. При ускладненому перебігу латентної фази І періоду ПП у
28% випадків спостерігається гіпертонічна дисфункція матки, в
32% – дискоординована пологова діяльність і в 40% – дисфункція
матки внаслідок розладів внутрішньоматкових гемодинамічних
процесів. Останнє зумовлює загрозу фетального дистресу, інтра;
натального пошкодження недоношеного плода.
2. Поряд із токографічними дослідженнями, вчасну
діагностику та вивчення етіології та патогенезу дисфункції
матки в латентній фазі І періоду ПП забезпечує визначення
контрактильних змін нижнього сегмента матки і найбільшо;
го розміру крайового синусу плаценти.
3. Ефективну корекцію дисфункції матки в латентній фазі
І періоду ПП забезпечує надання роділлі напівфовлерівського
положення на боці, протилежному позиції плода, та застосу;
вання інгаляційного E;адреноміметика сальбутамола.

Key words: preterm labor, uterine dysfunction, inhalative E
adrenomemetic salbuthamol.
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Акушерська тактика при відшаруванні
нормально розташованої плаценти
при недоношеній вагітності
В.І. Пирогова1, З.В. Сміх2
1

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський обласний клінічний перинатальний центр

2

Наведені результати проспективного дослідження
клінічної ефективності препарату Транексам у медикаментозному супроводі пацієнток з відшаруванням нормально розташованої плаценти. Установлено, що
відсутність прогресування відшарування плаценти та
сприятливі наслідки вагітності спостерігаються у разі
стабілізації і зниження рівня Д-димеру у сироватці крові
до 1400–1500 нг/мл при рівні 2258,5±315,5 нг/мл в
гострій фазі процесу.
Включення препарату Транексам у комплекс медикаментозного супроводу пацієнток з непрогресуючим відшаруванням нормально розташованої плаценти реалізується
вірогідним зменшенням термінів організації ретроплацентарних гематом, має виражений гемостатичний
ефект, не призводить до розвитку побічних ефектів, дозволяє досягнути пролонгування вагітності до сприятливих для плода термінів.
Ключові слова: відшарування нормально розташованої
плаценти, Ддимер, Транексам.

П

ередчасне відшарування нормально розташованої пла;
центи (ПВНРП) продовжує залишатися одним з
найбільш грізних ускладнень вагітності та пологів, яке
призводить до тяжких наслідків для матері та плода. Пи;
тання супроводу вагітності з частковим непрогресуючим
відшаруванням плаценти при недоношеній вагітності за;
лишаються актуальними протягом тривалого часу і стосу;
ються, зокрема, безпеки та ефективності використання ге;
мостатичних засобів. За даними світової статистики, час;
тота ПВНРП коливається в досить широких межах від
0,3–06,% до 1,2–1,4% [1, 5, 10, 11]. Незважаючи на тривалу
наукову історію вивчення ПВНРП, проблема остаточно не
вирішена, а відшарування плаценти є однією з причин ма;
теринської смертності під час вагітності, а перинатальна
смертність може досягати 25%. Діти, що народилися від
матерів з передчасним відшаруванням плаценти, мають
високий ризик розвитку неврологічної патології.
Серед «фонових станів», себто підготовчих пато;
логічних
процесів
патоморфологічного
і
па;
тофізіологічного характеру, розвиток яких створює умови
для реалізації ефекту домінувального фактора ПВНРП,
розглядаються аномалії скоротливої діяльності матки; ве;
нозний застій в органах малого таза; загроза переривання
вагітності з утворенням ретрохоріальної гематоми на
різних термінах гестації; передчасний розрив плодових
оболонок; травми; гіпертензивні розлади вагітних; варіан;
ти вроджених і набутих тромбофілій; антифосфоліпідний
синдром [1, 3, 10, 13]. Існує реальний патогенез самого
процесу ПВНРП, основу якого складають чинники, які
безпосередньо реалізують відшарування плаценти або її
частини від ложа. При цьому один фактор є домінуваль;
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ним, без участі якого ПВНРП неможлива. До 30%
ПВНРП розвиваються у вагітних без проявів преек;
лампсії та екстрагенітальної патології. Відсутність в да;
ний час чітких уявлень про патогенетичні механізми пе;
редчасного відшарування плаценти на клітинному і тка;
нинному рівнях, особливо в подібних клінічних ситу;
аціях, не дозволяє прогнозувати ризик ПВНРП і проводи;
ти адекватні профілактичні заходи [4, 10, 12, 13].
Згідно з гемостазіологічною концепцією в патогенезі
ПВНРП задіяні два основних фактори: прогресуюча
облітерація просвіту матково;плацентарних артерій, яка
призводить до гіпоперфузії інтервіллізієвого простору;
гіперкоагуляція материнської крові та порушення
функціонування антикоагуляційної «плодової» ланки ге;
мостазу. Зрив механізмів місцевого гемостазу та виник;
нення умов для наростаючого тромбозу в межворсинчасто;
му просторі реалізується утворенням ретроплацентарної
гематоми [5].
За неускладненого перебігу вагітності підвищення ак;
тивності згортання крові в цілому є природним процесом,
який пов’язаний не тільки з появою додаткового матково;
плацентарного кола кровообігу, але й підготовкою до
можливої крововтрати під час пологів. Зміни в системі
гемостазу під час вагітності включають в себе активацію
прокоагулянтних механізмів, збільшення факторів згор;
тання, розвиток резистентності до активованого протеїну
С, зниження активності протеїну С та активності інгібіто;
ра тканинного фактора. У ІІІ триместрі вагітності відбу;
вається збільшення обсягу плазми матері на 4%, вмісту
еритроцитів на 24%, ОЦК – до 6–7 л, спостерігається
підвищення рівнів фібриногену, факторів згортання
крові VII, VIII, X, фон Віллебранда, інгібітора активато;
ра плазміногену PAI;1, зниження рівня протеїну S, зни;
ження фібринолітичної активності [5, 8]. Основна
функціональна спрямованість системи згортання крові
орієнтована на підтримку оптимального рівня транспла;
центарного обміну та профілактику кровотечі під час
вагітності та пологів, що досягається посиленням актив;
ності коагуляційної ланки гемостазу [5, 8]. Формування
мікротромбів у судинах плаценти частіше спо;
стерігається при плацентарній недостатності, що відобра;
жає потенційну «системну готовність» до кровотечі у
матково;плацентарно;плодовому комплексі.
Для діагностики стану системи згортання крові у
моніторингу фізіологічної вагітності прийнято викорис;
товувати вимірювання активованого часткового тромбо;
пластинового часу (АЧТЧ), протромбінового часу, фібри;
ногену, розчинних фібрин;мономірних комплексів,
міжнародного нормалізованого відношення, протромбіново;
го індексу, числа тромбоцитів, часу згортання, рівня Д;диме;
ру. Згідно з даними літератури, Д;димер представляє про;
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дукт розпаду фібрину, невеликий фрагмент білка, при;
сутній в крові після руйнування тромбу і складається з
двох D;фрагментів фібриногену, що з’єднуються, рівень
якого поступово зростає і до моменту пологів може пере;
вищувати вихідний в 3–4 рази. При фізіологічному пе;
ребігу вагітності в системі гемостазу відбуваються ком;
пенсаторно;пристосувальні зміни, у зв’язку з чим рівень
Д;димеру поступово зростає і до моменту пологів може
перевищувати вихідний у 3–4 рази. Д;димер при
вагітності в І триместрі збільшується приблизно в 1,5 ра;
зу, у ІІ – до 2 разів, у ІІІ – майже в 3 рази. Значне (у 5–10
разів) підвищення рівня Д;димеру спостерігається у
жінок з патологічно перебігаючими вагітністю та полога;
ми (звичне невиношування, прееклампсія, передчасне
відшарування плаценти).
Дані низки авторів свідчать про діагностичне і прогно;
стичне значення визначення вмісту в крові вагітних анти;
тромбіну і Д;димеру для оцінювання ступеня вираженості
гіперкоагуляційного синдрому та наявності внутрішньосу;
динного згортання крові. Визначення рівня Д;димеру в ве;
нозній крові вважається на сьогодні одним з найбільш
валідних методів діагностики ускладнень вагітності [2, 8].
Тривалий період життя Д;димеру (близько 6 год) дозволяє
проводити діагностику з високою точністю.
У вагітних та породілей з ПВНРП спостерігається зни;
ження вмісту в крові природного антикоагулянта анти;
тромбіну і підвищення рівня маркера внутрішньосудинно;
го згортання крові Д;димеру [11], у той самий час особли;
во важливим є баланс між інтенсивністю згортання крові
та активністю фібринолізу при ДВЗ;синдромі: перший ме;
ханізм може зумовлювати виникнення ішемічних і тром;
ботичних явищ, а другий – призводити до маніфестації ге;
морагічного синдрому.
Гострі та підгострі форми ДВЗ;синдрому можуть пере;
ходити у хронічні після купірування коагулопатій спожи;
вання, при яких ризик повторного прогресування ДВЗ;
синдрому зберігається, що є особливо небезпечним при не;
прогресуючому відшаруванні нормально розташованої
плаценти.
У 10–15% хворих клінічні ознаки ДВЗ;синдрому мо;
жуть бути відсутні. Це так звані латентні варіанти перебігу
ДВЗ;синдрому. Діагностика здійснюється виключно на ос;
нові спеціальних методів дослідження. Для підгострої
форми ДВЗ;синдрому характерний більш сприятливий
перебіг. На перший план виступають ознаки кровоточи;
вості, які варіюють від помірно виражених до мінімальних.
Такий стан може тривати досить довго – дні, тижні, однак
приєднання екзогенного стимулу переводить синдром з
підгострої в гостру генералізовану форму. Необхідно та;
кож враховувати так звані приховані форми ДВЗ;синдро;
му, більш характерні для хронічного його перебігу, що спо;
стерігаються в 10% випадків [8].
Будь;яка форма ДВЗ;синдрому має фазний перебіг,
при цьому відмінність між ними як раз і полягає в перева;
жанні тієї чи іншої фази. Перша фаза ДВЗ;синдрому (ком;
пенсована активація гемостатичної системи) характери;
зується відсутністю клінічних симптомів і ознак спожи;
вання компонентів системи гемостазу. Показники АЧТЧ,
кількості тромбоцитів в межах норми, однак спосте;
рігається незначне зниження рівнів антитромбіну III.
Особливостями другої фази ДВЗ (фаза декомпенсова;
ної активації системи гемостазу, відповідає підгострій
формі клінічного перебігу ДВЗ;синдрому) є початкові
прояви коагулопатії і тромбоцитопатії споживання, не;
стабільність гемостазу і можливість провокування гемо;
рагічних ускладнень, наприклад, хірургічним втручанням
без відповідної підготовки системи гемостазу. Відзна;
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чається постійне зниження кількості тромбоцитів та фак;
торів коагуляції, постійне підвищення маркерів активації
гемостазу і тромбофілії, в тому числі і ензим;інгібіторних
комплексів, пролонгування АЧТЧ, зниження концентрації
антитромбіну III постійно знижується, підвищуються
рівні ПДФ, Д;димеру [5, 8, 9].
Розгорнутий ДВЗ;синдром відповідає гострій формі
ДВЗ;синдрому, для якого характерна декомпенсація
(зрив) системи гемостазу, що супроводжується масивними
множинними геморагіями різної локалізації нарівні з
мультиорганною недостатністю. Дуже важливо, що спон;
танний розвиток гострої фази ДВЗ;синдрому (при невиз;
начених І і ІІ фазах) можливий при ПВНРП. Значно про;
лонгується АЧТЧ, кількість тромбоцитів зменшується до
40% від початкового рівня, рівні фібриногену, анти;
тромбіну III знижуються до 50% від вихідних показників,
відзначається різко виражене підвищення рівнів ПДФ та
Д;димеру.
Саме можлива нестабільність системи гемостазу при
пролонгуванні вагітності, яка ускладнилась у ІІ триместрі
відшаруванням плаценти з утворенням ретрохоріальної ге;
матоми, визначає ризики для матері і плода при пролонгу;
ванні вагітності з метою збільшення шансів життєздат;
ності плода.
Препарати гемостатичної терапії, які використовують
під час вагітності, повинні відповідати низці вимог:
відсутність тератогенного ефекту, ембріо; та фетотоксич;
ності; швидка і ефективна дія; відсутність кумулятивного
ефекту; незначний системний вплив на гемостаз. Ос;
танній фактор є особливо важливим, оскільки активація
внутрішньосудинного згортання, з одного боку, може вес;
ти до мікротромбозу, що погіршує функцію плаценти,
особливо в умовах фізіологічної гіперкоагуляції при
вагітності, а з іншого боку, небезпечна для організму ма;
тері у зв’язку з ризиком розвитку тромбозу [4, 9]. Препа;
рат транексамової кислоти (Транексам), будучи ан;
тифібринолітиком, інгібує дію активатора плазміну і
плазміногену. Це дозволяє препарату надавати гемоста;
тичну дію без системного впливу і вираженого впливу на
гемостаз [7]. 19;річний період спостереження в Сканди;
навії за 238 000 пацієнтками засвідчив відсутність підви;
щення частоти тромботичних ускладнень у порівнянні зі
звичайним рівнем тромбозів серед пацієнток аналогічного
віку. Було доведено, що при застосуванні транексамової
кислоти коагуляційний потенціал крові вагітних не підви;
щується, отже, ймовірність розвитку тромбозу є на попу;
ляційному рівні [9].
Використання Транексаму під час вагітності дозволяє
швидко і ефективно зупинити кровотечу. Внутрішньовен;
не введення препарату проводиться з розрахунку 10–15 мг
на 1 кг маси тіла вагітної залежно від обсягу крові, що
втрачається. У середньому, в I триместрі вагітності добова
доза транексамовой кислоти при кровотечі становить до
1000 мг, в II і III триместрах вагітності – від 1000 до
2000 мг на добу. Після внутрішньовенного введення реко;
мендується перехід на таблетоване вживання препарату по
250–500 мг 3 рази на день протягом 5–7 днів [6, 9].
Мета дослідження: визначити ефективність транекса;
мової кислоти (препарат Транексам) у супроводі
вагітності при частковому непрогресуючому відшаруванні
нормально розташованої плаценти.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Під спостереженням перебували 127 пацієнток з пла;
центарною недостатністю, яка розвинулась на тлі утворен;
ня ретрохоріальної гематоми у І триместрі вагітності і бу;
ли повторно госпіталізовані у терміни 22–26 тиж з ознака;
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ми передчасного відшарування плаценти. У дослідження
не включали вагітних з важкими екстрагенітальними за;
хворюваннями; передчасним розривом плодового міхура.
Об’єктивне загальносоматичне, клініко;лабораторне,
акушерське обстеження проводили рутинними методами
згідно з чинними наказами МОЗ України. Стан фетопла;
центарного комплексу (ФПК) оцінювали з використанням
комплексу методів: ультразвукової фето; та плаценто;
метрії, допплєрометрії, кількісного визначення гормонів
ФПК. Ультрасонографію ФПК і допплєрометрію матково;
плацентарного кровотоку проводили за допомогою апара;
ту «Philips 5000». Для оцінювання кривих швидкостей
кровотоку визначали систоло;діастолічне відношення
(С/Д), пульсаційний індекс (ПІ) і індекс резистентності
(ІР) за М.В. Медведєвим (1996).
Визначення гормонів ФПК у сироватці крові вагітних
– естріолу (Е3), прогестерону (П), плацентарного лактоге;
ну (ПЛ), проводили імунохемілюмінесцентним методом з
використанням комерційних тест;систем. Досліджували
систему гемостазу з кількісним визначенням одного з
найбільш перспективних тестів для раннього виявлення
ДВЗ;синдрому – рівня Д;димеру у сироватці крові. Мор;
фологічне дослідження плаценти здійснювали відповідно
до рекомендацій А.П. Мілованова. Статистичне оброблен;
ня даних виконана за допомогою електронних таблиць
Microsoft Excel і пакета прикладних програм Statistica for
Windows 6.0 (StatSoft Inc, США).
При динамічному спостереженні у 47 (37%) вагітних
встановлено відсутність прогресування відшарування нор;
мально розташованої плаценти, які сліпим методом були
розподілені на дві групи.
Пацієнтки обох груп отримували терапію, спрямовану
на збереження вагітності (мікронізований прогестерон
вагінально у добовій дозі 200 мг), антианемічні та седа;
тивні препарати. Основну групу склали 32 вагітних, які
отримували як гемостатичну терапію Транексам у добовій
дозі 1000 мг протягом 5–7 днів до редукції клінічних та
УЗ;проявів відшарування плаценти. 15 пацієнток, яким в
комплексі лікувальних заходів проводили гемостатичну
терапію препаратом етамзилат натрію, склали групу
порівняння.
Основна група та група порівняння за віком (у першій
групі – 28,4±1,8 року, у другій групі – 29,2±2,1 року), пари;
тетом пологів, термінами гестації, соматичним і аку;
шерсько;гінекологічним анамнезом, локалізацією і
орієнтовними розмірами ретроплацентарних гематом були
порівнюваними. Оцінювали тривалість та інтенсивність
кров’янистих виділень зі статевих шляхів, швидкість
стабілізації та регресу ретроплацентарної гематоми, період
пролонгування і наслідки вагітності, післяпологові уск;
ладнення, тривалість перебування в стаціонарі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Припинення кров’янистих виділень при використанні
транексамової кислоти спостерігалась на 2;у добу від по;
чатку терапії, тривалість кровотечі в середньому склала
2,5±0,4 дня, тоді як у пацієнток групи порівняння, які ви;
користовували етамзилат натрію, тривалість кровотечі бу;
ла достовірно більше – 4,9±0,2 дня (p<0,05). Ці показники
корелювали з даними динамічного ультразвукового спо;
стереження, які свідчили про відсутність прогресування
ретроплацентарних гематом. При використанні препарату
Транексам відбувалася організація гематом в більш ко;
роткі терміни – у 17 з 32 (53,1%) жінок основної групи і у
4 з 15 жінок групи порівняння (26,7%), що відобразилось
на наслідках вагітності.
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Середня кількість тромбоцитів пацієнток досліджува;
них груп знаходилась у межах фізіологічної норми і стано;
вила 203,5u109/л в основній групі та 207u109/л у групі
порівняння. Середнє значення АЧТЧ у пацієнток обох
груп становило 35,1±5,2 с і відрізнялось від нормативних
показників, застосування Транексаму призводило до зни;
ження величини АЧТЧ до 27,3±1,6 с в основній групі
(різниця між основною та групою порівняння 5 с (р<0,05).
У ході дослідження встановлено, що середній вміст Д;ди;
меру у пацієнток обох груп до початку терапії перевищу;
вав орієнтовні показники норми у 1,5 разу і становив
2258,5±315,5 нг/мл. Аналіз змін рівня Д;димеру і співстав;
лення з наслідками вагітності свідчив, що сприятливому
перебігу вагітності відповідали стабілізація і зниження
рівня Д;димеру до 1400–1500 нг/мл, що мало місце у
21 (65,6%) пацієнтки основної групи, які отримували Тра;
нексам. У групі порівняння вираженої динаміки змін рівня
Д;димеру не встановлено.
У процесі лікування покращання матково;плацентар;
ного кровотоку спостерігалось в обох групах, однак вира;
женість і час появи позитивних змін відрізнялися. Так, в
основній групі в середньому вже на 10,2±0,9 добу були
відсутні порушення маткового кровотоку IБ ступеня, а в
12 (63,2%) випадках відзначена повна нормалізація матко;
во;плодового кровотоку, що за даними УЗД і допплєро;
метрії (організація гематоми) відповідала позитивному
клінічному перебігу. Вихідні гемодинамічні порушення у
основній групі зберігались у 7 (36,8%) вагітних.
У той самий час позитивна динаміка у вагітних групи
порівняння починала виявлятися пізніше – в середньому
на 15,5±1,2 добу (р<0,05). У групі порівняння показник
нормалізації гемодинаміки ФПК у цей період склав 50,0%
серед пацієнток з вихідним порушенням гемодинаміки IA і
IБ ступеня.
У 21 (65,6%) пацієнтки основної групи пологи відбу;
лися в терміні 37–38 тиж, у 8 (25,0%) випадках мали
місце передчасні пологи у 34–35 тиж, 3 (9,4%) пацієнтки
були розроджені оперативним шляхом у 28–30 тиж гес;
тації в зв’язку з прогресуванням відшарування плаценти.
У групі порівняння вагітність закінчилася терміновими
пологами у 8 (53,3%) випадках, у 5 (33,3%) пацієнток
відбулися передчасні пологи в терміні 31–33 тиж гес;
тації, 2 (13,3%) вагітних були розроджені оперативним
шляхом у 27–28 тиж гестації в зв’язку з прогресуванням
відшарування плаценти (р<0,05 порівняно з основною
групою).
Динамічне вивчення системи гемостазу вагітних, які
отримували терапію Транексамом, показало, що препарат
Транексам в середніх добових дозах (750–1000 мг/добу)
при тривалості курсу лікування 5–7 днів має виражений
гемостатичний ефект, не спричиняє побічних ефектів, що
дозволяє успішно пролонгувати вагітність до більш спри;
ятливих для плода термінів.

ВИСНОВКИ
Відсутності прогресування відшарування плаценти та
сприятливим
наслідкам
вагітності
відповідають
стабілізація і зниження рівня Д;димеру у сироватці крові
до 1400–1500 нг/мл при рівні 2258,5±315,5 нг/мл в гострій
фазі процесу.
Включення препарату Транексам у комплекс медика;
ментозного супроводу пацієнток з непрогресуючим відша;
руванням нормально розташованої плаценти реалізується
вірогідним зменшенням термінів організації ретроплацен;
тарних гематом, має виражений гемостатичний ефект, не
спричиняє побічних ефектів дозволяє досягнути пролон;
гування вагітності до сприятливих для плода термінів.
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Акушерская тактика при преждевременной от>
слойке нормально расположенной плаценты при
недоношенной беременности
В.И. Пирогова, З.В. Смих

Obstetric tactics in abruptio
placentae in preterm
pregnancy
V.I. Pyrohova, Z.V. Smih

Приведены результаты проспективного исследования клиничес;
кой эффективности препарата Транексам в медикаментозном со;
провождении пациенток с преждевременной отслойкой нормаль;
но расположенной плаценты. Установлено, что отсутствие про;
грессирования отслойки плаценты и благоприятные результаты
беременности наблюдаются при стабилизации и снижении уровня
Д;димера в сыворотке крови до 1400–1500 нг/мл при уровне
2258,5±315,5 нг/мл в острой фазе процесса.
Включение препарата Транексам в комплекс медикаментозного сопро;
вождения пациенток с непрогрессирующей отслойкой нормально рас;
положенной плаценты реализуется достоверным уменьшением сроков
организации ретроплацентарной гематомы, выраженным гемостатиче;
ским эффектом, не вызывает побочных эффектов, позволяет достичь
пролонгирования беременности до благоприятного для плода срока.
Ключевые слова: преждеврменная отслойка нормально располо
женной плаценты, Ддимер, Транексам.

The results of a prospective study of the clinical efficacy of medication
accompanied Tranexam in patients with abruptio placentae. It is found
that the absence of progression abruption and favorable results corre;
spond pregnancy stabilization and reduction of D;dimer in the blood
serum to 1400–1500 ng/ml at a rate of 2258.5±315.5 ng/ml in the
acute phase of the process.
The inclusion of the drug Tranexam in complex medical support
of patients with non;progressive abruptio placentae, realized sig;
nificant reduction in terms of the organization of retroplacental
hematoma, severe hemostatic effect, no side effects, allows for
prolonging the pregnancy to term favorable to the fetus.

Key words: abruptio placentae, Ddimer, Tranexam.
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Значення сонографічної оцінки кровотоку
в венозній протоці у діагностиці плацентарної
дисфункції та прогнозуванні перебігу пологів
Ю.М. Мельник1, С.І. Жук2, Н.В. Пехньо2
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

1
2

У статті представлені дані дослідження 42 вагітних з плацентарною дисфункцією та 20 жінок з фізіологічним перебігом вагітності. Розглянуто результати допплєрографічного оцінювання швидкостей кровотоку в венозній
протоці, кардіотокографії з аналізом STV-інтервалу, а також проведено аналіз перебігу пологів.
Установлено, що у жінок з плацентарною дисфунцією максимальна швидкість кровотоку була вірогідно зниженою
під час пізньої діастолічної фази. Найбільшу інформативність мали розрахункові показники – систоло-діастолічні співвідношення під час ранньої та пізньої діастолічної фаз, індекс резистентності та індекс швидкості
кровотоку у венозній протоці. Під час розродження у
жінок з допплєрографічно підтвердженою плацентарною
дисфункцією частіше використовували кесарів розтин, а у
новонароджених верифікували нижчі показники за шкалою Апгар, частіше спостерігався синдром аспірації меконію, гіпоксія новонароджених, також частішою була потреба в реанімаційних заходах.
Ключові слова: допплєрографія, венозна протока, плацен
тарна дисфункція, STVінтервал, рН артеріальної крові пуп
кового канатика, пологи.

О

цінювання функціонального стану плода та своєчасна
діагностика хронічної внутрішньоутробної гіпоксії є акту;
альною медичною та соціальною проблемою. Правильне
оцінювання стану плода під час вагітності, своєчасне виявлен;
ня погіршення його стану та подальший адекватний моніто;
ринг – є комплексним клініко;організаційним завданням, го;
ловною метою якого є збереження життя і здоров’я плода та
новонародженого. В умовах хронічної гіпоксії плода, яка ха;
рактеризується зменшенням надходження в організм кисню та
накопиченням в крові недоокиснених продуктів обміну речо;
вин, відбувається перерозподіл венозної та артеріальної крові.
Так, в роботі Т.А. Федориної та співавторів [5] результа;
ти, отримані при морфологічному та ультразвуковому мето;
дах дослідження у плодів на різних термінах гестації
свідчать, що венозна протока виконує важливу функцію в
регуляції кровотоку плода та змінюється в умовах
внутрішньоутробної гіпоксії. Дослідники стверджують, що
d. venosus при фізіологічній вагітності має конусоподібну
форму, помірний розвиток сполучної тканини у складі ве;
нозної стінки. В умовах внутрішньоутробної гіпоксії прото;
ка набуває циліндричної форми, відзначається інтенсивне
розростання колагенових волокон.
Зв’язок патологічного профілю кровотоку у венозних су;
динах з несприятливим перинатальним кінцем був доведе;
ний у низці інших досліджень [2, 4, 9]. К. Hecher та співавто;
ри [12] стверджують, що оцінка венозного кровотоку є більш
чутливою в прогнозуванні перинатальних ускладнень, ніж
кардіотокографія.
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Проте, існують розбіжності в отриманих даних відносно ха;
рактеру та часу зміни кровотоку у венозній протоці під час пе;
ребігу ускладненої вагітності [6, 8, 11]. Окрім того, вітчизняні
дослідження, присвячені вивченню швидкостей кровотоку у
венозній протоці з метою прогнозування перебігу вагітності та
пологів не сьогоднішній день фактично не проводили.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для вивчення гемодинаміки у венозній протоці було прове;
дено динамічне обстеження 42 вагітних на тлі плацентарної
дисфункції. Окрім того, було досліджено відповідні показники у
20 жінок з неускладненим перебігом вагітності та фізіологічним
розвитком плода. У процесі комплексного обстеження вагітних,
окрім загальноклінічних методів, проводили ехографічне,
допплєрометричне та кардіотокографічне дослідження.
Допплєрометричне дослідження матково;плацентарного та
плодово;плацентарного кровотоку здійснювали на підставі
аналізу кривих швидкостей кровотоку венозної протоки.
Дослідження кровотоку проводили при середньосагі;
тальному поздовжньому перерізі тулуба плода або косому
поперечному перерізі верхньої частини його живота.
УЗД проведені на приладах NEMIO XG (Toshiba, Японія)
конвексними датчиками в акушерських програмах. При вико;
нанні допплєрографічних досліджень частотний фільтр вста;
новлювався на рівні 50 Гц, допплєрівський кут не перевищував
60°. Перед допплєрографією виконували дослідження у В;ре;
жимі за стандартною методикою для III триместру вагітності.
Дані сірошкальної ехографії показники вважалися нор;
мальними при відповідності розмірів плода терміну вагіт;
ності [1, 10], нормальній анатомії внутрішніх органів плода,
відсутності маркерів хромосомної аномалії та ознак інших
захворювань плода.
Було проведено аналіз спектра кровотоку у венозній
протоці, з визначенням максимальних швидкостей у фази
серцевого циклу:
– максимальна швидкість кровотоку під час систоли (S)
шлуночків;
– максимальна швидкість кровотоку під час діастоли (D)
шлуночків (в ранню діастолічну фазу);
– максимальна швидкість кровотоку під час скорочення
передсердь, тобто в пізню діастолічну фазу (А).
Також розраховували співвідношення швидкостей (кут;
незалежні індекси):
– S/D – відношення максимальної швидкості кровотоку
під час систоли шлуночків (S) до максимальної швидкості
кровотоку в ранню діастолічну фазу передсердь (D) [7];
– S/A – відношення максимальної швидкості кровотоку
під час систоли шлуночків (S) до максимальної швидкості
кровотоку протягом передсердного скорочення (A) [7];
– індекс швидкостей вен (ІШ) – відношення різниці мак;
симальної швидкості кровотоку під час систоли шлуночків
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(S) до максимальної швидкості кровотоку під час передсерд;
ного скорочення (А) до максимальної швидкості кровотоку в
ранню діастолічну фазу (D) (ІШ=(S;A)/D) [12];
– «індекс резистентності» вен (ІР) – відношення різниці
максимальної швидкості кровотоку під час шлуночкової си;
столи (S) до максимальної швидкості кровотоку під час пе;
редсердного скорочення (А) до максимальної швидкості
кровотоку під час систоли шлуночків (S) (ІР=(S;A)/S) [12].
Реєстрацію та оцінювання профілю кровотоку виконували
в умовах рухового спокою, під час апное плода, при нормальній
частоті серцевих скорочень, що відповідало гестаційному віку.
Проведено кардіотокографію за допомогою апарата
«Sonycaid team care» із визначенням STV;інтервалу та
відповідно до критеріїв Доуз;Редмана
Критерії Доуз;Редмана включають в себе:
– базальна частота серцевого ритму від 116 до160 ударів
за 1 хв;
– щонайменше один рух плода або три акцелерації;
– відсутність децелерацій;
– щонайменше один епізод високої варіабельності;
– відсутність ознак синусоїдальності ритму ЧСС плода;
– варіабельність за короткі відрізки часу STV має пере;
вищувати 4,0 мс;
– втрата сигналу не більше ніж 30% часу;
– відсутність артефактів при закінченні запису;
Варіабельність за короткі проміжки часу (STV) – відобра;
жає залежність між тривалістю епізодів низької варіабель;
ності ритму і кислотно;лужного стану організму плода:
>4,0 – відсутність ознак ацидемії плода;
4,0–3,5 – ацидемія, порушення кровотоку, функціональні
зміни в плаценті;
3,49–3,0 – ацидоз, органічні зміни в плаценті;
2,99–2,5 – виражений ацидоз;
<2,5 – загроза антенатальної загибелі плода.
Статистичне оброблення результатів дослідження про;
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водили за допомогою пакета прикладних програм STATIS;
TICA 7,0 (StatSoft. Inc., США). Кількісні показники, що ма;
ли нормальний розподіл, представлені у вигляді M±m, де М
– середнє, m – стандартне відхилення. При непараметрично;
му розподілі дані представлені у вигляді медіани (Me), верх;
нього (Q75) та нижнього (Q25) квартилів. При р<0,05
розбіжності вважали статистично вірогідними. Для пе;
ревірки гіпотези про відмінність частот ознак в групах, що
аналізувалися, використовували критерій F2 (якщо частота
ознаки складала менше 5, використовували двосторонній
точний тест Фішера) [3].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведено УЗД 62 жінок в термін 30–40 тиж вагітності
(34,2±4,9 тиж) Середній вік вагітних склав 27,9±5,8 року (19–40
років). Першороділей було 69,3% (43 жінки). В усіх жінок були
своєчасні пологи. Середній термін розродження склав
38,2±0,92 тиж. Серед обстежених 5 жінок (8,1%) були активними
курцями, у 14 жінок (22,6%) відзначено паління серед членів сім’ї.
За результатами клінічного обстеження у 42 вагітних бу;
ло встановлено плацентарну дисфункцію, про наявність якої
свідчили симптоми гіпоксії плода з підвищеною (безлад;
ною) руховою активністю (64,3%, 27 жінок) або зниженою
руховою активністю (35,7%, 15 жінок). Аналіз даних фето;
метрії дозволив діагностувати внутрішньоутробну затримку
розвитку плода в 12 випадках (28,6%), яка характеризувала;
ся наявністю невідповідності розмірів одного або кількох
фетометричних параметрів щодо терміну вагітності.
Важливим доповненням до фетометрії в оцінці стану
плода була кардіотокографія. Так, у вагітних з порушенням
стану плода в 40,5% випадків (17 жінок) ЧСС була на рівні
120–128 за 1 хв, або 160–170 за 1 хв.
Таким чином, було сформовано 2 групи дослідження –
основна група (група I ) з клінічно верифікованою плацен;

Таблиця 1
Допплєрографічні значення показників кровотоку у обстежених плодів, Me (Q25–Q75)
Допплєрографічні показники

Група І (основна)

Група ІІ (контроль)

S, см/с

59,0 (49,7=79,0)

57,3 (46,2=71,3)

D, см/с

45,4 (34,0=66,2)

49,2 (35,9=67,5)

A, см/с

15,9 (7,5=34,4)

29,2* (22,3=38,7)

S/D

1,24 (1,18=1,46)

1,16* (1,06=1,29)

S/A

3,71 (2,31=5,89)

1,97* (1,82=2,08)

ІШ

0,96 (0,65=1,24)

0,58* (0,47=0,67)

ІР

0,73 (0,54=0,83)

0,49* (0,45=0,53)

Примітка: * – вірогідність різниці показників між основною та контрольною групами (p<0,05).

Таблиця 2
Порівняльне оцінювання показників обстеження новонароджених у двох групах
Показник

Група І (основна)

Група ІІ (контроль)

Розродження:
• вагінальне
• кесарів розтин
Оцінка за шкалою Апгар через 1 хв

6,2% (11 чоловік)
73,8% (31 чоловік)
6,3±1,8

80,0% (16 чоловік)*
20,0% (4 чоловіка)*
8,1±0,8*

Оцінка за шкалою Апгар через 5 хв

8,3±1,9

9,2±0,6*

рН артеріальної пуповинної крові

7,2±0,5

7,4±0,3

Синдром аспірації меконію

16,7% (7 чоловік)

5,0% (1 чоловік)*

Гіпоксія новонародженого

57,0% (24 чоловіка)

5,0% (1 чоловік)*

Потреба в інтенсивній терапії новонародженого

59,5% (25 чоловік)

5,0% (1 чоловік)*

Маса тіла новонародженого, г

2927,1±319,1

3238,3±421,1*

Примітка: * – вірогідність різниці показників між основною та контрольною групами (p<0,05).
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тарною дисфункцією та контрольна група (група II), до якої
були включені жінки з фізіологічною вагітністю, без ознак
плацентарної дисфункції.
Згідно з отриманими даними, між основною та контроль;
ною групами були певні відмінності щодо параметрів крово;
току у венозній протоці у ІІІ триместрі вагітності. Зокрема,
максимальна швидкість кровотоку у пізню діастолічну фазу
(A, см/с) була вірогідно меншою у жінок з верифікованою
плацентарною дисфункцією (p<0,05). Серед розрахункових
показників отримано вищі показники систоло;діастолічного
співвідношення у d. venosus як у ранню (S/D, p<0,05), так і в
пізню діастолічну фази (S/A, p<0,05) в групі вагітних з пла;
центарною дисфункцією. Також встановлено більші значення
індексу резистентності (ІР, p<0,05) та індексу швидкості (ІШ,
p<0,05) венозного кровотоку – показників, які характеризу;
ють ригідність судинної стінки та ступінь периферійного опо;
ру судини (табл. 1).
Тобто, за даними допплєрографічного обстеження в ІІІ три;
местрі вагітності було встановлено, що додатково інформатив;
ними у жінок з плацентарною дисфункцією є параметри, які ха;
рактеризують кровоток у венозній протоці, а саме – максималь;
на швидкість кровотоку, виміряна у пізню діастолічну фазу, а
також «кутнезалежні» розрахункові індекси – систоло;діас;
толічні співвідношення (S/D, S/A), індекс резистентності та
індекс швидкості кровотоку у венозній протоці (див. табл. 1).
Наступним завданням дослідження був аналіз резуль;
татів розродження та дані, що характеризують стан новона;
родженого в ранній післяпологовий період (табл. 2).
Зокрема, було встановлено, що в основній групі, порівня;
но з контролем, вірогідно частіше доводилось виконувати
кесарів розтин (73,8% проти 20,0%), в той час як в групі кон;
тролю розродження частіше відбувалось природним шляхом
(80,0%) (табл. 2.)
За оцінкою стану новонароджених в ранній післяполого;
вий період верифіковано нижчі показники за шкалою Апгар

як через 1 хв (p<0,05), так і через 5 хв після народження
(p<0,05) в групі І. Окрім того, в даній групі частіше спо;
стерігався синдром аспірації меконію (p<0,05), гіпоксія ново;
народженого (p<0,05), більшою була також потреба в ре;
анімаційних заходах та інтенсивній терапії (p<0,05) (табл. 2).
Вірогідно нижчою була маса тіла новонароджених серед
групи жінок, у яких була виявлена плацентарна дисфункція
(p<0,05).
Таким чином, наші дослідження показали, що при прове;
денні ультразвукового скринінгу вагітних високого аку;
шерського ризику в 32–34 тиж необхідно оцінювати крово;
ток у венозній протоці. На основі отриманих результатів
можна зробити такі висновки:
1. Серед параметрів кровотоку у жінок з плацентарною
дисфункцією у власному дослідженні вірогідно зниженою
була максимальна швидкість кровотоку під час пізньої діа;
столічної фази.
2. Більшою інформативністю щодо діагностики плацен;
тарної дисфукції характеризувались розрахункові показни;
ки – систоло;діастолічні співвідношення під час ранньої та
пізньої діастолічної фаз, індекс резистентності та індекс
швидкості кровотоку у венозній протоці.
3. Під час розродження у жінок з допплєрографічно
підтвердженою плацентарною дисфункцією частіше викону;
вали кесарів розтин, а у новонароджених верифіковано
нижчі показники за шкалою Апгар, частіше спостерігався
синдром аспірації меконію, гіпоксія новонароджених,
частішою була потреба в реанімаційних заходах.
4. За наявності ознак плацентарної дисфункції, при
внутрішньоутробній гіпоксії плода та затримці його
внутрішньоутробного розвитку допплєрографічні показни;
ки кровотоку, а також розрахункові індекси кровотоку у ве;
нозній протоці необхідно враховувати при комплексній
оцінці стану гемодинаміки, моніторингу під час вагітності та
вибору акушерської тактики під час розродження.

Значение сонографической оценки кровотока
в венозной протоке в диагностике плацентарной
дисфункции и прогнозировании течения родов
Ю.М. Мельник, С.И. Жук, Н.В. Пехньо

The value of the sonographic evaluation of blood flow
in the ductus venosus in the diagnosis of placental
dysfunction, and predicting the course of labor
Y.M. Melnik , S.I. Zhuk , N.V. Pekhnо

В статье представлены данные обследования 42 беременных с пла;
центарной дисфункцией и 20 женщин с физиологическим течени;
ем беременности. Рассмотрены результаты допплерографической
оценки скоростей кровотока в венозном протоке кардиотокогра;
фии с анализом STV;интервала, а также проведен анализ течения
родов в исследуемых группах.
Установлено, что у женщин с плацентарной дисфункцией максималь;
ная скорость кровотока была достоверно ниже в позднюю диастоличе;
скую фазу. Наибольшую информативность представляют расчетные
показатели – систоло;диастолическое соотношение во время ранней и
поздней диастолической фаз, индекс резистентности и индекс скорос;
ти кровотока в венозном протоке. При родоразрешении у женщин с
допплерографически подтвержденной плацентарной дисфункцией
чаще использовали кесарево сечение, а у новорожденных верифици;
рованы более низкие показатели по шкале Апгар, чаще наблюдался
синдром аспирации мекония, гипоксию новорожденных, также более
частой была потребность в реанимационных мероприятиях.
Ключевые слова: допплерография, венозный проток, плацентар
ная дисфункция, роды.

In the article the datas of inspection at 42 pregnant with fetoplacental
insufficiency and 20 healthy pregnant are presented. The results of
Doppler research in ductus venosus and also delivery outcomes in the
groups are analysed.
It is set, that maximal speed of blood stream in the late diastolic phase
has been reliably lower in women with fetoplacental insufficiency. The
most informing for fetoplacental insufficiency were indirect indexes,
such as systolic and diastolic ratio in the early and late diastolic phas;
es, index of resistance and index of blood stream speed in the ductus
venosus. The caesarian section was used more often at women with
fetoplacental insufficiency confirmed in Doppler research. In this
group at the new;borns was verified reliably lower Apgar score index;
es, more often were the syndrome of meconium aspiration, hypoxia and
neonatal intensive care unit admissions.

Key words: Doppler research, ductus venosus, fetoplacental insufficien
cy, delivery.
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Н О В О С Т И

М Е Д И Ц И Н Ы

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОГУТ НАПОМНИТЬ О СЕБЕ
МНОГИЕ ГОДЫ СПУСТЯ
В период беременности будущие
матери должны очень внимательно
следить за состоянием своего здо=
ровья и обращаться к врачу при пер=
вых признаках недомогания.
Это поможет не только родить
здорового ребенка, но и избежать
опасных болезней в старости.
Неукоснительное соблюдение
всех медицинских рекомендаций в
период беременности имеет ог=
ромное значение для здоровья и
плода, и матери, поскольку, как ут=
верждают ученые, практически все
распространенные патологии бе=
ременности связаны у женщин с от=
даленным риском развития сердеч=
но=сосудистых заболеваний и рис=
ком смерти от таких болезней.
Риск преждевременной смерти
от болезней сосудов и сердца зна=
чительно увеличивается в том слу=
чае, если у беременной одновре=
менно наблюдаются 2 и более па=
тологий.
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Это открытие, исключительно
важное с точки зрения профилакти=
ки инфарктов миокарда, инсультов
и ишемической болезни сердца у
женщин, совершили американские
ученые из Института общественно=
го здоровья в городе Беркли, штат
Калифорния (Public Health Institute
in Berkeley, California).
Они изучали данные историй бо=
лезни 15 528 женщин, которые ро=
дили, как минимум одного ребенка
в период с 1959 по 1967 год.
К 2011 году от сердечно=сосуди=
стых заболеваний умерли 368 жен=
щин из этой группы (в среднем в
возрасте 66 лет).
Ученые обнаружили, что по срав=
нению с женщинами, у которых бе=
ременность протекала без патоло=
гий, риск смерти от болезней сосу=
дов и сердца в пожилом возрасте
возрастал в 7,1 раза у женщин, у ко=
торых в молодости в период бере=
менности, наблюдались такие ос=

ложнения как артериальная гипер=
тензия и преждевременные роды.
Сочетание гипертензии в период
беременности и рождения ребенка
с недостаточным весом было свя=
зано с увеличением такого риска в
4,8 раза, а гликозурия (наличие
глюкозы в моче) в период беремен=
ности была связана с увеличением
риса смерти от сердечно=сосудис=
тых заболеваний в 4,2 раза.
«Беременность является силь=
ным стрессом для сердечно=сосу=
дистой системы. Появление пато=
логий в период вынашивания ре=
бенка является поводом для самого
тщательного контроля за состояни=
ем будущей матери. Врачам необ=
ходимо прилагать максимум уси=
лий для снижения риска развития
опасных осложнений у женщины в
будущем», – отмечает руководи=
тель этой научной работы профес=
сор Барбара Кон (Barbara Cohn).
Источник: www.health;ua.org
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Рік досвіду використання екзогенного лактоферину
для корекції залізодефіцитних станів:
перші висновки та перспективи
C.М. Мельников
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
Рік досвіду застосування екзогенного лактоферину (Латоя)
у гінекологічній практиці свідчить про його ефективність в
лікуванні залізодефіцитних станів. У 80 (83,3%) хворих
протягом 30 днів вдалося значно покращити показники феритину сироватки, гемоглобіну та еритроцитів. Екзогенний
лактоферин має дуже добрий профіль безпеки, адже не
спричинює альтерації слизової оболонки шлунка та кишечнику. Практичний досвід свідчить, що екзогенний лактоферин здатний нормалізувати гематологічні показники за
30 днів, а у складних випадках за 60 днів, тому може розглядатися як перспективна альтернатива загальноприйнятним схемам лікування залізодефіцитних станів, зокрема в
гінекології.
Ключові слова: екзогенний лактоферин, феритин, гемо
глобін, залізодефіцитна анемія, ефективність, безпека.

З

алізодефіцитна анемія (ЗДА) – гематологічний синдром,
що характеризується порушенням синтезу гемоглобіну
внаслідок дефіциту заліза і проявляється анемією і сидеро;
пенією, а також розвитком трофічних порушень в органах і
тканинах. За даними ВООЗ, ЗДА діагностують більше ніж у
2 млрд людей, велика частина з них – жінки і діти. У розвине;
них країнах Європи близько 12% жінок фертильного віку
страждають на ЗДА, а прихований дефіцит заліза спо;
стерігається майже у половини даної категорії жінок [5, 13, 20].
ЗДА пов’язана з фізіологічною роллю заліза в організмі і
його участю у процесах тканинного дихання. Воно входить до
складу гема – сполуки, здатної оборотно зв’язувати кисень. Гем
є простетичною частиною молекули гемоглобіну і міоглобіну,
який зв’язує кисень, що необхідно для скоротливих процесів у
м’язах. Організм людини містить від 4 до 5 г заліза у формі
гемінових і негемінових сполук. Серед гемінових найбільша
кількість, приблизно 3000 мг, знаходиться в гемоглобіні, 25 мг
міститься в дихальних ферментах клітин (цитохроми, каталаза,
пероксидаза). У той самий час організм має багатий резерв не;
гемінових сполук – до 1500 мг, які у формі феритину і гемоси;
дерину відкладаються в печінці, селезінці і кістковому мозку.
До них відноситься сироваткове залізо, призначене для попо;
внення добових витрат заліза. У депонуванні заліза в організмі
головну роль відіграють феритин і гемосидерин. Транспорт
заліза в організмі здійснює білок трансферин [1, 17, 18].
Залізо, як і деякі інші мікроелементи, виділяється з ор;
ганізму в дуже невеликих кількостях (1–1,5 мг), оскільки ен;
догенний обмін майже повністю відбувається за рахунок
заліза, що міститься в гемоглобіні, де воно виходить при
фізіологічній деструкції старих еритроцитів у кістковому
мозку. Гемоліз здійснюється макрофагами, а розщеплення
гемоглобіну перебігає в двох напрямках з утворенням про;
дуктів, що містять і не містять залізо. Причиною дефіциту
заліза є порушення його балансу в бік переважання витра;
чання заліза над надходженням, що спостерігається при
різних фізіологічних станах або захворюваннях: крововтра;
тах різного генезу, підвищеній потребі в залізі, порушенні за;
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своєння заліза, вродженому дефіциті, порушенні транспорту
заліза внаслідок дефіциту трансферину.
Підвищене витрачання заліза, що спричиняє розвиток
гіпосидеропенії, найчастіше пов’язане з крововтратою або з
посиленим його використанням при деяких фізіологічних
станах (вагітність, період швидкого росту). У дорослих
дефіцит заліза розвивається, як правило, внаслідок крово;
втрати. Найчастіше до негативного балансу заліза призво;
дять постійні невеликі крововтрати і хронічні приховані кро;
вотечі (5–10 мл/добу). Іноді дефіцит заліза може розвинути;
ся після одноразової масивної втрати крові, що перевищує за;
паси заліза в організмі, а також внаслідок повторних значних
кровотеч, після яких запаси заліза не встигають відновитися.
Розрізняють три стадії дефіциту заліза: передлатентний, ла;
тентний і маніфестний дефіцит [2, 3, 5, 13]. На стадії передла;
тентного дефіциту в організмі відбувається виснаження депо.
Основною формою депонування заліза є феритин – водороз;
чинний глікопротеїновий комплекс, який міститься в макрофа;
гах печінки, селезінки, кісткового мозку, в еритроцитах і сиро;
ватці крові. Лабораторною ознакою виснаження запасів заліза в
організмі є зниження рівня феритину в сироватці крові. При
цьому рівень сироваткового заліза зберігається в межах нор;
мальних значень. Клінічні ознаки на цій стадії відсутні, діагноз
може бути встановлений лише на підставі визначення рівня си;
роваткового феритину. Якщо не відбувається адекватного по;
повнення дефіциту заліза на першій стадії, настає друга стадія
залізодефіцитного стану – латентний дефіцит заліза. На цій
стадії в результаті порушення надходження необхідного металу
в тканинах відзначається зниження активності тканинних фер;
ментів (цитохромів, каталази, сукцинатдегідрогенази та ін.), що
проявляється розвитком сидеропенічного синдрому. До
клінічних проявів сидеропенічного синдрому відноситься
зміна смаку, пристрасть до гострої, солоної, пряної їжі, м’язова
слабкість, дистрофічні зміни шкіри і придатків та ін.
На стадії латентного дефіциту заліза в організмі спо;
стерігаються більш виражені зміни в лабораторних показни;
ках. Відзначається виснаження запасів заліза в депо – зни;
ження концентрації феритину сироватки, вмісту заліза в си;
роватці і білках;переносниках.
Сироваткове залізо – важливий лабораторний показник,
на підставі якого можливе проведення диференціальної діа;
гностики анемій і визначення тактики лікування. Слід
пам’ятати, що робити висновки про вміст заліза в організмі
лише за рівнем сироваткового заліза не можна. По;перше,
тому що рівень сироваткового заліза схильний до значних
коливань протягом доби, залежить від статі, віку та ін. По;
друге, гіпохромні анемії можуть мати різну етіологію та па;
тогенетичні механізми розвитку і визначення лише рівня си;
роваткового заліза не дає відповіді на питання патогенезу.
Так, якщо при анемії відзначається зниження рівня сироват;
кового заліза разом зі зниженням феритину сироватки, це
свідчить про залізодефіцитну етіологію анемії, і основною
тактикою лікування є усунення причин втрати заліза і запо;

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Â

Ï Î Ì Î Ù Ü

Ï Ð À Ê Ò È × Å Ñ Ê Î Ì Ó

внення його дефіциту. У разі зниженого рівня сироватково;
го заліза і нормального рівня феритину слід припускати
«анемію недорозподілу», при якій розвиток гіпохромної
анемії пов’язаний з порушенням процесу вивільнення заліза
з депо. Призначення препаратів заліза при даній анемії не
тільки недоцільно, але може заподіяти шкоду хворому.
Маніфестний дефіцит заліза, або ЗДА, виникає при зни;
женні гемоглобінового фонду заліза і проявляється симпто;
мами анемії і гіпосидерозу [4, 5, 13]. Встановлення діагнозу
маніфестного дефіциту заліза грунтується на клінічних та
гематологічних ознаках, серед яких зниження гемоглобіну
вважається основним. Експертами ВООЗ прийнята наступ;
на класифікація ЗДА [21]: анемія легкого ступеня тяжкості
– концентрація гемоглобіну в крові від 110 до 90 г/л;
помірно виражена анемія – концентрація гемоглобіну в
крові від 89 до 70 г/л; важка анемія – концентрація гемо;
глобіну в крові менше 69 г/л.
Разом із визначенням концентрації заліза в сироватці
діагностичне значення має оцінка загальної залізозв’язу;
вальної здатності сироватки (ОЗЗЗ) і насичення трансфери;
ну залізом. У хворих ЗДА відзначають підвищення ОЗЗЗ,
значне підвищення латентної ЗЗЗ і зменшення відсотка на;
сичення трансферину. Оскільки запаси заліза при розвитку
ЗДА виснажені, відзначається зниження вмісту в сироватці
феритину – залізовмісного білка, рівень якого відображає
величину запасів заліза в депо. Зниження рівня феритину в
сироватці є найбільш чутливою і специфічною ознакою
дефіциту заліза [1, 5, 13].
Хворі ЗДА відзначають загальну слабкість, швидку
стомлюваність, утруднення в зосередженні уваги, іноді сон;
ливість. З’являються головний біль після перевтоми, запа;
морочення. При важкій анемії можлива непритомність. Ці
скарги, як правило, залежать не від ступеня залізодефіциту,
а від тривалості захворювання та віку хворих.
ЗДА характеризується змінами шкіри, нігтів і волосся.
Шкіра звичайно бліда, з рум’янцем щік, що легко виникає, во;
на стає сухою, в’ялою, лущиться, легко утворюються тріщини.
Волосся втрачає блиск, сіріє, стоншується, легко ламається,
рідшає і рано сивіє. Специфічні зміни нігтів: вони стають тон;
кими, матовими, уплощуются, легко розшаровуються і лама;
ються, з’являється смугастість. При виражених змінах нігті
набувають увігнутої, ложкоподібної форми (койлоніхія).
Усі ці ознаки порушення трофіки епітеліальних тканин
пов’язані з тканинною сидеропенією і гіпоксією. Слід зазна;
чити, що в легких випадках анемії загальні симптоми можуть
бути відсутні, оскільки компенсаторні механізми (посилен;
ня еритропоезу, активація функцій серцево;судинної і ди;
хальної систем) забезпечують фізіологічну потребу тканин у
кисні [1, 4, 19].
При тривалій анемії можливі порушення функцій різних
паренхіматозних органів, які розвиваються в результаті дис;
трофічних процесів, які зумовлені хронічною гіпоксією.
Зміни функції різних органів і систем при ЗДА є наслідком
не так малокрів’я, скільки тканинного дефіциту заліза. Дока;
зом цього служить невідповідність тяжкості клінічних про;
явів хвороби і ступеня анемії і поява їх вже в стадії прихова;
ного дефіциту заліза [17, 19, 20].
Найбільш частими причинами дефіциту заліза є хронічні
постгеморагічні стани (менорагії різного генезу, гіпер;
поліменорея, порушення гемостазу, аборти, пологи, міома
матки, аденоміоз, внутрішньоматкові контрацептиви, зло;
якісні пухлини, кровотечі з травного тракту; інші крововтра;
ти – носові, ниркові, ятрогенні); стани, пов’язані з підвище;
ною потребою в залізі (вагітність, лактація, період статевого
дозрівання та інтенсивного росту, запальні захворювання,
інтенсивні заняття спортом, лікування вітаміном В12 у хво;
рих з В12;дефіцитною анемією); стани, пов’язані з порушен;

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Â Ð À × Ó

ням надходження заліза (аліментарна ЗДА, неповноцінне
харчування з переважанням борошняних і молочних про;
дуктів, знижений вміст мікроелементів (міді, марганцю, ко;
бальту) у воді та їжі, порушення всмоктування (ентерити,
стани після резекції кишечнику, шлунка, целіакія).
Дефіцит заліза у жінок зумовлений переважно крово;
втратами. У випадках значних крововтрат, які спостеріга;
ються у дівчаток;підлітків, жінок дітородного та клімакте;
ричного віку при рясних і тривалих менструаціях, ди;
сфункціональних маткових кровотечах, при міомі матки, ен;
дометріозі, наявності внутрішньоматкових контрацептивів,
при гінекологічних та хірургічних операціях часто розвива;
ються залізодефіцитні стани [3, 6, 15].
Міома матки і ендометріоз є найбільш поширеними гіне;
кологічними захворюваннями з тенденцією до омолоджен;
ня, зростає також відсоток анемізації вагітних, у зв’язку з
цим питання про адекватне, сучасне лікування ЗДА у жінок
стає все більш актуальним. Багато дослідників вважають, що
збільшення площі ендометрія при розвитку міоми матки є
причиною підвищеної крововтрати [15, 16]. У літературі ак;
центується увага на локалізації міоматозного вузла як фак;
тора, що визначає величину крововтрати [3, 16]. Підслизове
й інтерстиціально;підслизове розташування вузлів сприяє
гіпертрофії міометрія, збільшенню площі ендометрія, впли;
ває на моторику матки.
В умовах триваючих менорагій за відсутності компен;
сації втрат заліза й у міру виснаження його запасів у жінок
розвивається дефіцит заліза з наступним формуванням
клініко;гематологічного синдрому ЗДА. Строки розвитку
ЗДА при цьому залежать від вираженості менорагій, величи;
ни вихідних запасів заліза, наявності інших факторів ризику
розвитку ЗДА [3, 6, 15, 16].
Велике значення в діагностиці анемії має лабораторне
дослідження крові та визначення концентрації гемоглобіну;
кількості еритроцитів, величини і насиченості їх гемо;
глобіном; колірного показника; гематокриту (зниження ге;
матокриту до 0,3 і менше); концентрації заліза в плазмі крові
(в нормі 13–32 мкмоль/л); насичення трансферину (НТ)
залізом; повне морфологічне дослідження крові з визначен;
ням кількості ретикулоцитів, тромбоцитів, лейкоцитів і лей;
коцитограми. У периферійному мазку крові виявляються
морфологічні зміни еритроцитів, характерні для ЗДА: гіпо;
хромія – зниження щільності забарвлення еритроцитів через
низький вміст гемоглобіну; мікроцитоз – переважання ерит;
роцитів зменшеного розміру; анізоцитоз (неоднакова вели;
чина) і пойкілоцитоз (різні форми) еритроцитів [1, 14, 20].
При виявленні причини розвитку ЗДА основне лікування
повинне бути спрямоване на її усунення (оперативне лікуван;
ня міоми, аденоміозу, лікування ентериту, корекція алімен;
тарної недостатності та ін.). Однак у цілій низці випадків ра;
дикальне усунення причини ЗДА не представляється можли;
вим (наприклад, при тривалих менорагіях, спадкових гемо;
рагічних діатезах, у вагітних, а також при деяких інших ситу;
аціях). У таких випадках основного значення набуває терапія
залізовмісними лікарськими препаратами [3, 6, 17].
Патогенетичним лікуванням ЗДА є застосування препа;
ратів заліза всередину [1, 2, 5, 19]. За наявності показань ре;
комендується використовувати препарати заліза для парен;
терального застосування та препарати еритропоетину [3, 10,
12]. Добова доза двовалентного заліза (всмоктується тільки
двовалентне залізо) становить 100–300 мг. У зв’язку з цим
при виборі препарату заліза і визначенні добового його дозу;
вання слід орієнтуватися не тільки на загальний вміст у ньо;
му заліза, але й на кількість двовалентного заліза, що
міститься в даному препараті. Аскорбінова і бурштинова
кислоти, фруктоза, цистеїн, мальтоза та ін. входять до скла;
ду багатьох лікарських форм та посилюють всмоктування
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Мал. 1 «Порочне коло» залізодефіциту
За умов застосування препаратів заліза, внаслідок пошкодження слизової
оболонки кишечнику підвищується концентрація інтерлейкіну6 (IL6).
IL6 індукує активність гепсидину, який блокує вихід депонованого заліза
з клітини у кров

Мал. 2. Механізм дії екзогенного лактоферину
Лактоферин знижує концентрацію IL6 та пригнічує активність гепсидину,
активується транспортний білок феропортин і депоноване залізо виходить
у кровоносне русло

заліза. Оцінювання ефективності лікування проводять через
2–3 тиж від початку лікування препаратами заліза шляхом
підрахунку процентного зростання значень гематологічних
показників (гемоглобіну, гематокриту, еритроцитів) по
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відношенню до вихідного рівня. Підвищення гемоглобіну
менш ніж на 6% (2% на тиждень); гематокриту – менше ніж
на 1,5% (0,5% на тиждень); еритроцитів – менше ніж на 3%
(1% на тиждень) свідчить про неефективність лікування. У
даній ситуації слід розглянути питання про проведення ліку;
вання парентеральними препаратами заліза [7–9, 11].
В останні роки тривають дослідження з вивчення ефек;
тивності в корекції залізодефіцитних станів трансферинів
тваринного походження. Найбільш вивчений на сьогодні
лактоферин з коров’ячого молока. Лактоферин є багато;
функціональним глікопротеїном родини трансферину з
підвищеною здатністю до зв’язування із залізом.
Спорідненість лактоферину до заліза в 300 разів вище, ніж в
інших трансферинів. Він міститься в материнському молоці,
а також в інших рідинах організму, зокрема в слині. У нещо;
давно проведених дослідженнях встановлена роль лактофе;
рину в гомеостазі заліза. Зокрема, лактоферин здатний інду;
кувати вивільнення заліза з тканин в кровотік за допомогою
механізму мобілізації заліза. Клінічні дані свідчать, що лак;
тоферин, спожитий всередину, може поліпшити рівень за;
гального заліза в плазмі крові, гемоглобіну, феритину, а та;
кож кількості еритроцитів. Лактоферин сприяє нормалізації
імунного статусу, посилює протидію захисних сил організму
інфекціям, спричиненим мікробами, грибами і вірусами
[22–24]. За даними клінічних досліджень (Paesano та
співавт., 2010), деякі препарати заліза, зокрема заліза суль;
фат, подразнюючи та пошкоджуючи слизові оболонки трав;
ного тракту, здатні індукувати зростання концентрації IL;6.
Підвищення експресії IL;6, як відомо, здатне індукувати
пухлини, а також хіміотерапевтичні агенти, які взаємодіють
з ними. Тому контроль рівня IL;6 дуже важливий у хворих з
анемічним синдромом, адже цей прозапальний цитокін сти;
мулює активність гепсидину, який перешкоджає вивільнен;
ню заліза з ентероцитів у кровоносне русло. Виникає
своєрідне «порочне коло» залізодефіциту (мал. 1). Як вияви;
лося, розірвати це коло здатний екзогенний лактоферин.
Лактоферин знижує концентрацію IL;6, пригнічує гепсидин
і сприяє вивільненню заліза із клітин;депо (мал. 2).
Метою нашої роботи було вивчити вплив введення лак;
тоферину (Латоя, виробник «Джіеллепі С.А.», Італія) в
раціон пацієнток з анемією середнього та легкого ступеня
тяжкості і оцінити в динаміці такі показники, як рівень гемо;
глобіну і кількість еритроцитів, рівень феритину сироватки.
Загалом протягом 2014–2015 рр. ми спостерігали 96
пацієнток з анемією у віці від 19 до 44 років. Причиною
анемій були порушення менструацій (зокрема, поліменорея)
або дисфункціональні маткові кровотечі, а також крововтра;
ти під час гінекологічних оперативних втручань. Препарати
заліза за два тижні до початку застосування лактоферину і в
період його використання не призначали. Гематологічні по;
казники фіксували до початку застосування лактоферину,
через 15 днів і через 30 днів.
До початку застосування лактоферину у пацієнток гемо;
глобін був на рівні від 84,6 до 91,4 г/л, ці показники корелю;
вали зі зниженою кількістю еритроцитів та відносно низь;
ким рівнем феритину сироватки (таблиця).
Протягом курсу застосування лактоферину стало зро;
зумілим, що чим більш виражений анемічний синдром у
пацієнток, тим краща позитивна динаміка гематологічних
показників спостерігається. Це демонструють наведені

Середні значення гематологічних показників у пацієнток в процесі застосування екзогенного лактоферину
Показник

1>й день

15>й день

30>й день

Феритин сироватки, мкг/л

7,2±1

10,3±1

19,2±2

88±3,4

98±2,6

114,7±7,3

2,7±0,2

3,0±0,2

3,2±0,2

Гемоглобін (Hb), г/л
Кількість еритроцитів, абс. число u10 /л
12
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20
17,7
Гемоглобін (Hb), г/л

120

113,3
15

101,6
100

11,2

87,2
80

10

8,0

60
5
40
20
0

0

1-й день

15-й день

2,8

3,0

1-й день

15-й день

3,4

30-й день

Феритин сироватки, мкг/л

30-й день

12

Кількість еритроцитів, абс. число х10 /л

Мал. 3. Клінічний випадок. Пацієнтка Н., 28 років. Діагноз: поліменорея.
Динаміка гематологічних показників в процесі застосування лактоферину
15

13,7

Гемоглобін (Hb), г/л

120

110,0

12

10,6

99,6
100

88,0
9

7,4

80
6

60

3

20

0

0

1-й день

15-й день

3,4

3,2

2,9
40

1-й день

15-й день

30-й день

Феритин сироватки, мкг/л

30-й день

12

Кількість еритроцитів, абс. число х10 /л

Мал. 4. Клінічний випадок. Пацієнтка К., 39 років. Діагноз: фіброміома (стан після лапароскопічної операції).
Динаміка гематологічних показників в процесі застосування лактоферину
20

Гемоглобін (Hb), г/л
120

111,4

18,0

114,9

16,6

103,3
96,6

100

15

13,7

88,0
10,3

80

10

9,2

60
5

40
0

20
0

1-й
день

15-й
день

30-й
день

45-й
день

60-й
день

2,8

2,9

3,2

3,4

1-й
день

15-й
день

30-й
день

45-й
день

4,2

60-й
день

Феритин сироватки, мкг/л
12

Кількість еритроцитів, абс. число х10 /л

Мал. 5. Клінічний випадок. Пацієнтка А., 38 років. Діагноз: фіброміома (стан після лапароскопічної операції).
Динаміка гематологічних показників в процесі застосування лактоферину
клінічні випадки (мал. 3, 4). У всіх пацієнток на 15;й день за;
стосування лактоферину спостерігалося підвищення показ;
ників гемоглобіну та еритроцитів, а також рівня феритину си;
роватки в середньому з 7,2±1 до 10,3±1 мкг/л. У ході 30;денно;
го курсу лікування показники гемоглобіну зросли в серед;
ньому з 88±3,4 г/л до 114,7±7,3 г/л. У 80 (83,3%) жінок всі
три гематологічні показники наблизилися до норми і ліку;
вання було охарактеризоване як ефективне.
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Також слід зазначити, що у 16 (16,6%) пацієнток на 30;й
день лікування на тлі нормалізації показників феритину си;
роватки зберігалися відносно низькі цифри гемоглобіну та
еритроцитів. Ми виділили цих пацієнток в окрему групу і,
використавши досвід італійських колег (Paesano et al., 2010),
продовжили застосування лактоферину ще протягом 30
днів. У результаті 60;денного курсу лікування лактофери;
ном в цій групі гемоглобін зріс в середньому до 112±2,9 г/л,
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а кількість еритроцитів до 4,2±0,9 u 1012/л, що можна
суб’єктивно оцінити як хороший результат. Це можна проде;
монструвати на прикладі клінічного випадку (мал. 5).
Таким чином, перший рік досвіду застосування екзоген;
ного лактоферину (Латоя) в гінекологічній практиці
свідчить про його ефективність в лікуванні залізодефіцит;
них станів. У 80 (83,3 %) хворих протягом 30 днів вдалося
значно покращити показники феритину сироватки, гемо;
глобіну та еритроцитів.
Слід зазначити, що на відміну від стандартних препа;
ратів для лікування анемій, зокрема сульфату заліза, екзо;

генний лактоферин має неперевершений профіль безпеки,
адже не спричинює альтерації слизової оболонки шлунка
та кишечнику. Тому пацієнтки не мають традиційних для
лікування залізовмісними препаратами скарг: болю у
шлунку, дискомфорту, кишкових кольок або порушень
травлення.
Практика свідчить, що екзогенний лактоферин здатний
нормалізувати гематологічні показники за 30 днів, а у склад;
них випадках за 60 днів, тому може розглядатися як перспек;
тивна альтернатива загальноприйнятним схемам лікування
залізодефіцитних станів, зокрема в гінекології.

Год опыта использования экзогенного
лактоферрина для коррекции железодефицитных
состояний: первые итоги и перспективы
С.Н. Мельников

Year experience with exogenous lactoferrin
correcting iron deficiency: first conclusions
and prospects
S.M. Melnikov

Год опыта применения экзогенного лактоферрина (Латоя) в гине;
кологической практике свидетельствует о его эффективности в ле;
чении железодефицитных состояний. У 80 (83,3%) больных в тече;
ние 30 дней удалось значительно улучшить показатели ферритина
сыворотки, гемоглобина и эритроцитов. Экзогенный лактоферрин
обладает очень хорошим профилем безопасности, так как не вызы;
вает альтерации слизистой оболочки желудка и кишечника. Прак;
тический опыт свидетельствует, что экзогенный лактоферрин спо;
собен нормализовать гематологические показатели за 30 дней, а в
сложных случаях за 60 дней, поэтому может рассматриваться как
перспективная альтернатива общепринятым схемам лечения желе;
зодефицитных состояний, в том числе в гинекологии.
Ключевые слова: экзогенный лактоферрин, ферритин, гемоглобин,
железодефицитная анемия, эффективность, безопасность.

First experience with exogenous lactoferrin (Latoya) in gynecologi;
cal practice is evidence of its effectiveness in the treatment of iron
deficiency. In 80 (83,3%) patients within 30 days lactoferrin man;
aged to significantly improve the performance of serum ferritin,
hemoglobin and red blood cells. Exogenous lactoferrin has an unsur;
passed safety profile: it do not cause alteration of the mucous mem;
brane of the stomach and intestine. Practice shows that exogenous
lactoferrin is able to normalize the hematologic indices for 30 days,
and in severe cases 60 days, so it can be viewed as a promising alter;
native to the generally accepted treatment regimens iron deficiency,
particularly in gynecology.
Key words: exogenous lactoferrin, ferritin, hemoglobin, iron deficiency
anemia, efficiency, safety.
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Хронические воспалительные заболевания
внутренних половых органов
(оптимизация лечения)
В.А. Заболотнов1, А.Н. Рыбалка2, В.Й. Шатила1, С.С. Аникин2
1
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2

В статье приведены данные об эффективности применения новой врачебной формы тиотриазолина – ректальных суппозиториев Далмаксин в комплексе лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями внутренних половых органов.
Ключевые слова: хронические воспалительные заболева
ния внутренних половых органов, лечение, тиотриазолин,
Далмаксин.

Д

остоверно определено, что несмотря на широкое при;
менение антибактериальных препаратов, иммуномо;
дуляторов, физиотерапевтических методов терапии, у каж;
дой пятой пациентки острый воспалительный процесс ор;
ганов малого таза переходит в хронический. Сальпинго;
офориты в современных условиях нередко приобретают
затяжное течение, переходят в хронические формы и чаще
других гинекологических заболеваний вызывают времен;
ную, а иногда и стойкую утрату трудоспособности [1, 10].
Поэтому хронические воспалительные заболевания внут;
ренних половых органов (ХВЗВПО) занимают ведущее
место в структуре гинекологической заболеваемости, а их
частота не имеет тенденции к снижению [6, 11].
Для ХВЗВПО характерно снижение клеточного и гу;
морального иммунитета, показателей неспецифической
резистентности, сенсибилизация организма и развитие
аутоиммунного процесса, нарушения в системе гемостаза
и микроциркуляции (повышение коагуляционного потен;
циала и снижение фибринолитической активности с раз;
витием хронической формы ДВС;синдрома). Это приво;
дит к гипоксии тканей, замедлению процессов регенера;
ции и хронизации процесса [4, 10].
Широкий спектр клинических проявлений ХВЗВПО де;
лают эту проблему актуальной с медицинской точки зрения
и определяют социально;экономическую значимость [8, 12].
Хронизация воспалительного процесса характеризует;
ся болевым синдромом (боль носит периодический харак;
тер, сохраняется после исчезновения признаков воспали;
тельной реакции, может усиливаться при охлаждении, фи;
зических и эмоциональных перегрузках), наличием ин;
фильтратов, изменением нервно;психического состояния
(плохой сон, раздражительность, снижение трудоспособ;
ности, быстрая утомляемость), нарушением сексуальной
функции (50–70%) (аноргазмия, вагинизм, диспареуния),
нарушением менструальной функции (45–55%), утратой
физиологических функций слизистой и мышечной оболо;
чек маточной трубы – нарушением репродуктивной функ;
ции (30,0%) [4].
Единственным критерием выздоровления для пациен;
ток с тазовой болью является прекращение болевых ощу;
щений и восстановление репродуктивной функции. Эф;
фективность лечения гинекологических заболеваний с по;
зиций ликвидации клинической симптоматики освещена в
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небольшом количестве работ и нуждается в дальнейшем
изучении [9, 13].
Для получения хорошего терапевтического эффекта
при лечении ХВЗВПО обычно длительно применяют ком;
бинации препаратов, которые порой насчитывают более 10
наименований. Это существенно удорожает стоимость ле;
чения, снижает его эффективность, увеличивает частоту
аллергических реакций и осложнений, снижает компла;
ентность терапии [3].
Перспективным представляется применение лекар;
ственных средств обладающих широким спектром терапе;
втических эффектов, – восстановлением микроциркуля;
ции, противовоспалительным, иммуномодулирующим,
мембрано;стабилизирующим, противоишемическим, ан;
тиоксидантным, регенеративным. Такими эффектами об;
ладает препарат Далмаксин (действующее вещество тио;
триазолин) [2, 5]. Далмаксин оказывает:
• противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие – стабилизируя мембраны базофильных
гранулоцитов, тучных клеток и эозинофильных гра;
нулоцитов ограничивает выброс медиаторов воспа;
ления, снижает содержание циркулирующих иммун;
ных комплексов, увеличивает фагоцитарную актив;
ность макрофагов;
• мембраностабилизирующее – сохраняет целост;
ность мембран клеток, защищает фосфолипиды мем;
бран от окисления, нормализует ионный транспорт в
клетку, сохраняет пороговую чувствительность мем;
бранных рецепторов;
• противоишемическое – усиливает синтез АТФ, нор;
мализует дыхательную цепь митохондрий, повышает
утилизацию глюкозы и гликогена в клетках, предот;
вращает развитие лактоацидоза в клетках, нормали;
зует работу ферментов цикла Кребса;
• антиоксидантное – переводит свободные радикалы
кислорода в неактивное состояние, способствует вос;
становлению антиоксидантных ферментов;
• регенеративное – стимулирует регенерацию эпите;
лия, восстанавливает микроциркуляторное русло,
активирует белоксинтетические процессы.
В связи с наличием у Далмаксина перечисленных вы;
ше свойств, мы решили оценить его эффективность у жен;
щин с ХВЗВПО.
Цель исследования: повышение эффективности лече;
ния хронических воспалительных заболеваний внутрен;
них половых органов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено обследование и лечение 80 пациенток в воз;
расте от 22 до 39 лет (средний возраст – 27,4±1,1) с
ХВЗВПО и длительностью заболевания от 2 до 5 лет. В за;
висимости от метода лечения пациентки были подразделе;
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ны на две группы. Основную группу составили 40 пациен;
ток, которым назначали ректально свечи с Далмаксином
0,2 г ежедневно по 1 свече на ночь в течение 14 дней, затем
через день № 10; проводили магнитотерапию № 15 и ульт;
развук № 15; циклическую витаминотерапию (в I фазу –
фолиевая кислота, во II фазу – витамин Е). В группу срав;
нения вошли 40 пациенток, которым назначали: иммуно;
модуляторы – цепэгинтерферон альфа;2b по 0,4–0,6 мл (в
зависимости от массы тела) один раз в неделю №4; рек;
тально свечи с индометацином по 50 мг два раза в сутки
ежедневно в течение 10 дней, затем ежедневно по 50 мг на
ночь № 20; тампоны с мазью Вишневского ежедневно в
течение 10 дней, затем через день №10; магнитотерапию
№ 15 и ультразвук № 15, циклическую витаминотерапию
(в I фазу – фолиевая кислота, во II фазу – витамин Е).
Длительность терапии в среднем составляла 2 мес. Оцен;
ку результатов лечения проводили по окончании терапии
и через 3 мес.
В исследование не вошли пациентки с соматически;
ми заболеваниями, которые были возможной причиной
хронической тазовой боли (после консультирования
терапевта, невропатолога, уролога, хирурга). В иссле;
дование не включены женщины с наличием опухолей
придатков.
Обследование больных включало специально разрабо;
танную анкету [7], в которой в компактной форме отраже;
ны как качественные, так и количественные характеристи;
ки боли. Особое внимание уделяли локализации и субъек;
тивным характеристикам боли, длительности, периодич;
ности, связи с менструациями (дисменорея) или с поло;
вым контактом (диспареуния). Интенсивность этих симп;
томов оценивали в баллах (от 0 до 3), суммарная оценка
представляла собой болевой индекс. Степень воздействия
боли на основные параметры качества жизни: физическую
активность, эмоциональный статус, сон, трудоспособ;
ность, сексуальное, семейное и социальное функциониро;
вание, также оценивалась больными в баллах от 0 до 3. Ан;
кеты заполняли по окончании терапии и через 3 мес после
лечения, критерием эффективности которого было сниже;
ние болевого индекса и балльной оценки качества жизни
не менее чем в 2 раза.
Иммунологические лабораторные исследования про;
водили методом проточной цитометрии (проточный цито;
флюориметр FACSCalibur, Becton Dickinson, USA) с ис;

Â Ð À × Ó

пользованием моноклональных антител (МаТ), в програм;
ме CellQuest определяли процентное содержание иммуно;
логических показателей.
Статистическая обработка материала проведена с ис;
пользованием пакета программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc.,
США). Критический уровень достоверности принимали
при р<0,05, рассчитанный при использовании критерия
Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обследованные женщины связывали обострение
ХВЗВПО с переохлаждением в 22,5% случаев, стрессом –
в 20,0%, перенесенной экстрагенитальной бактериальной
или вирусной инфекцией – в 15,0%, сменой полового парт;
нера – в 5,0%, затруднялись определить причину обостре;
ния – 37,5%.
Сразу после окончания терапии установлено, что в
основной группе после комплексной терапии с Далмак;
сином отсутствовал болевой синдром у 60,0% пациенток
(в группе сравнения – у 55,0% пациенток), болевой син;
дром характеризовался как незначительный у 32,5% (в
группе сравнения – у 27,5%), как умеренный – у 7,5% (в
группе сравнения – у 17,5%), как выраженный болевой
синдром не был отмечен в обеих группах. В группе срав;
нения обращает на себя внимание более чем в два раза
большая частота сохранения болевого синдрома умерен;
ной степени выраженности по отношению к основной
группе (р<0,05).
По окончании терапии при бактериоскопии бактериаль;
ный вагиноз выявлен у 2 пациенток в основной группе и у 3 в
группе сравнения, кольпит соответственно у 2 и 3 пациенток.
Через 3 мес после окончания терапии в основной группе от;
сутствовал болевой синдром у 45,0% пациенток (в группе срав;
нения – у 27,5% пациенток), болевой синдром характеризовал;
ся как незначительный у 42,5% (в группе сравнения – у 47,5%),
как умеренный – у 10,0% (в группе сравнения – у 22,5%), как
выраженный – у 2,5% (в группе сравнения – у 2,5%). Положи;
тельным было отсутствие болевого синдрома в основной груп;
пе у каждой второй пациентки, тогда как возобновление боле;
вого синдрома фактически отмечали три женщины из четырех
в группе сравнения (р<0,05). При этом в группе сравнения у
каждой четвертой женщины болевой синдром характеризовал;
ся как умеренный или выраженный (р<0,05).

%
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8
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7,5%

7

Основная группа
Группа сравнения

6
5,0%

5,0%

5,0%

5
4
3

2,5%

2
1
0%
0
Пролонгированные
(более 8 дней)

Короткие
(менее 4,5 дня)

Тяжелые
(более 80 мл)

Легкие
(менее 5 мл)

Нарушение нормальных параметров менструального цикла в изучаемых группах после проведенного лечения
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Динамика показателей иммунологического статуса больных с ХВЗВПО после окончания терапии и через 3 мес
Основная группа

Группа сравнения

Основная группа

Группа сравнения

Показатель
После окончания терапии

Через 3 мес

ЦИК, усл.ед.

122,9±4,2

149.8±5,7*

129,4±4,9

169,1±5,7*

Т= Li,(СD З),%

73,2±3,2

69,2±3,4

68,3±3,8

64,2±3,1

Тх, (СD 4),%

40,8±2,3

39,8±2,2

38,1±2,4

38,2±2,3

Тs, (СD 8),%

17,6±0,9

19,5±1,1

19,6±1,1

24,7±1,2*

Т= акт. Li, (СD 25),%

34,2±1,9

32,9±1,8

31,8±1,7

24,5±1,9*

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) по отношению к группе сравнения.

ВЫВОДЫ

Диспареуния через 3 мес после окончания терапии бы;
ла у 7,5% пациенток основной группы и у 12,5% пациенток
группы сравнения.
Бактериальный вагиноз выявлен у 3 пациенток основ;
ной группы и у 3 пациенток группы сравнения, кольпит со;
ответственно у 2 и 4 пациенток (р<0,05).
На фоне ХВЗВПО на протяжении 3 мес после окончания
терапии выявлено нарушение нормальных параметров мен;
струального цикла у 12,5% женщин в основной группе и бо;
лее чем в два раза чаще (27,5%) в группе сравнения (р<0,05)
(рисунок). Более редкая частота нарушений менструального
цикла в основной группе свидетельствует об эффективности
терапии Далмаксином, его системном противовоспалитель;
ном эффекте, улучшении микроциркуляции в органах мало;
го таза, положительном влиянии на функцию яичников и ги;
поталамо;гипофизарно;яичниковой системы.
После окончания лечения в основной группе зафикси;
ровано более выраженное уменьшение концентрации ЦИК
в крови пациенток (таблица). У пациенток, получавших
стандартную терапию, снижение уровня ЦИК было менее
выраженным (р<0,05). Другие показатели иммунограммы
были сопоставимы в обеих группах (р>0,5).
Через 3 мес после окончания терапии в группе сравнения
появились патологические показатели, свидетельствующие о
подавлении клеточного звена иммунной защиты в виде ста;
тистически значимого нарастания уровня ЦИК, увеличения
CD8 и снижения активных форм лейкоцитов (CD 25).
Эти данные доказывают положительный и долговре;
менный эффект, после проведенного лечения в основной
группе, с одной стороны, и необходимости начала противо;
рецидивного лечения в группе сравнения.
У трех пациенток группы сравнения выявлено обостре;
ние ХВЗВПО (появились симптомы воспаления: гипер;
термия, возобновился болевой синдром, отмечено увели;
чение СОЭ и количества лейкоцитов, выявлен патологиче;
ский уровень С;реактивного белка). В основной группе за
период наблюдения рецидивов не было.

В работе доказана клиническая эффективность лече;
ния больных с обострением хронических воспалительных
заболеваний внутренних органов малого таза (ХВЗОМТ)
с использованием препарата Далмаксин.
При применении Далмаксина в комплексном лечении
ХВЗОМТ отмечается:
• Достоверное снижение болевого синдрома как непо;
средственно во время лечения, так и в отдаленный
период (р<0,05).
• Достоверно более редкая частота нарушений мен;
струального цикла (р<0,05).
• Достоверно более выраженное уменьшение концент;
рации ЦИК в крови как непосредственно после лече;
ния, так и в отдаленный период (р<0,05).
• Обеспечивает долговременный и безрецидивный эф;
фект.
Эти данные свидетельствуют об эффективности тера;
пии Далмаксином, его системном противовоспалитель;
ном эффекте, улучшении микроциркуляции в органах
малого таза, положительном влиянии на функцию яич;
ников и гипоталамо;гипофизарно;яичниковой системы.
Благодаря восстановлению микроциркуляторного рус;
ла, противовоспалительному, иммуномодулирующему,
мембрано;стабилизирующему, противоишемическому, ан;
тиоксидантному и регенеративным эффектам применение
препарата Далмаксин при ХВЗВПО способствует быстро;
му купированию симптомов заболевания и позволяет
уменьшить количество применяемых лекарственных
средств.
У женщин с ХВЗВПО в период обострения для прове;
дения направленной терапии необходима оценка иммун;
ного статуса.
Проведенные исследования свидетельствуют о целесо;
образности комплексного лечения с применением препа;
рата Далмаксин женщин с ХВЗВПО, учитывая его влия;
ние на ключевые звенья патогенеза.

Хронічні запальні захворювання внутрішніх ста>
тевих органів (оптимізація лікування)
В.О. Заболотнов, А.М. Рибалка, В.Й. Шатіла,
С.С. Анікін

Chronic inflammatory diseases of sexual organs
(optimization of treatment)
V.A. Zabolotnov, A.N. Rybalka, V.J. Shatila,
S.S. Anikin

У статті наведено дані про ефективність застосування нової
лікарської форми тіотріазоліну – ректальних супозиторіїв Дал;
максин у комплексі лікування пацієнток із хронічними запальни;
ми захворюваннями внутрішніх статевих органів.
Ключові слова: хронічні запальні захворювання внутрішніх ста
тевих органів, лікування, Далмаксин

The paper shows the effectiveness of the new dosage form
Thiotriazoline – rectal suppositories Dalmaksin in the complex
treatment of patients with chronic inflammatory diseases of sexual
organs.
Key words: chronic inflammatory diseases of sexual organs, treatment,
dalmaksin.
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Роль хламидийной инфекции в развитии
воспалительных заболеваний органов
малого таза (клиническая лекция)
Э.Р. Довлетханова, В.Н. Прилепская
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России, г. Москва
Гинекология №05 2013

Воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ) связаны с ростом заболеваемости инфекциями,
передаваемыми половым путем. Хламидийная инфекция
может вызвать ВЗОМТ, ведущие к таким осложнениям,
как трубное бесплодие и внематочноя беременность. С целью контроля инфекций, передаваемых половым путем, в
том числе и хламидийной инфекции, рекомендуется проведение скрининга у женщин в возрасте до 25 лет.

Б

ольшое значение в последние годы имеет тенденция рос;
та распространенности воспалительных заболеваний по;
ловых органов. В анализе, проведенном в 2012 г., показано,
что частота заболеваемости воспалительными заболевания;
ми половых органов возросла в 1,6 раза, а у подростков – в
7,1 раза по сравнению с 1991 г. Было отмечено, что с 1991 г.
в России наблюдался катастрофический рост гинекологиче;
ских заболеваний, в том числе воспалительных заболеваний
половых органов. В течение 2000;х годов уровень заболевае;
мости имеет тенденцию к некоторому снижению, однако ос;
тается достаточно высоким [2]. Рост воспалительных забо;
леваний связан с тенденцией роста распространенности ин;
фекций, передаваемых половым путем (ИППП).
Урогенитальные инфекции имеют значение не только как
точка отсчета возникновения многих заболеваний, встречаю;
щихся в акушерстве и гинекологии, но и как причина, вызыва;
ющая разные осложнения у матери во время беременности, в
родах и послеродовой период, а также внутриутробное инфи;
цирование плода. Проблема внутриутробной инфекции при;
обрела особое значение как причина невынашивания бере;
менности и преждевременных родов, развития плацентарной
недостаточности с последующей задержкой внутриутробного
развития плода и др. В настоящее время не подлежит сомне;
нию тот факт, что именно с вирусно;бактериальными ИППП
связаны перечисленные патологические состояния.
Воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ) представляют собой целый спектр заболеваний
верхних женских половых органов, включая разные комби;
нации эндометрита, сальпингита, тубоовариального абсцес;
са и тазового перитонита [8]. ВЗОМТ, как правило, иниции;
руется восходящей инфекцией, которая поднимается из вла;
галища и шейки матки в верхние отделы половых органов,
вызывая воспаление этих структур.

Факторы риска
Механизм (или механизмы), посредством которого мик;
роорганизмы поднимаются из нижних половых путей, до кон;
ца неясен. Исследования свидетельствуют, что в этот процесс
могут быть вовлечены многочисленные факторы [5, 14].
Несмотря на то что цервикальная слизь обеспечивает
функциональный барьер против распространения вверх ин;
фекции, эффективность этого барьера может быть уменьше;
на в связи с воспалительными изменениями во влагалище и
шейке матки, гормональными изменениями, которые проис;
ходят во время овуляции и менструации [8].
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Целый ряд факторов может способствовать восходящей
инфекции половых органов:
• открытие шейки матки во время менструации, а также
ретроградный заброс менструальной крови;
• занятия сексом – в связи с ритмическими сокращения;
ми матки, происходящими во время оргазма;
• возможность проникновения бактерий со сперматозо;
идами в матку и маточные трубы [20];
• бесконтрольный прием антибактериальных препара;
тов, нарушающий баланс эндогенной микрофлоры во
влагалище, в результате чего обычно непатогенные ми;
кроорганизмы начинают чрезмерно размножаться и
могут быть причиной воспалительных заболеваний по;
ловых органов.
Бактериальная нагрузка и количество микробных ассо;
циаций, а также состояние иммунной системы организма хо;
зяина влияют на характер и степень воспаления и в дальней;
шем – на тяжесть течения и отдаленные последствия
ВЗОМТ. Инфекционный агент в первую очередь поражает
слизистые оболочки органов малого таза (матки, маточных
труб), но воспаление может достаточно быстро стать транс;
муральным [17].
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) ежегодно происходит приблизительно 448 млн новых
случаев ИППП у людей в возрасте 15–49 лет [1, 3].

Проблемы
Отмечен ряд факторов, влияющих на трудность опреде;
ления фактического уровня заболеваемости и распростра;
ненности ВЗОМТ, причиной которых являются ИППП во
всем мире [9]:
• непризнание болезни со стороны пациентов;
• трудности в получении доступа к медицинской по;
мощи;
• субъективный метод диагностики заболеваний;
• отсутствие диагностики и лабораторной базы во мно;
гих развивающихся странах;
• недостаток средств и необходимых медикаментов в си;
стеме здравоохранения.
Ежегодные темпы роста заболеваемости ВЗОМТ в высо;
коразвитых странах достигают 10–20 случаев на 1 тыс. жен;
щин репродуктивного возраста. На примере скрининга
ИППП, проводимого в Скандинавии, было показано, что
уменьшение распространенности ИППП повлекло за собой
весьма эффективное снижение заболеваемости ВЗОМТ [10].
Поздняя диагностика и соответственно несвоевременно
назначенное лечение приводят к развитию осложнения
ИППП – ВЗОМТ.

Этиология
В 30–40% случаев ВЗОМТ имеет полимикробную этиоло;
гию. В патогенезе участвует целый ряд микроорганизмов:
Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, гемофильная палоч;
ка, анаэробы, такие, как Peptococcus и Bacteroides. Однако проб;
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лема ВЗОМТ в первую очередь связана с осложненной уроге;
нитальной инфекцией, чаще всего вызванной Chlamydia tra;
chomatis и N. gonorrhoeae. Несмотря на то что ВЗОМТ, вызван;
ные N. gonorrhoeae, проявляются более острой симптоматикой,
осложнения урогенитального хламидиоза (УХ) связывают с бо;
лее высокой вероятностью последующего бесплодия [13].
Лапароскопические исследования показали, что именно
УХ является преобладающей причиной ВЗОМТ [11]. Тя;
жесть этих осложнений и затраты на их лечение служат
обоснованием внедрения программ скрининга на ИППП.
На сегодняшний день УХ – самая распространенная бак;
териальная ИППП во всем мире [13, 21]. В США и Европе
диагностируется каждый год более 3 млн новых случаев УХ
[15, 26]. По данным российской статистики за период с 2000
по 2011 г. зарегистрировано более 90 случаев на 100 тыс. на;
селения.
Риск развития ВЗОМТ существует у 20% женщин с хла;
мидийной инфекцией (ХИ) нижних отделов половых путей
(рис. 1).
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Рис. 1. Влияние ХИ на репродуктивное здоровье женщины

Осложнения
Большинство случаев ХИ остаются бессимптомными и
поздно диагностируются. Невыявленная ХИ у женщин мо;
жет быть причиной ВЗОМТ, что в свою очередь приводит к
образованию спаечного процесса в малом тазу, трубному
бесплодию, хронической тазовой боли и внематочной бере;
менности.
Основными осложнениями ВЗОМТ, обусловленных
урогенитальной ХИ, являются:
• хроническая тазовая боль;
• бесплодие;
• внематочная беременность.
Хроническая тазовая боль наблюдается у 25% пациентов
с ВЗОМТ в анамнезе и является результатом спаечного про;
цесса или наличием гидросальпинкса.

Проблемы фертильности
Нарушение фертильности – серьезная проблема у жен;
щин с ВЗОМТ в анамнезе. Инфекция и воспаление могут
привести к образованию рубцовых и спаечных изменений в
маточных трубах. Отмечено, что частота бесплодия возрас;
тает с увеличением количества эпизодов ИППП.
Выявлено, что 50% женщин с трубным фактором беспло;
дия не имели в анамнезе ВЗОМТ, но при обследовании бы;
ли обнаружены антитела к C. trachomatis и рубцовая дефор;
мация маточных труб.
Риск внематочной беременности повышается на 15–50%
у женщин с ВЗОМТ в анамнезе.
Рядом авторов отмечено, что не у всех женщин с ХИ в
анамнезе в дальнейшем развиваются репродуктивные ос;
ложнения и ВЗОМТ [10].

Роль Chlamydia spp.
Известно, что Chlamydia spp. инфицирует эпителиаль;
ные клетки, что приводит к секреции провоспалительных
цитокинов [13]. Исследователи предположили, что имен;
но эта воспалительная реакция может быть ответственна
за прогрессирование заболевания, особенно у людей с
хроническими инфекциями. Врожденный иммунитет слу;
жит 1;й линией обороны против воздействия патогенов и
зависит от распознающих рецепторов. Toll;подобные ре;
цепторы отвечают за индукцию цитокинов и хемокинов и
активацию иммунной системы, что приводит к микробной
ликвидации. Было высказано предположение, что мута;
ции генов, ответственных за активность Toll;подобных ре;
цепторов, вероятно, влекут за собой прогрессирование за;
болевания [12].
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Рис. 2. Осложнение ХИ (синдром ФитцХью–Кертиса)
Дальнейшее изучение роли врожденных иммунных ре;
цепторов в течении и исходе ХИ необходимо, чтобы более
точно понять ее патогенез. Такие исследования могут приве;
сти к улучшению прогноза и контроля заболевания, возмож;
но, путем идентификации биомаркеров, которые позволят
выявить пациентов с повышенным риском осложнений
(рис. 2).
Клинически ВЗОМТ может проявиться в любой момент
течения ХИ, и этот факт подтверждает необходимость и воз;
можность скрининга ХИ для предотвращения ВЗОМТ.
Раннее выявление путем скрининга и дальнейшее лечение
хламидиоза было предложено в качестве стратегии по предот;
вращению ВЗОМТ и последующих заболеваний репродук;
тивного тракта у сексуально активных молодых женщин [15].
В трех рандомизированных контролируемых исследова;
ниях изучали эффективность одного теста;скрининга
Chlamydia на частоту клинически диагностированных
ВЗОМТ с последующим контролем через год у молодых
женщин [14]. Во всех трех наблюдениях было отмечено сни;
жение частоты ВЗОМТ в исследуемой группе по сравнению
с контрольной группой.
Во многих развитых странах созданы программы скри;
нинга на хламидиоз с целью снижения заболеваемости и со;
хранения репродуктивного здоровья. Так, центры по конт;
ролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомен;
дуют ежегодное обследование всех сексуально активных
женщин в возрасте до 25 лет [25]. В Англии такие рекомен;
дации относятся к женщинам в возрасте до 24 лет [18].
Предложен ежегодный скрининг;тест для мужчин и жен;
щин в возрасте до 20 лет.

Антибактериальная терапия
Раннее начало правильной антимикробной терапии позво;
ляет существенно снизить частоту ВЗОМТ и их последствий.
Схемы антибиотикотерапии должны быть эффективны;
ми. Основное место в лечении ХИ принадлежит антибакте;
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риальным препаратам, действующим внутриклеточно. Лече;
ние назначают с учетом давности заболевания, клинической
картины, локализации поражения, наличия или отсутствия
осложнений. Одним из препаратов выбора терапии ХИ яв;
ляется джозамицин. Ряд исследований показал высокую эф;
фективность и безопасность препарата в лечении ХИ, в том
числе у беременных (90–100%) [6, 7].
Антибактериальный препарат джозамицин включен в
европейские и российские рекомендации по лечению ХИ у
беременных. Бактериостатическая активность джозамици;
на, как и других антибиотиков;макролидов, обусловлена ин;
гибированием синтеза белка бактериями. При создании в
очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактери;
цидное действие.
Высоко активен в отношении внутриклеточных микро;
организмов (C. trachomatis, Chlamydia pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
urealyticum, Legionella pneumophila), грамположительных
бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes и
Streptococcus pneumoniae/pneumococcus), грамотрицатель;
ных бактерий (Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae,
Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Helicobacter
pylori), а также против некоторых анаэробных бактерий
(Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium perfringens).
После приема внутрь джозамицин быстро и полностью
всасывается из пищеварительного тракта. Максимальная
концентрация джозамицина в сыворотке достигается через
1–4 ч после приема. Около 15% препарата связывается с бел;
ками плазмы. Особенно высокие концентрации вещества об;
наруживаются в легких, миндалинах, слюне, поте и слезной
жидкости.
Джозамицин в основном метаболизируется в печени до
менее активных метаболитов и экскретируется главным об;
разом с желчью. Экскреция препарата с мочой – менее 20%.
Схема применения джозамицина при неосложненной
ХИ: 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 сут.
Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что у 35–50% ново;
рожденных, матери которых инфицированы C. trachomatis,
развивается хламидийный конъюнктивит (в 5 раз чаще гоно;
коккового), у 11–20% – пневмония. Передача возбудителя
ребенку возможна как при наличии, так и при отсутствии яв;
ных клинических проявлений инфекции у матери (вероят;
ность ее передачи – 50–70%). Плод инфицируется как при
непосредственном контакте с родовыми путями матери, так
и внутриутробно: при заглатывании или аспирации околоп;
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лодных вод. Серьезную опасность представляет инфициро;
вание плода во время родов (до 40%).
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ти: 500 мг 3 раза в сутки 7 дней.
При осложненной ХИ применяются те же лекарствен;
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ВЫВОДЫ
Хламидийная инфекция (ХИ) может вызвать воспали;
тельные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), веду;
щие к таким осложнениям, как трубное бесплодие и внема;
точная беременность.
Ежегодный скрининг всех сексуально активных жен;
щин в возрасте до 24–25 лет широко рекомендуется во мно;
гих развитых странах, созданы программы скрининга на C.
trachomatis. При отсутствии организованного скрининга
необходимо своевременно диагностировать хламидийные
поражения и осуществлять комплексную этиотропную те;
рапию с учетом степени распространения процесса и нали;
чия сопутствующих осложнений, что особенно актуально в
группах риска:
• женщины молодого возраста (до 25 лет), ведущие ак;
тивную сексуальную жизнь;
• частая смена полового партнера;
• наличие в анамнезе инфекций, передающихся поло;
вым путем.
ХИ ведет к потерям беременности, невынашиванию,
развитию фетоплацентарной недостаточности, внутриут;
робному инфицированию плода, послеродовым воспали;
тельным заболеваниям, неонатальным инфекциям. Это
обусловливает необходимость обследования на C. tra;
chomatis всех беременных с последующим лечением при
выявлении ХИ. ВЗОМТ хламидийного происхождения –
предотвратимая причина бесплодия и неблагоприятных
исходов беременности.
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Acute fatty liver of pregnancy:
the multidisciplinary approach
Iu. Davydova1, R. Tkachenko2, A. Limanskaya1, A. Ogorodnyk1
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1
2

In the article defined the modern views on the etiology and
pathogenesis of acute fatty liver. The main clinical features of
the course of the disease in pregnant women were obtained. It
highlighted the need for the formation of a multidisciplinary
approach to address the tactics of patients with this pathology and describes the main differential laboratory and clinical
criteria for acute fatty degeneration and HELLP-syndrome.
The article shows the need for genetic studies of the parents
and child to identify the genes responsible for disease development. A case of pregnancy, childbirth and the postpartum
period in patients with acute fatty liver was described.
Key words: acute fatty liver, pregnancy, diagnostics, treatment.
evertheless the impressive achievements in the diagnostics
and intensive care the acute fatty liver of pregnancy (AFLP)
remains to be potentially life;threatening complication manifest;
ing in the third trimester of pregnancy and early postpartum
period. The high risk group for AFLP includes: primigravida,
multiple pregnancy, and pregnancies carrying a male fetus. The
data concerning the maternal mortality is now estimated to be
12.5–36%, but a neonatal mortality rate of 7–66% [1, 2].
According to the most recent data the incidence of AFLP is
being considered as 1:7,000 to 1:16,000 pregnancies. The latest
prospective research study in the United Kingdom, performed in
229 centers confirmed 57 cases of AFLP in 1132964 pregnancies,
and according to this trial, the incidence of AFLP is 5 in 100 000
pregnancies. It means that the inadequate awareness for this rare
and sometimes fulminant developing pathology could become
the crucial challenge for the perinatal, neonatal and intensive
care teams. In the same study the majority of cases (74%) were
proceded at a median gestational age of 36 weeks, and in 60% of
cases the immediate delivery performed within 24 h of the diag;
nosis statement. The abdominal delivery rate was 74% [3, 4].
The «underwater rocks» of AFLP.
1. The pathology is rare.
2. The etiology is not still completely clear.
3. The delay of the diagnosis and «crisis team reaction»
could become fatal for mother and child.

N

This the key point: the etiology of AFLP has nothing
mutual with the hypertensive disorders of pregnancy
(preeclampsia and HELLP;syndrome), so, the clinical strategy
in AFLP should be more aggressive, more rapid and more spe;
cialists in other fields (surgery, hepatology, transplantation)
has to be involved. We have to emphasize that the etiology of

AFLP remains unknown, but the evident data confirm the
hepatic damage caused by defects in the activity of long chain
3;hydroxyacyl coenzyme A dehydrogenase (LCHAD) and this
fact absolutely explains the difference between AFLP and
preeclampsia origins [5, 6].
The rarity of the disease and it’s rapid progression could be
explained by the interaction between an LCHAD activity;defi;
cient female and similarly deficient fetus, because the toxins pro;
duced from aberrant fatty acid oxidation aggressively damage
the maternal liver with the development of hepatic microvesicu;
lar steatosis [5, 6].
The clinical presentation.
We analyzed the retrospective comparison of the seven cases
from the Chinese study and the pregnancy outcomes of the 126
cases from the Medline;based Knowledge Infrastructure search
for the period 2000–2008 from the available database. The inci;
dence of the main clinical symptoms in the Chinese study is pre;
sented in the Table 1. The total demographic data and pregnan;
cy outcomes from the Medline;based Knowledge Infrastructure
search are presented in the Table 2. The detailed information
about the pregnancy period and perinatal outcomes from the
Indian study is represented in Table 3 [3, 4].
We revealed the most common clinical complications in AFLP:
renal insufficiency in all patients; hepatic failure and multiple organ
dysfunction syndrome (MODS), hypoglycemia, disseminated
intravascular coagulation (DIC) failure in 4 patients (57.1%), hem;
orrhagic shock, acute respiratory distress syndrome (ARDS), and
hepatic encephalopathy were seen in 3 patients (42.8%) [3, 4].
According to the presented data, 109 (86.5%) deliveries performed
by abdominal approach, and maternal mortality rate was 12.8%.
Among the patients vaginally, 35.2% women died. Concerning the
perinatal outcomes we have to evaluate, that 8,9% neonates died after
the cesario section (CS) and 28% ; after the vaginal deliveries [3, 4].
The complications associated with AFLP in the Chinese
study are presented in Table 4.
The clinical and laboratory tests in AFLP.
The pattern of necessary laboratory tests for diagnosis of
AFLP should include at least six or more of the following fea;
tures if there is no other explanation: vomiting, abdominal pain,
polydipsia/polyuria, encephalopathy, elevated bilirubin
(>14 mmol/L), leukocytosis (>11u109/L), elevated uric acid
(>340 mmol/L), low glucose (<4 mmol/L), ascites on ultra;

Table 1
Clinical manifestations of AFLP in the Chinese study

74

Symptoms

Patient I

Vomiting (85,7%)

+

Epigastric pain (85,7%)

+

Jaundice (100%)

Patient II

Patient III

Patient IV

Patient V

Patient VI

Patient VII

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Polydipsia (57,1%)

+

+

=

+

=

=

+

Pruritis (42,8%)

+

=

=

+

=

+

=

Encephalopathy (stage 0=IV)

II

0

0

0

III

0

II
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Table 2
The overall summary of the 126 cases of AFLP (Medlinebased Knowledge Infrastructure search)
Particulars

cases

cases

Maternal age (years)

26 years (Range, 21=32)

27 years (Range, 21=37)

Mean gestational age (weeks)

36 weeks (Range, 32=38)

36 weeks (Range, 28=38)

Primigravida

85.7 (6/7)

74.6 (94/126)

Multigravida

14.2 (1/7)

25.4 (32/126)

Cesarean section

71.4 (5/7)

Vaginal delivery

28.5 (2/7)

value

test

0.837

0.045

0.579

0.308

Mode of delivery
86.5 (109/126)
13.4 (17/126)
Complications
Hypoglycemia

57.1 (4/7)

41.2 (52/126)

0.664

0.189

Acute renal insufficiency

100 (7/7)

50.7 (64/126)

0.031

4.626

ARDS

42.8 (3/7)

40.4 (51/126)

1

0

Coagulopathy

57.1 (4/7)

78.5 (99/126)

0.392

0.732

Encephalopathy

42.8 (3/7)

46 (58/126)

1

0

MODS

57.1 (4/7)

30.1 (38/126)

0.281

1.16

Outcomes
Maternal death
Cesarean section

20 (1/5)

12.8 (14/109)

0.513

Vaginal delivery

0 (0/2)

35.2 (6/17)

1

Cesarean section

28.5 (2/7)

8.9 (12/134)

0.144

Vaginal delivery

66.6 (2/3)

28 (7/25)

0.234

Perinatal/postnatal death

ARDS: Acute respiratory distress syndrome; MODS: Multiple organ dysfunction syndrome

Table 3
The peculiarities of the pregnancy period and perinatal outcomes the Chinese study
Patient
Number

Age
(years)

Gravida
and parity

Onset of
symptoms
(gestational
weeks

Interval between
first symptoms and
delivery (days)

Mode of
delivery

I

27

G1P0

34

14

CS

II

25

G1P0

36

3

V

Fetal
sex

Fetal
weight
(g)

Apgar score
at one and
five minutes

M
M
F
F
M

1800
1850
2110
2385
2150

4=7
3=7
Stillborn
Postnatal death
5=7

M
M
M

2950
1620
1420

Stillborn
5=7
4=7

III

21

G1P0

36

10

V

IV

22

G1P0

38

6

CS

V

32

G4P3

32

9

CS

VI

29

G1P0

38

5

CS

M

2600

Stillborn

VII

26

G1P0

38

8

CS

M

2510

3=7

V: vaginal delivery; CS: caesarean section

sound scan, increase in the level of transaminases (aspartate
aminotransferase or alanine aminotransferase >42 IU/L), renal
impairment (creatinine >150 мmol/L), elevated ammonia
(>47 mmol/L), coagulopathy (prothrombin time >14 sec or
activated partial thromboplastin time >34 sec), and microvesic;
ular steatosis on liver biopsy. The results of the laboratory tests
in the Chinese study are represented in Table 5 [3, 4].
We have to emphasize that the most importatnt peculiarity
of AFLP (opposite to HELLP;syndrome) is a high level of
bilirubin associated with moderate increases of AST, ALT. The
thrombocytopenia could be seen with or without other signs of
disseminated intravascular coagulation (DIC).
As to the published data, nearly 90% of the women with
AFLP had an abdominal ultrasound examination with classical
signs of ascites or bright liver seen in 25% of cases. So, hepatic
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ultrasound is considered like not sufficiently sensitive or specif;
ic to make a definite diagnosis of AFLP [7, 8].
The challenge of the diagnosis of AFLP could be explained
by nospecificity of the initial clinical presentation, so the symp;
toms and biochemical abnormalities may be similar for such
conditions as acute viral hepatitis, pre;eclampsia, HELLP syn;
drome, intrahepatic cholestasis or gull;stone disease [1, 7, 8].
The AFLP is rare and uncommon, so the best approach to any
pregnant women with the evidence of any liver dysfunction is to
rapid excluding other causes. Women with AFLP can also have
pre;eclampsia, but patients with only pre;eclampsia do not pres;
ent jaundice and hypoglycemia usually. The development of
AFLP is more acutely than pre;eclampsia, and patient with pre;
eclampsia rarely presents with severe coagulopathy (DIC). In
cases of viral hepatitis, patients usually have much higher levels
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Table 4
Complications associated with AFLP from the Chinese study
Findings

Number of patients ( )

Percentage (%)

Hypoglycemia

4

57.1

Acute renal insufficiency

7

100

DIC

4

57.1

Ascites

2

28.5

Liver failure

4

57.1

Hepatic encephalopathy

3

42.8

ARDS

3

42.8

Hemorrhagic shock

3

42.8

Pulmonary Edema

1

14.2

Sepsis

1

14.2

Metabolic acidosis

2

28.5

MODS

4

57.1

IGT

1

14.2

Maternal death

1

14.2

Table 5
Results of blood biochemistry and hematology during acute phase of AFLP
Findings

Mean±S.D

Range

Aspartate aminotransferase (U/L)

175,7±48,8

119=246

Alanine aminotransferase (U/L)

112,3±34,1

60=178

Lactic dehydrogenase (U/L)

315,7±73

234=428

Total bilirubin ( mol/L)

327,1±173

158.2=526

Direct bilirubin ( mol/L)

182,6±60,2

110=246

Blood urea nitrogen

24±3,4

20=29

Prothrombin time (INR)

17±7,3

6.2=26.4

Thrombin time

29,3±3,8

25.5=35.4

Partial thromboplastin time (s)

52,4±9,0

36.2=60.4

Fibrinogen (g/L)

0,9±0,4

0.6=1.5

Total Protein (g/L)

40,3±4,7

34=48

Creatinine ( mol/L)

306±83,7

218=441

Uric acid ( mol/L)

671,5±56

598=788

Glucose (mmol/L)

3,1±1,5

0.9=5.1

WBC (u109/L)

15,4±3,8

10.3=18.8

Platelets (u109/L)

39,5±9,3

33=56

of serum transaminases, (>1000 U/L), and serology tests for hep;
atitis would be positive,but uric acid levels are rarely elevated in
fulminant hepatitis,as well as signs of pre;eclampsia are absent in
viral hepatitis. In case of ICP (intrahepatic cholestasis of preg;
nancy) the jaundice could be presented, but ICP is characterized
by intense pruritus and elevated alkaline phosphatase, but
abdominal pain, nausea, vomiting, liver failure or disseminated
intravascular coagulation are uncommon in this pathology [7, 8].

Case>report
Patient S., 29 years of old was transferred from the Oblast
Hospital with the diagnosis: Pregnancy 33 weeks, hepatosis of
pregnant, toxic hepatitis. G4P1 (cesario section 5 years ago,
HELLP;syndrome in 38 weeks of pregnancy, male neonate
2620 g – 48 sm, died in 3 months), missed abortion 8 weeks, mis;
carriage 5 weeks.
The onset of symptoms was at 33 weeks of pregnancy: nau;
sea, vomiting, weakness. On the 5;th day the AST (2N) and ALT
(3N) were elevated, with further rapid augmentation for 5N and
6N respectively. The elevation of bilirubin was detected as well

76

as the first signs of coagulation disorders, thrombocytopenia.
Taking into consideration the history of the patient, rapid wors;
ening of the laboratory parameters, raising weakness, the deci;
sion about the urgent cesario section was established and the
surgeon;hepatologist from the National Institute of the surgery
and transplantation was included to the obstetric team. The
perinatal outcomes are presented in the Table 6.
The postpartum period was complicated by coagulation dis;
orders, she wastreated in ICU with adequate aggressive support;
ive therapy: correction of liver function, therapy to impact on the
jaundice reduction, therapy to diminish liver enzymes, correction
for coagulation dysfunction, including human prothrombin com;
plex for intravenous injection (Octaplex), and antibiotic therapy
(carbapenems). The patient was discharged from the ICU on the
7;th day and from the hospital with the child on the 22;th day.
According to the data of the genetic testing of the child, the
LCHAD deficiency (HADHA gene, coding alpha subunit long
chain 3;hydroxyacyl coenzyme A dehydrogenase (LCHAD) in
the common mutation c.1528G>C (Glu474;Gln, p.E474Q) was
proved, it means that a gene was inherited from both parents,
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Table 6
The peculiarities of the pregnancy period and perinatal outcomes in our case of AFLP
Patient

Age
(years)

S.

29

Gravida
and
parity
G4P1

Onset of symp>
toms (weeks
of pregnancy)
33

Interval between
first symptoms and
delivery (days)
6

Mode of
delivery

Fetal
sex

CS

M

Fetal
weight
(g)
2030

Apgar score at
one and five
minutes
4=5

Table 7
The algorithm for the AFLP management
Pre>delivery

Emergency
care
Department

Multidisciplin
ary approach
Gene test for
partners and
child
Family
planning

Delivery

Post>partum
+
– The improvement of the majority of AFLP patients
+
is being observed soon after delivery
– If there is no time for
– If the hepatic encephalopathy has developed
+
cervix preparedness
the recovery is more long
– stabilization
– Cesario section
– Patients with encephalopathy, deep jaundice, or prothrombin
of maternal state
The risk of postpartum
times less than 40% of control, patients with any extrahepatic
– rapid diagnostics
hemorrhage in AFLP is
complication should be under observation in the ICU
(at least six clinical
high, so the hysterectomy
– The risk of sudden hypoglycemia can occur at any time,so
and laboratory
and uterine artery
the glucose infusions should be supplied
criteria)
embolization should be
– Patients with thrombocytopenia would require platelets
– urgent pregnancy
considered in case of
trasfusion and fresh frozen plasma infusions
termination
emergency delivery
– Nota Bene! Prothrombin time and blood glucose levels
(abdominal or vaginal)
should be monitored daily or twice per day
– All the other supportive care should be provided according to
evident clinical symptoms
«Crisis reaction team» – obstetrician, specialized on high risk pregnancy, anesthesiologist, neonatologist, sur=
geon, specialized in liver disease, transplantologist (in rare cases)
HADHA gene, mutation c.1528G>C (Glu474=Gln, p.E474Q)
– After any episode of AFLP, women and her family should be informed about the risk of it's recurrence
– The regular monitoring of the main biomarkers (AST,ALT, BIL, GLU) should be performed during the next
pregnancy even if the gene test result of HADHA gene mutation is negative

because the LCHAD deficiency is a rare autosomal recessive dis;
order. The special recommendations for feeding were given to the
child, considerably to his impossibility to metabolize fats. The
additional gene test proved the presence of this pathology in
woman and her partner. So, we can suppose retrospectively, that
the first pregnancy was affected not by the HELLP;syndrome, but
it was the late onset of the AFLP, resulted in the birth of the child
with inherited LCHAD deficiency and mitochondrial pathology.
It should be explained by the negative impact of toxic prod;
ucts of LCHAD deficiency, which are accumulated in the mito;
chondria and can become the cause of degeneration and fatty
infiltration of muscle fibres, which would affect both skeletal and
cardiac muscle development. The liver of the child becomes
enlarged with lipid depositions within the hepatocytes and the
progressive jaundice is associated with impaired bilirubin
metabolism. This inherited LCHAD deficiency presents clinical;
ly in the neonatal period with severe liver failure, cardiomyopa;
thy and hypoketotic hypoglycemic encephalopathy. All these
symptoms may be irreversible. So, the diet with low long;chain
fatty acids and supplemented with medium;chain triglycerides is
recommended. Such dietary correction can lead to the long;term
prognosis, but not in preventing irreversible changes.
As to the data obtained during last decades men and women
often do not know whether they are a carriers of this changed
(mutated) gene, because their metabolism is able to continue to
metabolize fatty acids normally. But, when both partners carry
the gene and both genes are passed on to the baby, the baby is
then unable to metabolize some fatty acids and a build;up can
occur in the womb, then the un;metabolized free fatty acids
return from the baby, crossing the placenta, to the maternal
blood stream, being the cause of the hepatic stress for the moth;
er, fat infiltrations to build up in the liver (Picture) [5, 6].
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KEY POINTS IN AFLP MANAGEMENT (see Table 7).
There are very few cases of liver transplantation performed
for AFLP. The data from the American United Network for
Organ Sharing (UNOS) database for the HELLP syndrome
proved that within the period between 1987 and 2003, there
were only eight liver transplants performed for this pregnancy;
associated condition. The authors suggested that orthotopic
liver transplantation should be performed [7] for those women
with fulminant hepatic failure due to AFLP, who manifest signs
of irreversible liver failure despite delivery and aggressive sup;
portive care and for those patients with hepatic encephalopathy,
severe metabolic acidosis, worsening coagulopathy with liver
rupture complicated by hepatic necrosis as indicated by com;
puted tomography.

Acute fatty liver, micrivesicular steatosis (bioptate)
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Острая жировая дистрофия печени при
беременности: мультидисциплинарный подход
Ю. Давыдова, Р. Ткаченко, А. Лиманская,
A. Огородник

Гостра жирова дистрофія печінки при вагітності:
мультидисциплінарний підхід
Ю. Давидова, Р. Ткаченко, А. Лиманська,
A. Огородник

В статье приведены современные взгляды на этиологию и патоге;
нез развития острой жировой дистрофии печени. Определены ос;
новные клинические особенности течения данного заболевания у
беременных. Выделена необходимость формирования мультидис;
циплинарного подхода для решения вопросов тактики ведения па;
циентов с данной патологией, а также описаны основные диффе;
ренциальные лабораторные и клинические критерии острой жи;
ровой дистрофии и HELLP;синдрома. Определена необходимость
генетических исследований как родителей, так и ребенка, для оп;
ределения генов, ответственных за развития этого тяжелого ос;
ложнения беременности. Описан случай ведения беременности,
родов и послеродового периода у пациентки с острой жировой ди;
строфией печени.
Ключевые слова: острая жировая дистрофия, беременность, диа
гностика, лечение.

У статті наведені сучасні погляди на етіологію та патогенез роз;
витку гострої жирової дистрофії печінки. Визначено основні
клінічні особливості перебігу даного захворювання у вагітних.
Виділена необхідність формування мультидисциплінарного
підходу для вирішення питань тактики ведення пацієнтів з даною
патологією, а також описані основні диференціальні лабораторні
та клінічні критерії гострої жирової дистрофії і HELLP;синдрому.
Визначено необхідність генетичних досліджень як батьків, так і
дитини, для визначення генів, відповідальних за розвиток цього
важкого ускладнення вагітності. Описаний випадок ведення
вагітності, пологів та післяпологового періоду у пацієнтки з гос;
трою жировою дистрофією печінки.
Ключові слова : гостра жирова дистрофія, вагітність, діагности
ка , лікування.
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Деякі аспекти функціонування системи
«мати–плацента–плід» у вагітних із доброякісною
патологією шийки матки в анамнезі
Н.Ю. Бисага
Ужгородський національний університет
У роботі висвітлені деякі аспекти функціонування системи
«мати–плацента–плід» у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі, встановлено клінічне значення комплексного оцінювання венозного та артеріального
кровотоку плода при фізіологічній вагітності і плацентарній
недостатності. Запропоновані конкретні критерії для практичної охорони здоров’я для тактики ведення вагітності і пологів у жінок групи високого перинатального ризику. Використання запропонованих практичних рекомендацій дозволить покращити перинатальні наслідки у жінок групи високого ризику.
Ключові слова: плацентарна недостатність, артеріальний
та венозний кровообіг, клінічне значення, допплєрометрія.

З

ахворювання шийки матки (ШМ) – найпоширеніша пато;
логія серед жінок репродуктивного віку. Окрему групу се;
ред цих захворювань становить доброякісна патологія ШМ під
час вагітності. В організмі вагітної відбуваються зміни в усіх ор;
ганах та системах, у тому числі і в ШМ [5, 9]. У стінці ШМ під
час вагітності спостерігається деструкція колагенових волокон,
утворюються нові кровоносні судини, з’являються нові кліти;
ни, схожі за морфологічними характеристиками на дециду;
альні. Стінка інфільтрується лімфоцитами, лейкоцитами, мо;
ноцитами [13]. У той самий час, високий рівень захворюваності
на фонові та передракові процеси ШМ, а також більш часті ви;
падки раку ШМ у вагітних, велика кількість абортів в анамнезі,
ранній початок сексуального життя та поширеність статевих
інфекцій свідчать про необхідність розроблення алгоритмів
моніторингу, діагностики та корекції патології ШМ у вагітних.
Статус вагітності зумовлює тимчасове зниження клітин;
ного імунітету, активується перехід інфекції із латентного
стану в субклінічну, клінічну форму [10, 11]. З позиції сучас;
ної імунології місцева протиінфекційна резистентність за;
безпечується складним комплексом захисних пристосувань,
що включають анатомо;фізіологічні особливості слизових
оболонок, секреторну імунну систему, фагоцитарну систему
клітини, гуморальні фактори, нормальну мікрофлору [8].
Плацентарна недостатність – ПД (плацентарна дис;
функція) – це патологічний синдром вагітності, який розви;
вається внаслідок порушення транспортної, ендокринної та ме;
таболічної функції плаценти і призводить до виникнення за;
тримки внутрішньоутробного розвитку, дистресу плода та гіпо;
ксичних ускладнень у процесі пологів. Вона залишається най;
важливішою проблемою сучасної перинатології, а частота її ко;
ливається від 3% до 45% [1–4, 6, 7, 15]. Провідну роль у розвит;
ку та прогресуванні ПН відіграють морфо;функціональні пору;
шення у системі «мати–плацента–плід», які призводять до по;
рушення матково;плацентарної й плодово;плацентарної гемо;
динаміки [3, 4]. ПН призводить до збільшення перинатальної
смертності (20% випадків перинатальної смертності безпосеред;
ньо пов’язані з патологією плаценти). Ця патологія зумовлює
високу частоту соматичної захворюваності новонароджених, є
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причиною порушень фізичного та розумового розвитку дитини.
У діагностиці ПН важливе значення мають ультразвукова
фетометрія, плацентографія, оцінювання якості й кількості
навколоплодових вод [6, 7, 15]. Однак відставання параметрів
фетометрії не завжди дає можливість впевнено встановити
діагноз синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку
плода (СЗРП). Зміна кількості й якості навколоплодових вод
і передчасне старіння плаценти є лише непрямими ознаками
ПН. На сучасному рівні найбільш інформативним неінвазив;
ним методом діагностики ПН є допплєрометричне досліджен;
ня кровотоку у фетоплацентарному комплексі [15]. Дотепер
основну увагу приділяли оцінюванню кровотоку в артеріаль;
ному руслі плода й маткових артеріях вагітної, хоча на почат;
ковому етапі впровадження допплєрометрії в акушерську
практику проводили оцінювання питомого кровотоку у вені
пупкового канатика [1–4, 6, 7, 15]. Нині, із впровадженням
більш досконалих технологій, стало доступним точне оціню;
вання кровотоку у венозній протоці, нижній порожнистій вені
плода в різні фази серцевого циклу.
Багатьма дослідниками доведено, що при фізіологічному
перебігу вагітності плацентарні судини знаходяться в стані ди;
латації та не реагують на скоротливі стимули [12, 14]. Ця обста;
вина забезпечує постачання кисню та поживних речовин до
плода. Основним фактором, який визначає надходження кис;
ню до плода є інтенсивність матково;плацентарного кровотоку.
Для встановлення діагнозу ПН необхідно враховувати
ступінь зрілості плаценти. Так, при фізіологічному перебігу
вагітності 0 ступінь плаценти спостерігають до 27 тиж
вагітності, І ступінь – у терміні 30–33 тиж вагітності,
ІІ ступінь – в 34–37 тиж, ІІІ ступінь – після 37 тиж. Якщо
здатність плаценти до розвитку колатерального кровообігу
не задовольняє повністю потреби плода, то в недостатньо ва;
скуляризованих ділянках плацентарної тканини розвива;
ються значні порушення мікроциркуляції, локальні ішемічні
зміни, виникають деструктивні зміни в плаценті, що можна
вважати ще одним критерієм для діагностики ПН.
Мета дослідження: установити деякі аспекти
функціонування системи «мати–плацента–плід» у вагітних
із доброякісною патологією ШМ в анамнезі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Проведено клініко;статистичний аналіз перебігу
вагітності та пологів у 100 жінок із ПН різного ступеня
тяжкості та доброякісною патологією ШМ в анамнезі.
Згідно з нормативним документом МОЗ України (Наказ
№ 676 від 31.12.2004 «Про затвердження клінічних прото;
колів з акушерської та гінекологічної допомоги «Добро;
якісні та передракові процеси шийки матки») «вагітність і
патологія ШМ мають взаємний негативний вплив. При
вагітності посилюється стимулювальна дія на перебіг
гіперпластичних процесів у шийці матки». У той самий час,
багато жінок стають на облік за вагітністю вже з існуючими
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змінами у ШМ, часто поєднаного характеру. Серед таких
змін переважають поєднання інфекційно;запальних про;
цесів із фоновими та передраковими захворюваннями ШМ.
Матеріалом дослідження були результати комплексного
обстеження даних жінок у різні терміни вагітності (від 16 до
41 тиж). Обстеження вагітних та породілей проводили з
2012 по 2014 рік на базі кабінету патології ШМ жіночої кон;
сультації Ужгородського міського пологового будинку. За
ознаками виявленої патології шийки матки під час кольпос;
копічного обстеження жінки були розподілені на групи. 100
вагітних, соматично не обтяжених, у яких вагітність пе;
ребігала без ускладнень, закінчилася своєчасними пологами
й народженням живої доношеної дитини, склали контроль;
ну групу; 100 жінок мали патологію ШМ і ПН різного сту;
пеня тяжкості (основна група).
Вік обстежених жінок коливався від 16 до 43 років, але
основна кількість вагітних була у віці від 20 до 30 років
(72,0%). Середній вік вагітних склав 22,5 року. До 25 років у
контрольній групі вагітних було 22 (22,0%), в основній – 80
(80,0%, p<0,01). Тобто, серед жінок основної групи були
більш молоді жінки.
Усім вагітним проведено комплексне обстеження, що
включало клінічні, мікробіологічні, інструментальні, цито;
логічні, кольпоскопічні дослідження, УЗД, допплєрографію
і кардіотокографію. При зборі загального анамнезу вивчали
соціальний, професійний, соматичний, акушерський і гіне;
кологічний анамнези. Гінекологічне обстеження включало
огляд ШМ у дзеркалах і бімануальне піхвове дослідження.
Для оцінювання стану піхвової частини ШМ проводили
кольпоскопічне дослідження у І та ІІ триместрах вагітності
(опис кольпоскопічної картини проводили відповідно до Кла;
сифікації IFCPC 2011 року). Усі ехографічні дослідження про;
водили на ультразвуковому приладі, що працює в імпульсному
допплєрівському режимі з використанням кольорового
допплєрівського картування. Ультразвукова фетометрія і пла;
центографія дали змогу визначити в динаміці темпи росту пло;
да, товщину, локалізацію, ступінь зрілості, структуру плацен;
ти; вимірювати кількість навколоплодових вод. Діагностика
СЗРП ґрунтувалася на виявленні відставання фетометричних
параметрів від нормативних для даного гестаційного терміну
більш ніж на 2 стандартні відхилення, при цьому передбачува;
на маса плода була меншою 10;го процентиля для встановле;
ного терміну вагітності. За даними ультразвукової фетометрії
розрізняють три ступеня СРЗП: І – відставання в розвитку на
2 тиж (36,0%, p<0,05); ІІ – на 3–4 тиж (12,0%, p<0,05); ІІІ – по;
над 4 тиж (4,0%, p<0,05). Можна також визначити тип СРЗП:
симетрична та асиметрична форма. Затримка або передчасне
старіння плаценти призводить до погіршення стану плода. Її
товщина внаслідок затримки розвитку плода становить близь;
ко 2 см у ІІІ триместрі вагітності.
Оцінювання кровообігу в артеріальному руслі плода
проводили в середньомозковій артерії, аорті, артерії пупко;
вого канатика, крім того, проводили оцінювання кровотоку в
маткових артеріях плода. Допплєрометричне оцінювання ве;
нозного кровотоку виконували в нижній порожнистій вені,
венозній протоці та вені пупкового канатика. Отримані дані
залежно від терміну вагітності розподілено на три групи: від
16 до 32 тиж (перша група); від 33 до 37 тиж (друга група) і
понад 38 тиж (третя група).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Згідно з нашими даними у структурі патологічних змін
ШМ під час вагітності 74,0% належить доброякісній патології
епітелію (в тому числі і зворотним процесам: фізіологічній ек;
топії вагітних та децидуозу). Про відсутність або наявність па;
тології ШМ до цієї вагітності (ектопії, поліп каналу шийки
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матки, дисплазії епітелію) у кожної жінки дізнавались із даних
анамнезу та амбулаторних карт. Із 200 обстежених вагітних у
100 (50,0%) жінок (80 – упершенароджуючих та у 20 – повтор;
нонароджуючих) була доброякісна патологія ШМ. Привертає
увагу той факт, що у всіх обстежених жінок спостерігається ви;
сока частота штучних та мимовільних абортів. Відомо, що при
проведенні абортів травмується ШМ та стає більш чутливою
до дії екзогенних факторів, в тому числі вірусів.
Аналіз репродуктивної функції засвідчив, що у переваж;
ної більшості жінок дані пологи були першими. Аналізуючи
терміни настання пологів встановлено, що у 89,0% жінок
контрольної групи та у 58,0% вагітних основної групи – по;
логи були своєчасними; в інших – відсоток своєчасних по;
логів зменшувався за рахунок збільшення відсотка передчас;
них пологів. Розриви ШМ під час пологів мали місце у
4 (4,0%) жінок контрольної групи та у 15 (15,0%) основної
групи. Частота проведення кесарева розтину у вагітних із до;
броякісною патологією ШМ становила 12,0%.
У сучасних умовах факторами, що найчастіше зустріча;
ються при ризику розвитку ПН, є вік жінок старше 35 років,
наявність хронічних екстрагенітальних захворювань і запаль;
них процесів жіночих статевих органів, тривала загроза перед;
часного переривання вагітності, прееклампсія й анемія
вагітних. Дана клінічна картина зустрічалася серед жінок ос;
новної групи. У всіх вагітних з ознаками ПН оцінювали стан
матково;плацентарної та плодової гемодинаміки у порівнянні
з контрольною групою. При ПН зміни допплєрометричних
показників венозного й артеріального кровотоку в системі
«плацента–плід» не завжди збігаються за спрямованістю і
ступенем вираженості. Стан кровотоку в маткових і пуповин;
них артеріях залежить від структурних і функціональних змін
судинної системи плаценти, тоді як у великих венах плода
відображає процеси перебудови його гемодинаміки.
У жінок основної групи, у порівнянні з контрольною, зі
збільшенням терміну вагітності у венозній протоці плода
спостерігається зменшення систолічної швидкості кровотоку
при зростанні під час скорочення передсердь, що призводить
до зниження пульсаційного індексу, індексу венозної прото;
ки та систоло;діастолічного співвідношення на 27%, 20% та
20% відповідно. У нижній порожнистій вені спостерігається
підвищення максимальної систолічної й ранньої діастолічної
швидкостей при зниженні – реверсного току; пульсаційний
індекс, індекс переднавантаження й відсоток реверсного кро;
вотоку знижуються на 6,9%, 26,0% та 12,0% відповідно.
При ПН у вені пупкового канатика й венозній протоці спо;
стерігається зниження швидкостей кровотоку, у нижній порож;
нистій вені – збільшення реверсного току, зростають індекси ре;
зистентності, що свідчить про підвищене серцеве перед; і пост;
навантаження плода. Критичний стан венозної гемодинаміки
плода відзначається у 60% випадків при ІІІ ступені порушень
артеріальної гемодинаміки й характеризується відсутністю або
ретроградним характером руху крові у венозній протоці в період
систоли передсердь, синхронними із серцевим ритмом пуль;
саціями кровотоку у вені пупкового канатика (50,0%), що відо;
бражає виражене підвищення центрального венозного тиску і
розвиток серцевої недостатності. Це відображає гемодинамічні
показники у вагітних основної групи (30,0%, p<0,05).
При ПН спостерігалось значне витончення плаценти, пе;
редчасне старіння (62,0%, p<0,05) у порівнянні з контроль;
ною групою, та наявність різних деструктивних змін у струк;
турі плаценти. При асиметричній формі СЗРП приєднується
відставання розміру живота плода в порівнянні з біпарієталь;
ним діаметром голівки, довжиною стегна плода та з гес;
таційним терміном вагітності. Зі збільшенням тяжкості
СЗРП пропорційно знижується середня швидкість кровото;
ку в вені пупкового канатика й зростає – реверсного току в
нижній порожнистій вені, збільшуються пульсаційний
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індекс, систоло;діастолічне співвідношення, індекс венозної
протоки й індекс переднавантаження нижньої порожнистої
вени (основна група). Під час нашого дослідження зустріча;
лися СЗРП І та ІІ ступеня серед осіб основної групи (6,0%).
У вагітних із ПН без ознак СЗРП показники центральної ге;
модинаміки плода практично не відрізняються від показ;
ників контрольної групи, що свідчить про наявність компен;
саторних можливостей. Чутливість і специфічність підви;
щення систоло;діастолічного співвідношення в артерії пуп;
кового канатика в прогнозуванні несприятливих перинаталь;
них наслідків становить 69,9% і 83,4% відсутність або ретро;
градний напрямок діастолічного току крові – 83,4% і 91,4%
відповідно. У венозній протоці найвищу чутливість та спе;
цифічність мають відсутність або ретроградний напрямок
діастолічного току крові (89,3% і 96,9%) та пульсаційний
індекс (86,1% і 94,5%), у нижній порожнистій вені – відсоток
реверсного току (80,4% і 86,8%).
При дослідженні показників кровотоку в маткових, ар;
куатних артеріях та артеріях плаценти виявлено достовірне
збільшення пульсаційного індексу та реверсного току в ос;
новній групі (48,0%, p<0,05) у порівнянні з контрольною.
Очевидним є те, що наслідком підвищеної резистентності в
маткових та аркуатних артеріях є недостатнє постачання ок;
сигенованої крові в інтервільозний простір. Виражена
ішемія плаценти зумовлює деструкцію мікроворсинчастого
трофобласта на значній ділянці, що сприяє важким рео;
логічним зсувам у міжворсинчастому просторі і призводить
до плацентарних інфарктів та фібриноїдних некрозів, які ми
спостерігаємо при УЗД у вигляді структурних змін, потон;
шення та передчасного старіння плаценти.
Результати проведених досліджень дозволяють рекомен;
дувати для практичної охорони здоров’я наступні аспекти:
– для оцінювання ступеня тяжкості ПН у вагітних високого
перинатального ризику й вибору раціональної акушерської так;
тики необхідно проводити комплексне обстеження, що включає
ехографію, кардіотокографію, допплєрометричне дослідження
кровотоку в артеріальному відділі фетоплацентарної системи
(маткові артерії, артерії пупкового канатика, аорта і середня моз;
кова артерія плода) та великих венах (вена пупкового канатика,
венозна протока, нижня порожниста вена плода);
– допплєрометричне дослідження венозної гемодинаміки
плода слід проводити у вагітних групи високого ризику ПН
(вік жінок старше 35 років, наявність хронічних екстрагеніталь;
них захворювань та запальних процесів жіночих статевих ор;
ганів, тривала загроза передчасного переривання вагітності,
прееклампсія та анемія вагітних), з допплєрометричними озна;
ками порушень артеріального кровотоку, внутрішньоутробною
затримкою росту плода, переношеною вагітністю, ознаками
хронічної гіпоксії плода за даними кардіотокографії;

1. Важливим є виявлення та лікування патології шийки
матки ще на етапі планування вагітності, оскільки в цей час
лікарі обмежені в діагностичних та лікувальних заходах.
2. У результаті проведених досліджень визначено
клінічне значення комплексного оцінювання венозного й ар;
теріального кровотоку плода при фізіологічній вагітності та
плацентарній недостатності.
3. Запропоновано конкретні критерії для практичної охо;
рони здоров’я з тактики ведення вагітності та пологів у
жінок групи високого перинатального ризику.
4. Використання запропонованих практичних рекомен;
дацій дозволить покращити перинатальні наслідки у жінок
групи високого ризику.

Некоторые аспекты функционирования
системы «мать–плацента–плод»
у беременных с доброкачественной патологией
шейки матки в анамнезе
Н.Ю. Бисага

Some aspects of the system
«mother–placenta–fetus»
in pregnant with benign cervical pathology
in anamnesis
N.Yu. Bysaha

В работе освещены некоторые аспекты функционирования систе;
мы «мать–плацента–плод» у беременных с доброкачественной па;
тологией шейки матки в анамнезе, определенно клиническое зна;
чение комплексного оценивания венозного и артериального крово;
тока плода при физиологической беременности и плацентарной не;
достаточности. Предложены конкретные критерии для практичес;
кого здравоохранения для тактики ведения беременности и родов у
женщин группы высокого перинатального риска. Использование
предложенных практических рекомендаций позволит улучшить
перинатальные последствия у женщин группы высокого риска.
Ключевые слова: плацентарная недостаточность, артериальное
и венозное кровообращение, клиническое значение, допплерометрия.

The paper highlights some aspects of the system
«mother–placenta–fetus» in pregnant women with benign pathology
of the cervix in history, defined clinical significance comprehensive
assessment of venous and arterial flow in the fetal physiological preg;
nancy and placental insufficiency. The proposed specific criteria for
health practitioners to tactics of pregnancy and childbirth in women at
high perinatal risk. Using the proposed practical recommendations
will improve perinatal end women at high risk.
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– найбільш інформативними показниками порушень ве;
нозної гемодинаміки є пульсаційний індекс венозної прото;
ки, відсоток реверсного кровотоку нижньої порожнистої ве;
ни, відсутність або реверсний напрямок току крові у ве;
нозній протоці протягом передсердної систоли, поява пуль;
сацій кровотоку у вені пупкового канатика;
– при недоношеній вагітності й відсутності порушень ве;
нозної гемодинаміки плода у жінок із ПН з метою досягнен;
ня зрілості плода вагітність можна пролонгувати на фоні
комплексної терапії при регулярному (один раз на 5–7 днів)
контролі допплєрометричних параметрів;
– у жінок із ІІІ ступенем гемодинамічних порушень в ар;
теріальному відділі фетоплацентарної системи (відсутність
або реверсний кровотік в артерії пупкового канатика) або
при появі початкових ознак порушення венозної гемоди;
наміки (пульсаційний індекс у венозній протоці до 32 тиж
0,92–1,06; в 33–37 тиж – 0,79–0,92; збільшення відсотка ре;
версного кровотока в межах 36–43% й 29–34%) з метою
профілактики респіраторного дистресу новонародженого
показана підготовка до розродження із використанням глю;
кокортикоїдів при щоденному допплєрометричному й
кардіотокографічному контролі та наступному розродженні
шляхом кесарева розтину в плановому порядку;
– при значеннях пульсаційного індексу венозної протоки в
терміні 27–32 тиж вагітності >1,06; 33–37 тиж >0,92; доношено;
му терміні >0,78; при відсотку реверсного кровотоку в нижній
порожнистій вені >43%, >34% та >36% відповідно показане роз;
родження шляхом кесарева розтину в терміновому порядку;
– відсутність або реверсний напрямок току крові у ве;
нозній протоці протягом передсердної систоли й пульсації у
вені пупкового канатика свідчать про критичний стан веноз;
ної гемодинаміки і серцеву недостатність плода, яка розви;
вається, що визначає необхідність екстреного розродження
шляхом кесарева розтину.

ВИСНОВКИ

Key words: placental insufficiency, arterial and venous circulation,
clinical significance, Doppler.
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Особливості ведення вагітності та пологів
у пацієнток з ідіопатичною
тромбоцитопенічною пурпурою
О.В. Голяновський, Л.А. Журавльова, А.Б. Шутка, І.Д. Галич, А.М. Рубінштейн
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський обласний центр охорони здоров’я матері та дитини
У статті наведено сучасні дані щодо етіології, патогенезу та
діагностики хвороби Верльгофа, особливостей ведення
вагітності, пологів та післяпологового періоду у пацієнток з
даною патологією. Наведено клінічний випадок успішної
комплексної терапії масивної акушерської кровотечі
(МАК) у ранній післяпологовий період на фоні ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури.
Ключові слова: хвороба Верльгофа, ідіопатична тромбоци
топенічна пурпура, вагітність, МАК.

І

діопатична тромбоцитопенічна пурпура (ІТП, хвороба
Верльгофа) – хронічне захворювання, яке має хвилеподібний
перебіг, представляє собою первинний геморагічний діатез, зу;
мовлений імуно;опосередкованою кількісною та/або якісною
недостатністю тромбоцитарної ланки гемостазу [1, 15, 18, 24].
У 50–60% пацієнтів з ІТП тромбоцити зв’язані антитіла;
ми – імуноглобулінами класу G (IgG), які розпізнають один
з багатьох глікопротеїнів (GP) поверхні мембрани тромбо;
цитів, включаючи GPIIb;IIIa, GPIb;IX і GPIa;IIa [23].
Зв’язані з антитілами тромбоцити розпізнаються Fc;J;рецеп;
торами тканинних макрофагів, де в результаті відбувається
їхній фагоцитоз. Основні причини, що призводять до про;
дукції автоантитіл, невідомі. Т; та В;лімфоцити, що реагу;
ють з тромбоцитарними автоантигенами можуть бути вияв;
лені в периферійній крові та селезінці пацієнтів з ІТП, також
відома продукція автоантитіл клітинами селезінки, крові та
кісткового мозку [20–22]. Спостерігають порушення про;
дукції цитокінів в поєднанні з активацією Th0 / Th1;клітин
(зростання IL;2 та IFN;J, зниження аж до відсутності IL;10)
та редукцію Th3;відповіді [13, 25, 27].
Нормальний рівень тромбопоетину може свідчити про
нормальну або підвищену кількість мегакаріоцитів. Проте
вивчення життєвого циклу тромбоцитів у пацієнтів з ІТП
частіше показує нормальну або редуковану, ніж підвищену,
як очікувалося, продукцію тромбоцитів. Це свідчить як про
пригнічення продукції, так і про підвищення деструкції
тромбоцитів. Нещодавні дослідження in vitro свідчать про
зниження продукції і дозрівання мегакаріоцитів у присут;
ності плазми хворого з ІТП, що дає змогу підозрювати інду;
ковану антитілами супресію мегакаріоцитів [14, 17, 19, 28].
Відсутність визначених антиген;специфічних автоан;
титіл на тромбоцитах у низки хворих з ІТП може означати
присутність антитіл до інших поверхневих мембранних ан;
тигенів тромбоцитів, виявлення яких лімітовано чутливістю
методів визначення, або ж наявність інших механізмів. Не;
щодавні дослідження свідчать, що деструкції тромбоцитів
може сприяти індукований Т;лімфоцитами лізис [26].
За перебігом виділяють гостру (до 6 міс) та хронічну
(більше 6 міс) форми захворювання. Під час первинного огля;
ду встановити характер перебігу ІТП неможливо. Залежно від
ступеня прояву геморагічного синдрому, показників крові в
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перебігу захворювання виділяють три періоди: геморагічний
криз, клінічну ремісію та клініко;гематологічну ремісію [3].
Геморагічний криз характеризується вираженим синдро;
мом кровоточивості, значними змінами лабораторних показ;
ників. Під час клінічної ремісії зникає геморагічний синдром,
скорочується час кровотечі, зменшуються вторинні зміни в
системі згортання крові, але тромбоцитопенія зберігається,
хоча вона менш виражена, ніж при геморагічному кризі.
Клініко;гематологічна ремісія – це не тільки відсутність кро;
воточивості, а й нормалізація лабораторних показників.
За клінічними проявами виділяють два варіанти маніфе;
стації ІТП: «сухий» – у хворого виникає тільки шкірний ге;
морагічний синдром; «вологий» – крововиливи в поєднанні
з кровотечами.
Шкірний геморагічний синдром виникає у 100% хворих.
Тип кровоточивості – петехіально;плямистий, кількість
екхімозів варіює від поодиноких до множинних. Основні ха;
рактеристики шкірного геморагічного синдрому за ІТП такі [9]:
– невідповідність вираженості геморагії ступеню травматич;
ного впливу; можлива їхня спонтанна поява (переважно вночі);
– поліморфізм геморагічних висипань (від петехій до ве;
ликих крововиливів);
– поліхромність шкірних геморагій (забарвлення від баг;
ряного до синьо;зеленого і жовтого кольору залежно від дав;
ності їхньої появи), що пов’язано з поступовим перетворен;
ням гемоглобіну через проміжні стадії розпаду на білірубін;
– асиметрія (відсутня певна локалізації) геморагічних
елементів;
– безболісність;
– нерідко виникають крововиливи в слизові оболонки,
найбільш часто мигдалики, м’яке і тверде піднебіння. Мож;
ливі крововиливи в барабанну перетинку, склери, скло;
подібне тіло, очне дно.
Поширеність ІТП серед дорослих і дітей коливається від
7 до 13 на 10 000 чоловік [6]. За даними З.С. Баркагана, на
100 000 населення припадає 7,5 осіб жіночої статі та 4,5 – чо;
ловічої [4]. В.А. Кліманський вважає, що серед хворих на
ІТП переважають жінки у співвідношенні 3,9:1, а в репродук;
тивному віці це співвідношення збільшується до 8:1 [5]. Пе;
реважне ураження жінок може бути зумовлене досить час;
тим розвитком ендокринних порушень у пубертатному віці.
У пацієнток з ІТП часто спостерігають порушення мен;
струальної функції (59%) у вигляді: пізнього менархе, оліго;
опсоменореї, аменореї, появи аномальних маткових крово;
теч. Їхня частота та вираженість корелюють зі ступенем ге;
матологічної активності ІТП. Інколи рясні менструації були
у хворих першою та єдиною ознакою [7].
Схильність до кровотеч зі статевих органів у жінок, хво;
рих на тромбоцитопенічну пурпуру, пояснюють зниженням
кількості тромбоцитів під час менструацій. Якщо у здорових
жінок на перший;другий день менструації кількість

83

À Ê Ó Ø Å Ð Ñ Ò Â Î
кров’яних пластинок знижується на 30–50%, то у хворих на
тромбоцитопенічну пурпуру в дні менструацій пластинки
майже зникають, згусток стає ірретрактильним, а час крово;
течі різко подовжується.
Одночасно або через кілька днів до настання менструацій
виявляються загальні геморагічні явища (синці на тілі, носові
та інші кровотечі). Картина крові у стадії ремісії або у випад;
ках, що перебігають з одними підшкірними крововиливами,
нормальна, за винятком тромбоцитопенії. При значних кро;
вовтратах розвивається постгеморагічна анемія, ней;
трофільний лейкоцитоз. Найбільш характерні в цей період
тяжка тромбоцитопенія, різке порушення ретракції кров’яно;
го згустку, різке подовження часу кровотечі (до 5 хв і більше).
У більшості випадків позитивні симптоми джгута і щипка.
Питання про збереження вагітності у хворих на тромбо;
цитопенічну пурпуру вирішується суворо індивідуально.
При тяжкій формі з частими кровотечами збереження
вагітності не показано, при спокійному перебігу захворюван;
ня вагітність може бути збережена.
Поєднання вагітності з ІТП зустрічається нечасто. Деякі авто;
ри підкреслюють особливо несприятливий результат вагітності
при такому поєднанні: більшу частоту передчасного її перериван;
ня, високу втрату дітей (до 50%) і величезну материнську
смертність, головним чином у зв’язку з матковою кровотечею.
Однак більшість авторів не спостерігали таких несприятли;
вих наслідків і не погоджуються з думкою, що хвороба Верльго;
фа завжди є протипоказанням до народження. За наявності
вагітності штучне її переривання може виявитися навіть більш
ризикованим, ніж продовження вагітності та перебіг пологів.
У.А. Алтибаєв зазначає, що хвороба Верльгофа не тільки
не є протипоказанням до народження, але, навпаки, з огляду
на те, що явища кровоточивості під час вагітності нерідко
зникають, а пологи, як правило, перебігають з нормальною
крововтратою, лікар має всі підстави навіть рекомендувати
окремим хворим завагітніти [2].
Мета дослідження: аналіз проведеного у Київському об;
ласному центрі охорони здоров’я матері та дитини
(КОЦОЗМіД) клінічного випадку вагітності та пологів, що
ускладнилися масивною акушерською кровотечею (МАК) у
ранній післяпологовий період на фоні ІТП.
Вагітна Т., 1996 р.н. поступила на стаціонарне лікуван;
ня в КОЦОЗМіД 11.02.15 р. з діагнозом: «Вагітність І,
33–34 тиж. Очікувані І пологи в головному передлежанні.
Багатоводдя. Обтяжений перебіг вагітності (ранній гестоз,
загроза переривання вагітності). ОГА (пубертатна менорагія
2009 р.) Обтяжений соматичний анамнез (ідіопатична тром;
боцитопенічна пурпура, хронічний холецистит). На обліку в
жіночій консультації не перебувала.
На момент госпіталізації скарг не пред’являла. 09.02.15 р.
консультована лікарем гематологом, підтверджено діагноз:
«Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура»; рекомендовано:
спостереження за станом вагітної в динаміці. Клініко;лабо;
раторно обстежена в повному обсязі. Призначено антибак;
теріальну, антигіпоксичну, вітамінотерапію.
Розроблено та узгоджено з вагітною план ведення по;
логів: з початком регулярної пологової діяльності пологи ве;
сти консервативно з профілактикою кровотечі та лаборатор;
ним контролем показників крові. ІІ період пологів вести з ка;
тетером (G18) у вені. Мати запас свіжозамороженої плазми,
сучасних утеротонічних препаратів (карбетоцин), ан;
тифібринолітиків (транексамова кислота), препаратів про;
тромбінового комплексу, крові. Згоду на консервативне ве;
дення пологів від вагітної отримано.
Результати лабораторних аналізів: загальний аналіз
крові (ЗАК) від 13.02.15 р. Нb – 125 г/л; тр – 29,0u109/л;
ерит. – 4,21u1012/л; л;ти – 7,7u109/л.
Біохімія крові від 18.02.15р.: ПТІ – 78%; протр. час – 12,7”;
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МНВ – 0,91, АЧТЧ – 27,9; Нt – 45%; фібрин – 19 г/л; фібри;
ноген – 4,75 г/л; ф;ген В – (;).
ЗАК від 23.03.15 р.: Нb – 133 г/л; ерит. – 4,16u1012/л; тр –
26u109/л; л;ти – 7,5u109/л.
27.03.15 р. о 6.50 почалися регулярні перейми за;
довільної сили. Пологи І, на 40;у тижні, в головному перед;
лежанні. Згідно з розробленим планом пологи вирішено вес;
ти консервативно під контролем партограми з профілакти;
кою кровотечі. О 7.40 вагітна переведена до індивідуальної
пологової зали. Перебіг І періоду пологів – без особливос;
тей. О 13.40 – початок потужного періоду. Потуги через
1–1,5 хв по 45–50 с, регулярні в положенні на боці.
О 14.15 27.03.15 р. за біомеханізмом пологів у передньо;
му виді потиличного передлежання народився живий доно;
шений хлопчик масою 3900,0 г; зростом – 55,0 см з оцінкою
за шкалою Апгар 8/8б.
Активне ведення ІІІ періоду пологів. Народився послід з
усіма частками, оболонками та пупковим канатиком. Огляд
пологових шляхів: розрив шийки матки І ступеня праворуч.
Розрив промежини ІІ ступеня. Цервікоррафія та епізіо;
ррафія вікриловими швами. Ушивання післяпологових роз;
ривів проводили під внутрішньовенним знеболюванням. За;
гальна крововтрата – 350,0.
Загальний аналіз крові від 27.03.15 р.: Нb – 107 г/л; ер –
3,43u1012/л; тр – 25,0u109/л; л;ти – 20,4u109/л. АЧТЧ – 35 с.
Біохімічні показники крові – в межах норми.
З метою попередження кровотечі в післяпологовий
період проводили масаж матки кожні 15 хв протягом 2 год,
контроль гемодинамічних і лабораторних показників, зважа;
ючи на хворобу Верльгофа та рекомендації лікаря;гематоло;
га, провели медикаментозну профілактику кровотечі протя;
гом наступних 4 год після пологів:
1. Карбетоцин 100 мкг – внутрішньовенно, струминно.
2. Фізіологічний розчин 200,0 мл + CaCl2 10% – 20,0 мл –
внутрішньовенно, краплинно.
3. Етамзилат 12,5% 6,0 – внутрішньовенно, струминно.
4. Гемоксам 10,0 – внутрішньовенно, струминно.
5. Преднізолон 2 мг/кг – внутрішньом’язово.
6. Волютенз 500,0 – внутрішньовенно, краплинно.
7. Метилергометрин 2,0 – внутрішньовенно, струминно.
Ранній післяпологовий період: загальний стан за;
довільний, скарги відсутні. Матка щільна, виділення
кров’янисті, помірні.
О 20.20 – виділення кров’янисті, значні. Матка розслаб;
люється, м’яка при пальпації. Під час проведення зовнішнього
масажу матки виділилося близько 500 мл крові зі згортками.
О 20.30 – ефект від зовнішнього масажу матки відсутній,
матка атонічна, не скорочується. Прийнято рішення прове;
дення балонної тампонади стінок порожнини матки. О 20.35
в асептичних умовах проведена балонна тампонада матки.
Балонний катетер заповнений 300,0 мл теплого фізіологічно;
го розчину. Одночасно проводиться трансфузія одногрупної
свіжозамороженої плазми (270,0 мл). 20.45 – матка щільна,
виділення – кров’янисті, помірні. Продовжується інфузійно;
трансфузійна терапія. Про стан породіллі доведено до відома
адміністрації КОЦОЗМіД, завідувача профільної кафедри та
головного акушера;гінеколога області.
О 21.45 самостійно відбулася експульсія балонного кате;
теру з матки. Під час зовнішнього масажу матки виділилося
близько 450,0 мл крові зі згортками. Ефект від зовнішнього
масажу матки відсутній, матка атонічна, не скорочується,
кровотеча продовжується. Дворучна компресія матки з ме;
тою тимчасового гемостазу. Для зупинення кровотечі пока;
заний хірургічний гемостаз. В ургентному порядку по;
роділля транспортована в операційну. Об’єм крововтрати на
час прийняття рішення про необхідність проведення
хірургічного гемостазу склав близько 1500,0 мл. Гемоди;
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наміка залишалася стабільною – АТ 110/70; Рs 98 уд/хв (за;
катетеризовано ІІ периферійну вену); ЧД – 20 за 1 хв. Розпо;
чато швидке внутрішньовенне введення гекотону 400,0 і во;
лютензу 500,0 у дві периферійні вени з темпом інфузійно;
трансфузійної терапії 50–70 мл/хв).
Операція (27.03.15 р. з 22.00–23.00): нижньосерединна
лапаротомія. Білатеральне перев’язування внутрішніх клу;
бових артерій та яєчникових судин. Дренування черевної по;
рожнини.
Під час ревізії органів черевної порожнини: тіло матки
атонічне, не реагує на механічні подразники та введення ме;
дикаментозних засобів. Вирішено провести хірургічний ге;
мостаз за органозберігальною методикою з типовим білате;
ральним перев’язуванням внутрішніх клубових артерій на І
рівні та яєчникових судин з обох сторін. Матка добре скоро;
тилася, щільна, ішемізована. Після такого хірургічного гемо;
стазу – інтраопераційна пауза 15 хв. Відзначено підвищену
кровоточивість тканин (м’язів, підшкірно;жирової кліткови;
ни, параметральної клітковини в місцях перев’язування клу;
бових артерій). Проводиться інфузійно;трансфузійна те;
рапія з введенням антифібринолітиків, інгібіторів проте;
олітичних ферментів, препаратів протромбінового комплек;
су, еритроцитарної і тромбоцитарної маси. За лабораторни;
ми показниками крові: ЧЗК – 8–9 хв; Нb – 80 г/л; АЧТЧ –
40 с; ПТІ – 70%; тромбоцити – 25,0u109/л.
Зважаючи на такі лабораторні показники, вирішено про;
вести тампонаду стінок порожнини матки та прямої кишки
тампонами з амінокапроновою кислотою. Загальна крово;
втрата склала 2100,0 мл. Пологові шляхи оглянуті в дзерка;
лах, шви – спроможні. ІТТ проведена кількісно і якісно з
урахуванням тяжкої тромбоцитопенії та початку коагулопа;
тичних порушень:
1. Тромбоконцентрат 200,0.
2. Одногрупна ер. маса – 950,0 мл.
3. Гекотон 400,0.
4. Волютенз – 1500,0 мл.
5. Розчин Рінгера лактат – 1000,0 мл.
6. Свіжозаморожена плазма А (ІІ) – 564,0 мл.
7. Метрогіл – 100,0 мл.
Внутрішньовенно введено:
1. Контрикал – 300 000. ОД.
2. Октаплекс – 500 МО.
3. Цефепім 1,0.
Після проведеної терапії гемостаз повний, матка щільна,
кровоточивість тканин на тлі патогенетичної терапії змен;
шилась. 28.03.15 р. видалено тампони з порожнини матки та
прямої кишки, продовження запланованої ІТТ.
Лабораторні показники прогресивно покращувалися.
ЗАК від 29.03.15 р.: Нb – 74 г/л; ер – 2,34u1012/л; тр –
31,0u109/л; л;ти 15,9u109/л.
ЗАК від 03.04.15 р.: Нb – 101 г/л; еритр. – 3,2u1012/л; тр –
118,0u109/л; л;ти – 14,8u109/л. Показники коагулограми в
межах норми.
Проведено УЗД органів малого таза 03.04.15 р.: матка од;
норідної ехоструктури розмірами 107u92u71 мм – за;
довільна інволюція матки, що відповідає добі післяпологово;
го періоду; порожнина матки не розширена (мал. 1).
Допплєрометричні показники швидкості кровотоку в
магістральних артеріях матки були дещо знижені, але
відповідали нижнім показникам норми (мал. 2).
Перебіг післяопераційного періоду у породіллі Т.
відповідав об’єму проведеного хірургічного втручання та екс;
трагенітального захворювання, ми не спостерігали розвиток
гнійно;запальних, геморагічних та гематологічних усклад;
нень. Для лікування постгеморагічної анемії ми з успіхом ви;
користовували препарати ІІІ валентного заліза (Суфер –
400 мг/раз, ч/з 1 день – 4 рази) для парентерального введення
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Мал. 1. Ехоскопічна картина матки на 7му добу після операції

Мал. 2. Показники кровотоку у внутрішній клубовій артерії
на 7у добу після її перев’язування
під контролем рівня сироваткового заліза. На момент виписки зі
стаціонару показники гемоглобіну становили 102 г/л, еритроци;
ти 2,92u1012/л, рівень сироваткового заліза 27,6 мкмоль/л.
Загоєння лапаротомної рани відбулося первинним натя;
ганням. Пацієнтка виписана додому на 8;у добу після лапа;
ротомії в задовільному стані під нагляд акушера;гінеколога,
гематолога та неонатолога.
Обговорення даного випадку. Вплив вагітності на ІТП.
Як розвиток ІТП, так і перебіг вагітності, супроводжуються
значними змінами гормонального метаболізму, імунного
статусу, стану тромбоцитарної ланки системи гемостазу. Це
дозволяє припустити, що вагітність повинна призводити до
загострення ІТП під час гестації. Проте, вагітність у
більшості випадків (70%) не спричиняє погіршення стану у
жінок з хворобою Верльгофа. Загострення виникає переваж;
но в першій половині вагітності, рідше – після вагітності (як
після пологів, так і після абортів, і, як правило, через 1–2 міс)
[3, 9].
Лікування хворих з ІТП під час вагітності. Під час при;
значення терапії вагітним рекомендують додержуватися ос;
новного принципу: спектр препаратів, їхні дози повинні бу;
ти необхідними та достатніми для пригнічення активності
захворювання, а також забезпечувати успішний розвиток
вагітності (мінімізувати вплив медикаментів на ембріон та
плід), перебіг пологів і післяпологового періоду [8]. Усі ме;
тоди терапії повинні бути спрямовані або на пригнічення ви;
роблення автоантитіл і патологічних імунних комплексів
або на їхнє механічне видалення.
Під час лікування хворої, що страждає на ІТП, необхідно
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намагатися підтримувати число тромбоцитів на «безпечному»
рівні (>50 000u109/л). Якщо під час пологів планують викори;
стання деяких видів анестезії (наприклад, епідуральної), не;
обхідно, щоб рівень тромбоцитів був вищим ніж 50 000u109/л
[12]. Перевагу надають загальним методам знеболювання
Основними методами лікування ІТП під час вагітності є
призначення кортикостероїдів, внутрішньовенне введення
імуноглобуліну, а також спленектомія. Інші методи терапії
використовують лише за неефективності основних. До них
відносять: призначення ангіопротекторів, введення транек;
самової кислоти, плазмоферез та ін. [12].
Вплив ІТП на перебіг вагітності та пологів. Вагітність у
хворих з таким тяжким екстрагенітальним захворюванням,
як ІТП, відносять до категорії високого ризику і потребує ре;
тельного нагляду. У таких пацієнток в 2–3 рази збільшується
частота таких ускладнень, як загроза переривання вагітності
у І (30%) і в ІІ (16%) триместрах, мимовільні викидні (17%),
загроза передчасних пологів (18%), ранні (18%) та пізні
(20%) гестози, ускладнення пологів (26%) [8].
Пологи настають своєчасно, але в кожної четвертої хво;
рої ускладнюються слабкістю пологових сил, гіпоксією пло;
да. Найбільш небезпечними ускладненнями є передчасне
відшарування нормально розташованої плаценти, кровотечі
у ІІІ період пологів і ранній післяпологовий період, які спо;
стерігають у 25% жінок. Слід звернути увагу, що кровотеча
відразу після пологів частіше буває з місць розривів, з пла;
центарної ділянки та матки. Ускладнення під час вагітності
та пологів розвиваються переважно в жінок із загостренням
хронічної рецидивної форми хвороби. Спленектомія, що бу;
ла проведена до вагітності, нерідко знижує частоту та
тяжкість ускладнень для матері [11].
Вплив ІТП на стан плода. У новонароджених, чиї матері
хворі на ІТП, іноді спостерігають неонатальну тромбоцито;
пенію та підвищений ризик розвитку внутрішньочерепних
крововиливів під час пологів або після них. У 10–13% таких

новонароджених число тромбоцитів може бути <50 000 мкл
і ризик розвитку внутрішньочерепних крововиливів або
смерті в них складає 12%. Число тромбоцитів може знижува;
тися й далі в перший тиждень життя, звичайно досягаючи
мінімальних значень на перший;другий день життя [16].
Причиною загибелі дітей є глибока недоношеність та
внутрішньочерепні крововиливи. У новонароджених відзнача;
ють гіпотрофію та ознаки гіпоксії. За даними М. М. Шехтмана,
до найбільш частих ускладнень періоду новонародженості
відносять тромбоцитопенію, яка виявляється у 60–80% дітей.

Особенности ведения беременности и родов
у пациенток с идиопатической
тромбоцитопенической пурпурой
О.В. Голяновский, Л.А. Журавлева, А.Б. Шутка,
И.Д. Галич, А.М. Рубинштейн

The main features of pregnancy and delivery
management in patients with idiopathic
thrombocytopenic purpura
O.V. Golyanovskyy, L.A. Zhuravlova, A.B. Shutka,
I.D. Galich, A.M. Rubinshtein

В статье представлены современные данные по этиологии, патоге;
незу и диагностике болезни Верльгофа, особенностям ведения бе;
ременности, родов и послеродового периода у пациенток с данной
патологией. Описан клинический случай успешной комплексной
терапии массивного акушерского кровотечения (МАК) в ранний
послеродовой период на фоне идиопатической тромбоцитопени;
ческой пурпуры.
Ключевые слова: болезнь Верльгофа, идиопатическая тромбоци
топеническая пурпура, беременность, МАК.

The article presents modern data on the etiology, pathogenesis and
diagnostics of the Verlgofa disease, peculiarities of pregnancy, delivery
and the postpartum period management in patients with this patholo;
gy. A clinical case of successful complex therapy of MOH in the early
postpartum period on the background of idiopathic thrombocytopenic
purpura has been described.

ВИСНОВКИ
1. Вагітність та пологи на тлі ідіоматичної тромбоцито;
пенічної пурпури (ІТП) відносять до групи високого ризику
розвитку ускладнень та потребують ретельного динамічного
спостереження і сумісного ведення разом з лікарем;гемато;
логом.
2. Під час вагітності необхідно проводити щомісячний
моніторинг рівня тромбоцитів та показників коагулограми, а
за необхідності проводять відповідну корекцію за призна;
ченнями профільного спеціаліста.
3. За відсутності протипоказань у таких пацієнток пере;
вагу надають методу розродження per vias naturalis з прове;
денням профілактики геморагічних ускладнень.
4. У разі розвитку масивної акушерської кровотечі (МАК)
з метою хірургічного гемостазу необхідно застосовувати орга;
нозберігальні методики (білатеральне перев’язування матко;
вих та яєчникових судин, внутрішніх клубових артерій).
5. Медикаментозна терапія геморагічних ускладнень пе;
редбачає трансфузію тромбоцитарної маси та свіжозаморо;
женої плазми, адекватну за об’ємом та якістю інфузійно;
трансфузійну терапію з використанням сучасних комбінова;
них кристалоїдо;колоїдних плазмозамінників (гекотон,
Рінгера лактат, волютенз), введення препаратів, що покра;
щують функцію тромбоцитарної ланки гемостазу.

Key words: Verlgofa disease, idiopathic thrombocytopenic purpura,
pregnancy, РРН.
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Оцінювання стану гінекологічного і сексуального
здоров’я у жінок після пологів, що завершилися
кесаревим розтином
Ю.П. Вдовиченко, О.Ю. Гурженко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
У статті дана оцінка стану гінекологічного і сексуального
здоров’я у жінок після пологів, що завершилися кесаревим
розтином. Аналіз сексуальних ускладнень демонструє наявність суттєвих відмінностей в структурі внутрішньої картини сексуального здоров’я з урахуванням характеру і
взаємозв’язків з сексуальною сферою життя.
Ключові слова: гінекологічне і сексуальне здоров’я, кесарів
розтин, статеве життя.

С

татеві стосунки у жінок з ускладненнями після по;
логів, що завершилися кесаревим розтином, мають
певні особливості, що потенційно впливає на стан жіночої
сексуальної функції та зумовлює формування розладів, в
основі яких лежать певні психосоціальні фактори, резуль;
тати хірургічного втручання, неадекватна медикаментозна
терапія [1–4].
Для визначення стану гінекологічного і сексуального
здоров’я жінок після пологів, що закінчилися кесаревим роз;
тином, було проведено обстеження жінок репродуктивного
віку.
Контрольну групу склали 74 жінки (38,5%), які мали
успішні пологи природним шляхом без ускладнень. Вони за;
значили в анкетах позитивну оцінку регулярного статевого
життя, були сексуально і гінекологічно здоровими, не засто;
совували контрацептивних засобів і планували наступну
вагітність, як правило, мали сексуальні стосунки з одним
статевим партнером.
Первинне обстеження жінок дозволило нам виділити 31
жінку (16,1%) із нормальним станом сексуального здоров’я
(група Іа) (середній вік 29,7±2,8 року). Інші 43 жінки
(22,5%) скаржились на розлади сексуального здоров’я, у них
не було діагностовано ускладнень гінекологічного та сома;
тичного статусу (10 жінок із запальними захворюваннями
органів малого таза – ЗЗОМТ), що і стало підставою розгля;
дати дану групу обстежених у якості порівняння (група Іb)
(середній вік 31,3±2,9 року).

Основну групу склали 118 жінок (61,5%), які мали пато;
логічні пологи шляхом операції кесарева розтину. Попе;
редній аналіз сексуального здоров’я потребував поділу об;
стежених жінок на тих, що не мали сексуальних розладів, –
32 (16,6%) жінки (група ІІа) (середній вік 35,6±3,7 року) та
жінок із сексуальним порушеннями після кесарева розтину
– 86 (44,8%) (група ІІb) (середній вік 36,8±3,9 року). Резуль;
тати попередніх обстежень засвідчили наявність в анамнезі
ЗЗОМТ у 15 (46,9%) і 48 (55,8%) жінок відповідно.
Аналіз вікового розподілу обстежених жінок виявив тен;
денцію до збільшення числа жінок зрілого віку у групі із
віддаленими ускладненнями після кесарева розтину (група
ІІb), у той час як превалювальна більшість сексуально здоро;
вих жінок були віком до 30 років.
Скринінгове обстеження включало анкетування сімей;
ного стану, гінекологічного та сексологічного статусу 192
жінок із урахуванням пологів та віддалених сексуальних
розладів.
1. Середній вік обстежених жінок – 30,1±2,2 року.
2. Тривалість подружнього життя – 6,9±1,2 року.
3. Початок статевого життя серед обстежених пацієнток
– 23,0±0,3 року.
4. Кількість статевих партнерів у генеральній вибірці об;
стежених жінок становила 2,3±0,1 і залежала від характеру
пологів (табл. 1). Кількість статевих партнерів серед у
пацієнток після пологів, що завершилися кесаревим розти;
ном, була більшою, ніж у пацієнток контрольної групи (гру;
пи Іа і Іb). При цьому встановлено залежність числа сексу;
альних партнерів із психологічним станом жінок –
збільшення їхньої кількості у пацієнток із розладами сексо;
логічного здоров’я (групи Ib і IIb).
5. Статеві стосунки підтримували 27 (87,1%) пацієнток
групи Іа, 31 (72,1%) жінка групи Іb, 27 (84,4%) обстежених
групи ІІа і лише 49 (43,1%) пацієнток групи Іb. Із них
19 (61,3%), 9 (21,0%), 16 (50,0%) і 5 (5,9%) відповідно по
групах спостереження вели відносно активне сексуальне

Таблиця 1
Показники, що характеризують сексуальну функцію в обстежених жінок за анамнестичними даними
Групи обстежених жінок
Показники

Вік
Вік початку статевого
життя
Кількість статевих
партнерів в анамнезі
Р=value
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Жінки після пологів через природні пологові шляхи

Жінки після кесарева розтину

Група Іа (n=31)

Група Іb (n=43)

Група ІІа (n=32)

Група ІIb (n=86)

28,7±2,8

32,3±2,9

35,6±3,7

36,8±3,9

21,9±0,7

21,8±0,7

23,7±0,9

24,8±0,4

1,4±0,2

2,1±0,2

2,4±0,3

3,0±0,3

=

РІа=Ib<0,05

РІа=IIa<0,05
РІb=IIa=0,05

РІа=IIb<0,05
РІb=IIb<0,05
РIІа=IIb<0,05
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Таблиця 2
Частота статевих стосунків серед обстежених жінок
Групи обстежених жінок
Жінки після пологів
через природні пологові шляхи

Частота статевих стосунків
на місяць

Група Іа (n=31)

Жінки після кесарева розтину

Група Іb (n=43)

Група ІІа (n=32)

Груп ІIb (n=86)

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Ухиляються від статевого життя

4

12,9

12

27,9

5

15,6

49

56,9

1=3 рази на місяць

8

25,8

22

51,1

11

34,4

32

37,2

4=9 разів на місяць

12

38,7

7

16,3

13

40,6

5

5,9

10 та більше разів

7

22,6

2

4,7

3

9,4

=

=

Усього

31

100,0

43

100,0

32

100,0

86

100,0

Таблиця 3
Структура запальних ЗЗОМТ в обстежених жінок

ЗЗОМТ

Жінки після пологів через
природні пологові шляхи
Група Іа
Група Іb
(n=31)
(n=43)
Абс.
Абс.
%
%
число
число

Жінки після кесарева
розтину
Група ІІа
Група ІІb
(n=32)
(n=86)
Абс.
Абс.
%
%
число
число

Усього
обстежених
(n=192)
Абс.
число

%

Післяпологовий ендометрит

=

=

2

4,6

2

6,2

9

10,4

13

6,8

Фонові захворювання шийки матки

=

=

3

6,9

5

15,6

14

16,3

22

11,5

Хронічний сальпінгоофорит

2

6,4

2

4,6

3

9,4

9

10,5

16

8,3

Хронічні інфекції
нижніх сечовивідних шляхів

1

3,2

3

6,9

5

15,6

16

18,6

25

13,0

Усього зі ЗЗОМТ

3

9,6

10

23,2

15

46,9

48

55,8

76

39,6

Поєднання захворювань

2

6,4

10

23,2

6

18,7

58

67,4

2

6,4

Здорові

28

90,4

33

76,8

17

53,1

38

44,2

116

60,4

життя; 8 (25,8%), 22 (51,1%), 11 (34,4%) і 32 (37,2%) – при ан;
кетуванні зазначили нерегулярні статеві стосунки, а
4 (12,9%), 12 (27,9%), 5 (15,6%) і 49 (56,9%) обстежених
пацієнток відповідно по групах спостереження ухилялися
від статевих стосунків.
6. Частота статевих стосунків серед обстежених
пацієнток була меншою у жінок після пологів, що заверши;
лися кесаревим розтином, і визначалась психологічним ста;
ном жінки і сексологічними розладами (групи Ib і IIb). Тоб;
то серед жінок з віддаленими ускладненнями після кесарева
розтину збільшувалася кількість пацієнток, які не підтриму;
вали статевих стосунків, що свідчить про формування по;
дружньої та сексуальної дезадаптації. Розподіл пацієнток за
конституцією сексуальної активності наведено в табл. 2.
Середня частота сексуальних стосунків за місяць серед
усіх обстежених жінок становила 1–3 рази і зменшувалась у
жінок із сексологічними розладами. Кількісний показник
відображав не лише вікові якісні зміни в інтимному житті
пацієнток, їхній фізіологічний і соматичний генез, але і ха;
рактер віддалених ускладнень після кесарева розтину. Знач;
на кількість обстежених жінок (група група ІІb – 32 (74,4%),
група ІІа – 20 (62,5%), група ІІb – 77 (89,5%) відзначали не;
задоволеність якістю сексуальних стосунків і висловили по;
требу у зверненні за спеціалізованою медичною допомогою.
При цьому слід зазначити, що у обстежених жінок з сек;
сологічними ускладненнями після пологів, що завершилися
кесаревим розтином, змінилася фабула сексуальних пережи;
вань, на відміну від пацієнток із пологами через природні по;
логові шляхи.
Проведений клініко;анамнестичний аналіз засвідчив на;
явність у минулому низки гінекологічних патологій у
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пацієнток усіх груп спостереження. Урогенітальні розлади
були виявлені у 39,6% (76) обстежених. По групах спостере;
ження: у групі Іа – 9,6% (3), у групі Іb – 23,2% (10) жінок
після нормальних фізіологічних пологів, у групі ІIа – 46,8%
(15) та у групі ІIb – 55,8% (48) пацієнток, що мали пологи че;
рез кесарів розтин. Структура гінекологічних захворювань у
анамнезі наведена в табл. 3.
У структурі гінекологічних захворювань серед обстеже;
них пацієнток домінували фонові захворювання шийки мат;
ки (11,5%), хронічний сальпінгоофорит (8,3%) і післяполо;
говий ендометрит (6,8%). Хронічні інфекції нижніх сечо;
вивідних шляхів відзначено у 13,0% обстежених.
Вивчаючи стан гінекологічного здоров’я у пацієнток, бу;
ло виявлено ознаки менструальних розладів. Порушення
менструальної функції у сексуально здорових жінок групи Іа
і ІІа виявлено лише в 1 (3,2%) і 3 (9,4%) випадку; у жінок
групи Іb виявлено порушення за типом первинної та вторин;
ної альгодисменореї (23,2%), гіперполіменореї (13,5%) та
олігоменореї (9,5%); у жінок ІІb зазначені розлади були ста;
тистично достовірно більше нерегулярних менструацій у
38,5% жінок, епізодів вторинної альгодисменореї – у 23,2%,
гіперполіменореї – у 19,7% і олігоменореї – у 18,6%.
Наведені у табл. 4 дані свідчать про наявність різниці пе;
ренесених гінекологічних захворювань у жінок контрольної
(група Іа і Іb) та основної груп спостереження (група ІIа і
ІIb). При цьому слід зазначити, що поєднання гінеко;
логічних захворювань мало місце у 18,7% сексуально здоро;
вих жінок (група ІІа) і 67,4% пацієнток (група ІІb) із кесаре;
вим розтином в анамнезі, що було статистично достовірно
більше, ніж серед жінок Іа і Іb груп (6,4% і 23,2%) (p<0,05).
Жінки із урогенітальною інфекцією скаржилися на бо;
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Таблиця 4
Структура гінекологічних захворювань в анамнезі у жінок після пологів
Група обстежених жінок
Жінки після пологів
Жінки
через природні пологові шляхи
після кесарева розтину
Група Іа (n=31)
Група Іb (n=43)
Група ІІа (n=32)
Група ІIb (n=86)

Показник

Порушення менструального циклу

Абс.
число
1

Оперативне лікування на придатках матки

1

Міома матки
Поєднання захворювань

3,2

Абс.
число
20

3,2

2

=

=

2

6,4

%

46,5*

Абс.
число
3

4,6

5

3

6,9

10

23,2*

%

9,4#

Абс.
число
53

61,6*

15,6

14

16,3*

2

6,2

6

6,9

6

18,7

58

67,4*#^

%

%

Примітка: * – достовірно до групи Іа (P<0,05); – достовірно до групи Іb (P<0,05); ^ – достовірно до групи IІа (P<0,05).
#

Таблиця 5
Частота сексуальних дисфункцій у обстежених жінок
Групи обстежених жінок

Сексологічні порушення

Жінки після пологів
через природні пологові шляхи
Група Іа (n=31)

Порушення любрикації
Порушення бажання

Абс.
число
1
=

%
3,2
=

Група Іb (n=43)
Абс.
число
32
21

%
74,4*
48,8

Жінки
після кесарева розтину
Група ІІа (n=32)
Абс.
число
2
2

Група ІIb (n=86)
Абс.
число
80

93,0*#^

6,2

#

63

73,2#^

#

68

79,1*#^

%
6,2#

%

Порушення збудження

1

3,2

22

51,1*

2

6,2

Вторинна аноргазмія

=

=

13

38,2

=

=

36

41,9#

Диспаревнія

=

=

29

67,4

=

=

74

86,0#

Здорові

29

93,6

=

=

26

81,4

=

=

Примітка: * – достовірно до групи Іа (P<0,05); – достовірно до групи Іb (P<0,05); ^ – достовірно до групи IІа (P<0,05).
#

льовий синдром в області органів малого таза (ОМТ).
Частіше реєстрували періодичний слабкий (32,6%) або нию;
чий біль (30,1%), рідше – тягнучий біль внизу живота (24,6%)
з іррадіацією в поперекову ділянку (12,7%). Більшість жінок
зазначили підвищену дратівливість, немотивовану зміну на;
строю, головний біль, швидку втомлюваність, порушення
сну. Прогресування больового синдрому в більшості ви;
падків було асоційовано не з загостренням запального проце;
су, а з характером порушень менструального циклу або з вто;
ринними психоемоційними факторами (тривога, фізичне або
емоційне перенапруження). Хронічний біль спричинював
емоційний стрес, що вторинно спричинив соматовегетативні
розлади, у тому числі застійні явища в ОМТ, що, у свою чер;
гу, відіграло роль у розвитку гінекологічної патології. Так,
аналіз гінекологічного стану пацієнток з урахуванням анам;
незу виявив сексуальні дисфункції різного ступеня вираже;
ності, що встановлені у 53 (72,6%) осіб з 76 обстежених зі
ЗЗОМТ, тобто урогенітальні інфекції у жінок після кесарева
розтину та оперативного лікування з приводу захворювань
ОМТ зумовлюють характер формування та темпи розвитку
сексуальних та непсихотичних психологічних розладів.
Клінічними проявами сексуальної дисфункції були
ослаблення або відсутність статевого потягу, зниження сек;
суальної активності, оргазмічна дисфункція. Як видно з да;
них табл. 5, було відзначено збільшення частоти діагносту;
вання порушень любрикації, сексуального потягу і збуджен;
ня, первинної і вторинної аноргазмії у пацієнток групи ІІb. В
основі диспаревнії (F52.6) були психологічна або фізична
відраза до партнера, тобто встановлені розлади мали вторин;
ний характер. Основним проявом сексуальних розладів були
сексуальна огида (F52.10) і сексуальний вагінізм (F52.5), що
формувалися при больових статевих актах і спричинили
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сильні негативні почуття, що призводили до ухиляння від
статевої активності.
Первинні сексуальні розлади здійснювали психотравму;
вальний вплив, що призвело до розвитку депресивного ста;
ну. Вторинна сексуальна дисфункція є наслідком цих роз;
ладів, що розвинулися в результаті несексуальних психот;
равмувальних чинників у подружній парі, і залежить від
тяжкості та тривалості подружніх розладів і конфліктів. За
всіх обставин розвиток сексуальних дисфункцій багато в чо;
му визначався сексуальною поведінкою жінки. Первинна
сексуальна дезадаптація проявлялася у трьох клінічних фор;
мах – комунікативній, статеворольовій і сексуально;еро;
тичній, кожна з яких мала свої закономірності розвитку.
Комунікативна форма сексуальної дезадаптації у
7 (16,2%) жінок Іb групи і 25 (29,0%) групи ІІb виникала при
зниженні адаптаційних можливостей особистості внаслідок
труднощів у вираженні своїх сексуальних потреб і очікувань
на вербальному рівні або відсутності любові, аж до сексуаль;
ної і психологічної аверсії.
Статеворольова форма виникала у 14 (32,5%) жінок Іb
групи і 26 (30,2%) групи ІІb із порушеною рольовою по;
ведінкою. Девіації статеворольової поведінки жінок виявля;
ються або у трансформації, або в гіперрольовій їх появедінці.
У ході поглибленого анамнестичного обстеження відзначали
асинхронії статевого розвитку, ігровий, рідше шаблонно;рег;
ламентований типи статевої поведінки. У таких жінок сексу;
альне лібідо відсутнє або слабко виражене.
Сексуально;еротична форма дезадаптації сформувалась
у 22 (51,1%) жінок Іb групи і 35 (40,7%) групи ІІb внаслідок
дезінформації в питаннях сексуальних стосунків і характе;
ризувалася розбіжністю в подружжі статевої поведінки, оп;
тимальної техніки проведення статевого акту, особливо за;
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Таблиця 6
Замісні форми досягнення оргазму у обстежених жінок
Групи обстежених жінок
Замісна
форма

Жінки після пологів через природні пологові шляхи
Група Іа (n=31)

Група Іb (n=43)

Абс. число

%

Абс. число

Полюція

23

74,2

Петтінг

3

9,7

Мастурбація

2

6,4

Психічний

2

6,4

Жінки після кесарева розтину
Група ІІа (n=32)

Група ІIb (n=86)

%

Абс. число

%

Абс. число

%

=

=

11

34,4

=

==

18

41,8

9

28,1

35

40,7

25

58,2

5

15,6

51

59,3

=

=

3

9,4

=

=

Міотонічний

1

3,2

=

=

4

12,5

=

=

Усього

31

100,0

43

100,0

32

100,0

86

100,0

Таблиця 7
Характеристика ерогенних зон у обстежених жінок

Ерогенні зони

Групи обстежених жінок
Жінки після пологів
Жінки після кесарева розтину
через природні пологові шляхи
Група Іа (n=31)
Група Іb (n=43)
Група ІІа (n=32)
Група ІIb (n=86)
Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Позагенітальні

=

=

17

39,5

2

6,2#

13

15,1#

Генітально неадекватні

=

=

15

34,8

3

9,4#

33

38,4^

8

9,3*^

Генітально адекватні

31

100,0

4

9,4*

27

#

84,4*

Примітка: * – достовірно до групи Іа (P<0,05); – достовірно до групи Іb (P<0,05); ^ – достовірно до групи IІа (P<0,05).
#

ключного його періоду, і невідповідністю сексуальної по;
ведінки подружжя. Мотивом статевого акту як у жінок, так і
у чоловіків, в більшості випадків було отримання оргазму.
Відзначено, що одним із визначальних чинників при цій
формі сексуальної дезадаптації може бути несприятливе
поєднання в парі психосексуальних типів чоловіка і жінки,
особливо в тих парах, де партнери мали однаковий пасивно;
підкорюваний їхній варіант.
Сексуальна дезадаптація, як правило, формувалася з са;
мого початку статевого життя після пологів із кесаревим
розтином, за винятком комунікативної форми, яка розвива;
лася поступово протягом 1–3 років.
При вивченні патогенезу сексуальних дисфункції були
виявлені різні замісні форми досягнення оргазму, що наведе;
не в табл. 6. Жінки із сексуальними дисфункції намагалися
досягти оргазму шляхом петтінгу або мастурбації, тоді як сек;
суально здорові жінки мали варіабельність цих дій. Дося;
гнення жінкою оргазму в ласках і при петтінгу можна вважа;
ти умовною нормою, якщо партнери при цьому отримують
психосексуальне задоволення і не відчувають сумнівів у мож;
ливості такої сексуальної поведінки. Проте при абсолютній
аноргазмії жінки ніколи не досягали оргазму ні в статевому
акті, ні при мастурбації або петтінгу. Для сексуально здоро;
вих жінок певною мірою характерними були психічний тип
досягнення оргазму в результаті впливу психічних стимулів,
без механічної стимуляції та міотонічний тип при стисненні
стегон і м’язів промежини, зовнішніх стимулів.
Включення в сексуальну стимуляцію особливих так;
тильних відчуттів, отримання яких було необхідно для поси;
лення сексуальних відчуттів, пов’язано зі слабким розвит;
ком у жінок генітальних і позагенітальних ерогенних зон,
втратою чутливості і недостатністю рецепції цих зон.
Під ерогенною зоною розуміють ділянку на тілі, стиму;
ляція якої викликає і підтримує сексуальне збудження і при;
зводить до оргазму. Необхідним компонентом функціонуван;
ня ерогенної зони є психологічна сексуальна установка, стате;
ва домінанта і психоемоційний настрій. Патологічні типи ма;
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стурбації можуть сприяти формуванню неадекватних
генітальних і позагенітальних ерогенних зон, блокувати отри;
мання чуттєвого досвіду. У таких випадках порушується фор;
мування та чутливість ерогенних зон, що не дозволяє реалізу;
вати статеве задоволення і формує фригідність.
Стан домінантних ерогенних зон у обстежених нами
жінок наведено в табл. 7. У сексуально здорових 31 (100,0%)
жінки групи Іа і 27 (84,4%) пацієнток групи IIа ерогенні зони
були адекватними, але виникнення сексуального відчуття при
їх стимуляції у жінок після кесарева розтину були притуплені.
При аналізі патогенезу сексуальної дисфункції у жінок, що
перебували під нашим спостереженням, ми виявили два його
механізми: 1) невідповідність або дефіцит психоемоційного
клімату, про що свідчили відсутність почуття любові, сексуаль;
них фантазій, сексуальна поведінка партнерів; 2)
невідповідність або дефіцит тактильних уподобань, що визна;
чається станом генітальних і позагенітальних ерогенних зон,
найчастіше зумовленим втратою або зниженням чутливості.
Зазначені механізми, які були ізольованими або поєднаними,
призводили до формування стійких сексуальних порушень,
психоемоційних розладів і до девіантної сексуальної поведінки.
У групі порівняння (група Іb) сексуальні дисфункції
домінували за першим механізмом розвитку. У жінок групи
після кесарева розтину (група ІІb) порушення формувалися
за другим механізмом розвитку, сексуальні дисфункції ви;
никли після операції через аноргазмію. Завдяки високому
рівню сексуальної культури та інформованості в області
психогігієни статевого життя, психологічної та соціально;
психологічної адаптації подружжя змогли компенсувати ці
розлади, видозмінити або посилити тактильну чутливість і
досягти сексуальної адаптації.
Сексуальне бажання є складовою частиною сексуальної
адаптації, виникнення якого зумовлено стимулами сексуаль;
ного значення. Воно виникає або придушується залежно від
ступеня сексуальних проявів партнера. При цьому необхідно
рівню мірою оцінювати участь чоловіка і жінки у реалізації
сексуальних бажань, оскільки дотримання гендерних
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Таблиця 8
Частота ухилення від статевої близькості серед жінок після пологів
Групи обстежених жінок
Група/
показник

Жінки після пологів через природні пологові шляхи
Група Іа (n=31)

Варіанти ухиляння

Абс. число

%

Група Іb (n=43)
Абс. число

Жінки після кесарева розтину
Група ІІа (n=32)

%

Абс. число

%

Група ІIb (n=86)
Абс. число

%

#

71

82,6^

Завжди

=

=

28

65,1

3

9,4

Іноді

3

9,7

11

25,6

6

18,7

12

13,9

Ніколи

28

90,3

4

9,3*

23

71,9#

3

3,5*^

Примітка: * – достовірно до групи Іа (P<0,05); # – достовірно до групи Іb (P<0,05); ^ – достовірно до групи IІа (P<0,05).

Таблиця 9
Ступінь вираженості сухості в піхві та дискомфорту в ділянці зовнішніх статевих органів у жінок після пологів
Групи обстежених жінок
Показник

Жінки після пологів через природні пологові шляхи

Жінки після кесарева розтину

Група Іа (n=212)

Група Іb (n=142)

Група ІІа (n=30)

Група ІIb (n=55)

Ступінь любрикації

4,2±0,1

2,6±0,09

3,8±0,1

Р=value

=

РІа=Ib<0,05

РІа=IIa<0,05
РІb=IIa>0,05

2,3±0,1
РІа=IIb<0,05
РІb=IIb<0,05
РIІа=IIb>0,05

Ступінь дискомфорту

4,3±0,1

2,9±0,1

3,6±0,1

2,5±0,2

РІа=IIa<0,05
РІb=IIa>0,05

РІа=IIb<0,05
РІb=IIb<0,05
РIІа=IIb>0,05

Р=value

РІа=Ib<0,05

=

співвідношень при цьому дозволить досягти сексуальної
адаптації. У цьому зв’язку сексуальна активність є найкра;
щим стимулом сексуального бажання і вона пропорційна
ступеню наростаючого сексуального бажання.
Більшість обстежених жінок відзначали серйозні проблеми
у стосунках з партнером або наявний психологічний конфлікт
між сексуальним бажанням і несприйняттям його реалізації в
інтимному зв’язку з конкретним чоловіком. Психологічні роз;
лади в симптомокомплексі сексуальних дисфункцій було вияв;
лено у 1 (3,2%) і 8 (18,6%) пацієнток, що мали пологи через при;
родні шляхи (групи Іа і Іb) та у 9 (28,1%) і 36 (41,6%) жінок
після кесарева розтину (групи ІIа і ІIb); вазомоторні і емоційно;
вегетативні порушення реєстрували відповідно у 1 (3,2%) і
6 (13,5%) обстежених пацієнток (групи Іа і Іb) та у 7 (21,8%) і
28 (32,5%) (групи ІIа і ІIb).
Перспектива сексуальних стосунків перевищувала поро;
говий рівень страху і тривоги, що змушувало жінок уникати
статевого акту (відраза до статевих стосунків, F52.10), або
сексуальна реакція виявлялася нормальною, але відсутні
відповідні фізичні та емоційні компоненти оргазму,
відсутність статевого задоволення і потягу (F52.1). Частина
жінок з диспаревнією ухилялася від статевої близькості

«завжди» – 28 (65,1%) пацієнток групи Іb, 3 (9,4%) жінок
групи ІІа і 71 (82,6%) жінок групи ІІb; «іноді» відмовлялись
від статевої близькості – відповідно 3 (9,7%), 11 (25,6%),
6 (18,7%) і 12 (13,9%) пацієнток. «Завжди» погоджувались
на статеву близькість і вели активне сексуальне життя лише
3 (3,5%) жінки із сексуальними дисфункціями на тлі відда;
лених розладів після кесарева розтину в анамнезі (табл. 8).
При аналізі гінекологічного статусу виявлено, що 103
(53,6%) жінки з диспаревнією скаржились на наявності су;
хості слизової оболонки піхви. Так, в Іb основній групі ступінь
цієї ознаки становив 2,6±0,09 бала, а у жінок групи ІІb –
2,3±0,1 бала. Ступінь вираженості сексуального дискомфорту
співпадав з інтенсивністю проявів сухості піхви (табл. 9).
У ході поглибленого вивчення анамнезу відзначено
більш ранній термін перших клінічних проявів сексуальних
дисфункцій після пологів, що завершились кесаревим розти;
ном. Так, у 52,5% обстежених жінок групи ІІb сексуальні
розлади було відзначено в перші 3 роки після пологів, ще у
39,5% осіб в наступні кілька років, тоді як у більшості жінок
після пологів через природні пологові шляхи (55,6%) сексу;
альні розлади відзначали в терміни 7–10 років (малюнок).
Із анамнезу жінок основної і контрольної груп було визна;

Група Іb природні пологи

Група ІІb кесарів розтин
8,0%

27,5%
55,6%

39,5%
16,9%

7-10 років
4-7 років
1-3 роки

52,5%

7-10 років
4-7 років
1-3 роки

Терміни появи сексуальних дисфункцій після пологів, n=192
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Таблиця 10
Характеристика складових сексуального здоров’я у обстежених жінок
Групи обстежених жінок
Показник

Жінки після пологів
через природні пологові шляхи
Група Іа (n=31)

Жінки після кесарева розтину

Група Іb (n=43)

Група ІІа (n=32)

Група ІIb (n=86)

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Знижене лібідо

=

=

5

11,6

2

6,2

5

5,8

Підвищене лібідо

1

3,2

3

6,9

=

=

5

5,8

Наявність оргазму менш
ніж в 50% статевих актів

1

3,2

12

27,9*

2

6,2

73

84,8*^

Мультіоргазтичність

=

=

2

4,6

=

=

=

=

Сексологічно здорові

29

93,6

21

48,8*

28

87,6

3

3,5*#^

Усього

31

100,0

43

100,0

32

100,0

86

100,0

Примітка: * – достовірно до групи Іа (P<0,05); – достовірно до групи Іb (P<0,05); ^ – достовірно до групи IІа (P<0,05).
#

Таблиця 11
Показники рНметрії слизової оболонки піхви відповідно до фаз менструального циклу у жінок після пологів
Показники

Фази менструального циклу
фолікулінова

овуляторна

лютеїнова

Група Іа (n=31)
рН до стимуляції

4,2±0,1

4,5±0,1

3,9±0,2

рН після стимуляції

7,5±0,2

7,8±0,2

6,6±0,5

Р=value

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Група Іb (n=43)
рН до стимуляції

3,8±0,1

4,2±0,1

3,9±0,2

рН після стимуляції

6,0±0,2

6,6±0,1

5,3±0,6

Р=value

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Група ІІа (n=32)
рН до стимуляції

4,0±0,2

5,0±0,3

3,9±0,9

рН після стимуляції

7,7±0,2

7,8±0,2

7,2±0,6

Р=value

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Група ІIb (n=86)
рН до стимуляції

4,0±0,3

4,1±0,3

3,9±1,0

рН після стимуляції

5,8±0,2

6,5±0,1

5,9±0,6

Р=value

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

чено стан їхнього сексуального здоров’я, характеристики яко;
го представлено в табл. 10. Як видно з наведених даних,
найбільш поширеними сексуальні розлади були серед
пацієнток ІІb основної групи, де лише 84,8% жінок зазначили
наявність оргазму менш ніж в половині статевих актів (част;
кова статева холодність), 5,8% – знижене лібідо і у 31,3%
пацієнток встановлено поєднання сексуальних розладів. При
цьому, слід зазначити, що у 5 (5,8%) жінок проявом сексуаль;
ної дисфункції було підвищене лібідо.
Тобто, проведений клініко;анамнестичний аналіз
засвідчив прогресування сексуальних дисфункцій (за МКХ;
10 F52.2, N95.1) у обстежених жінок після кесарева розтину,
погіршення гінекологічного здоров’я та їх загострення за на;
явних психогенних сексологічних розладів.
Для оцінювання показників сексуального здоров’я додат;
ково проведено рН;метрію слизової оболонки піхви до та через
15–20 хв після проведення сексуальної стимуляції (табл. 11).
У групі Іа жінок із фізіологічними пологами в анамнезі та
сексуально здоровим статусом рН слизової оболонки піхви
становила від 3,9 до 4,5 і після стимуляції підвищувалася до
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6,1–7,8 і визначалась фазою менструального циклу; у жінок
після пологів, що завершилися кесаревим (ІІb група) розти;
ном – 3,9–4,1 до стимуляції і 5,8–6,5 після стимуляції. Зсув рН
піхви в бік кислої реакції у жінок із сексуальною дисфункцією
після кесарева розтину може свідчити про функціональні
розлади слизової оболонки та неадекватну реакцію слизової
оболонки на еротичну стимуляцію. Експрес;рН;метрія є
простим методом скринінгового дослідження піхвового
вмісту, що дозволяє на ранніх етапах оцінити сексуальне та
гінекологічне здоров’я жінки (зміни мікробіоценозу, судин;
на реакція на стимуляцію).

ВИСНОВКИ
Аналіз віддалених сексуальних ускладнень демонструє
існування суттєвих відмінностей в структурі внутрішньої
картини сексуального здоров’я з урахуванням характеру і
взаємозв’язків з сексуальною сферою життя. Такі результати
свідчать про підтвердження висунутої спочатку гіпотези що;
до ролі кесарева розтину у формуванні віддалених сексуаль;
них дисфункцій.

93

À Ê Ó Ø Å Ð Ñ Ò Â Î
Оценка состояния гинекологического
и сексуального здоровья у женщин после родов,
которые завершились кесаревым сечением
Ю.П. Вдовиченко, Е.Ю. Гурженко

Estimation of gynaecological
and sexual health state in women after births
by caesarian section
Iu.P. Vdovichenko, O.Iu. Gurzhenko

В статье дана оценка состояния гинекологического и сексуального
здоровья у женщин после родов, которые завершились кесаревым
сечением. Анализ сексуальных осложнений демонстрирует нали;
чие существенных отличий в структуре внутренней картины сек;
суального здоровья с учетом характера и взаимосвязи с сексуаль;
ной сферой жизни.
Ключевые слова: гинекологическое и сексуальное здоровье, кесаре
во сечение, половая жизнь.

In the article this estimation of the gynaecological and sexual health
state in women after births by caesarian section. The analysis of sexu;
al complications demonstrates the existence of substantial differences
in the structure of internal picture of sexual health taking into account
character and intercommunication with the sexual sphere of life.
Key words : gynecology and sexual health , cesarean section, the sexual
life.
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Н О В О С Т И

М Е Д И Ц И Н Ы

СЕМЕЙНАЯ «САМОДИАГНОСТИКА» АЛЛЕРГИИ
У ДЕТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИХ НЕДОЕДАНИЮ
Диагноз "пищевая аллергия"
(впрочем, как и любой другой) мо=
жет поставить ребенку только врач.
Ученые обнаружили, что дети, у ко=
торых наличие такой аллергии оп=
ределили родители, необоснован=
но лишены многих ценных и необ=
ходимых продуктов питания.
Самолечение нередко сопро=
вождается и "самодиагностикой":
многие люди, не имеющие никакого
отношения к медицине, почувство=
вав недомогание, сами ставят себе
диагнозы и назначают лечение.
Это нередко приводит к самым
тяжелым последствиям, включая
смерть незадачливого самодея=
тельного эскулапа.
Еще опаснее, когда родители
или другие родственники ставят
диагноз ребенку и начинают "ле=
чить" его, не обращаясь к врачу = в
этом случае вероятность печаль=
ного исхода возрастает много=
кратно.
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Британские ученые обнаружили
тревожную тенденцию: в послед=
нее время многие родители стали
объяснять недомогание у своих де=
тей пищевой аллергией и исклю=
чать из рациона малышей те или
иные продукты, которые, по их
мнению, являются причиной появ=
ления симптомов болезни.
Кроме того, у таких детей могут
развиваться опасные заболевания,
не имеющие никакого отношения к
аллергиям, лишение малышей, у ко=
торых на самом деле нет аллергии,
многих продуктов питания может
пагубно сказаться на их здоровье.
Исследователи из двух детских
клиник Англии = Сейнт=Томас в Лон=
доне (St Thomas' Hospital in London) и
Ройял Александра в Брайтоне (Royal
Alexandra Children's Hospital in
Brighton) обследовали несколько ты=
сяч детей и опросили их родителей.
Опрос матерей и отцов малень=
ких участников исследования пока=

зал, что почти 32% из них были уве=
рены = у их ребенка есть одна из пи=
щевых аллергий (на молоко, белок
куриных яиц или даже целиакия).
Соответственно родители ограни=
чивали потребление своими деть=
ми таких продуктов питания.
Между тем, обследование детей
показало, что на самом деле пище=
вой аллергией страдали не более
5% из них.
Таким образом, вполне здоро=
вые дети были лишены на протяже=
нии длительного времени весьма
полезных продуктов питания, кото=
рые совершенно необходимы рас=
тущему организму.
Ученые предупреждают, что все=
возможные экспресс=тесты для ди=
агностики аллергии, продающиеся
через Интернет, не обладают до=
статочной точностью = наличие ал=
лергии и у ребенка, и у взрослого
может выявить только врач.
Источник: www.health;ua.org
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Екобіол у комплексному лікуванні кандидозного
вульвовагініту у вагітних
В.Ф. Нагорна1, Н.В. Байло2
1

Одеський національний медичний університет
Одеський обласний перинатальний центр

2

Проведено порівняльне дослідження застосування антимікотика, вагінального пробіотика та імунобіотика
Екобіол (EkoBIOL®) для лікування вагітних з кандидозним вульвовагінітом. За даними клінічного, мікологічного
одужання, перинатальними показниками вагітних та новонароджених доведено порівняно більш високу ефективність комплексної терапії їз застосуванням імунобіотика Екобіол (EkoBIOL®).
Ключові слова: кандидозний вульвовагініт, вагітність,
EkoBIOL®.

М

ікози з потенційних «хвороб майбутнього» перетвори;
лися на актуальну «хворобу сьогодення» [1]. За даними
ВООЗ 1/5 населення земної кулі страждає на грибкові захво;
рювання, з яких кандидоз, зумовлений умовно;патогенними
грибами роду Candida, є найпоширенішим. Кандидозний
вульвовагініт (КВВ) складає до 75% у структурі всіх форм
кандидозу [2] та вважається хворобою цивілізації. За останнє
десятиріччя КВВ діагностують більш ніж удвічі частіше та
він становить до 70% від усіх випадків урогенітальних
інфекцій у жінок [2]. Як і для всіх інфекцій піхви, для КВВ
типовим є рецидивування, зростаюча стійкість до антиміко;
тиків, кількість яких дуже велика, торпідність перебігу.
Хронічний КВВ часто призводить до зниження якості
життя, невротизації, спричинює виникнення дизімунних
станів, ендокринопатій, погіршення сімейних стосунків [3].
Особливо важливого значення грибкове ураження піхви
набуває в акушерській практиці. Значне зростання частоти
КВВ та особливість його клінічного перебігу під час
вагітності автори трактують як результат властивих
вагітності змін гормонального та імунологічного статусу. У
сучасній літературі активно обговорюються питання щодо
взаємозв’язку кандидозної інфекції вагітних та інфікування
новонароджених.
Неправильно вважати кандидозну інфекцію винятково
інфекцією слизової оболонки піхви, бо у її розвитку існують
певні і не тільки місцеві етапи: адгезія до поверхні слизової
оболонки, колонізація, інвазія в епітелій, подолання
епітеліального бар’єру слизової оболонки, проникнення в
сполучну тканину власної пластинки, подолання тканинних
клітинних механізмів захисту, проникнення в судинне русло
з подальшою дисемінацією та ураження різних органів [3, 4].
Але найчастіше процес локалізується у поверхневих шарах
епітелію піхви. Інвазія в середину клітин разом із цілісною
монопротеїновою оболонкою дозволяє грибам протистояти
природним чинникам захисту макроорганізму. На такому
рівні інфекція може персистувати дуже тривалий час, коли
відбувається боротьба між патогенними властивостями
збудника та імунними чинниками макроорганізму. Якщо
існуюча рівновага порушується, виникає рецидив з
клінічними проявами.
Існує ціла низка факторів, що захищають макроорганізм
від кандидозної інфекції. Перш за все, це мікрофлора піхви
як сукупність біоценозів із певними екологічними нішами на
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слизовій оболонці, що забезпечують її резистентність до ко;
лонізації у взаємодії з імунною системою організму. У
мікробіоценозі жінок репродуктивного віку переважають
(до 95%) пероксидпродукувальні лактобацили, що забезпе;
чують резистентність вагінального біотопу, утворюючи мо;
лочну кислоту та рН 3,8–4,5. Кисле середовище різко
пригнічує розмноження та ріст патогенних мікроорганізмів.
Слизова оболонка піхви є гормонально контрольованою
системою, тому зміни гормонального стану, зокрема естро;
генів, а саме – вагінотропного естріолу (Е3), або провокують
виникнення чи рецидив КВВ, або підтримують тривалу пер;
систенцію збудника.
Без сумніву, велика роль належить імунній системі, зру;
шення при КВВ спостерігаються в усіх ланках імунітету [9].
Особливе значення надається захисній ролі секреторного
IgА, який є продуктом функціонування найбільшої ендок;
ринної залози в організму людини – кишечнику. У зв’язку з
цим, слід наголосити на особливій ролі кишечнику у виник;
ненні та персистуванні ВКК. Травний тракт – єдина складна
система, імунна функція якої забезпечується не лише спе;
цифічною імунокомпетентною тканиною, але і її мікробіоце;
нозом. Так, імунокомпетентна тканина кишечнику представ;
лена як організованими структурами (пейерові бляшки,
апендикс, мезентеріальні лімфатичні вузли), так і окремими
клітинами – лімфоцитами, що розташовані поза лімфоїдною
тканиною. Пейерові бляшки є головним місцем розпізнаван;
ня антигенів та активації специфічних Т;клітин. При цьому
розташовані у бляшках Т;лімфоцити не володіють кілерними
властивостями, а В;лімфоцити не спроможні синтезувати ан;
титіла. В;лімфоцити пейєрових бляшок у 80% є носіями IgG
і в активованому стані здатні імігрувати до Lamina propria, де
здебільшого секретується IgА [10]. У Lamina propria сконцен;
тровані СД4+;клітини, В;лімфоцити та плазматичні клітини,
що здатні синтезувати IgА, IgМ, ІgG у співвідношенні 20:3:1.
Секреторний ІgА є домінувальним ізотопом антитіл у кишко;
вому тракті. Він містить 4 або 8 антигенів зв’язувальних
центрів і має мультивалентний ефект. Через лімфоїдні систе;
ми ІgА потрапляє до слизових оболонок, в тому числі до сли;
зової оболонки піхви, де і проявляє свій захисний ефект.
Щодо Т;лімфоцитів кишкової Lamina propria, то постійна
антигенна стимуляція забезпечує їхню проліферацію,
дозрівання та міграцію у віддалені тканини, де вони викону;
ють роль ефекторних клітин імунної відповіді [11, 13].
У свою чергу, імунна функція нормальної мікрофлори ки;
шечнику щодо запобігання проникненню патогенних чин;
ників крізь слизовий шар полягає у конкуренції за поживні ре;
човини та місця адгезії, синтезу специфічних антитіл, підви;
щенню кількості ентероендокринних клітин, що продукують
секреторний ІgА. Порушення динамічної рівноваги кишкового
біоценозу призводить до зміни якісного та кількісного складу
нормальної мікрофлори, внаслідок чого суттєво знижується
спроможність мікробіоценозу кишечнику виконувати прита;
манні йому численні захисні функції, наслідками чого завжди
будуть порушення гомеостазу організму в цілому.
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У таких умовах пригнічується імунологічна реактивність
макроорганізму, сапрофітні форми мікроорганізмів набува;
ють патогенних властивостей і різко збільшується
ймовірність розвитку інфекційних захворювань. Так,
поєднане мікотичне ураження статевих органів і травного
тракту спостерігається у 45,8% жінок с КВВ [11].
На сьогодні джерелом інфікування статевих органів кан;
дидами вважається кишечник.
Існує велика кількість препаратів, які володіють прямою
або опосередкованою дією на збудник КВВ. Крім препаратів,
без сумніву, правомірними та ефективними є гігієнічні захо;
ди, відмова від використання дуже тісної та синтетичної
білизни. Але всі, особливо медикаментозні антимікотичні за;
соби, на фоні зниженого імунного захисту, зміненої функції
кишечнику, зміненої функції яєчників, мають дуже нетрива;
лу дію – від одного до трьох, рідко шести місяців. Тому по;
шук нових препаратів, нових патогенетично обґрунтованих
схем, які повинні бути більш схожими на лікування хворої з
КВВ, а не на нетривалу санацію піхви, продовжується.
Усе зазначене вище робить зрозумілим логічність засто;
сування препаратів, що регулюють біоценоз слизових оболо;
нок піхви, кишечнику, підвищуючи їхню імунну здатність,
заселяючи їх лактобацилами. Саме таким продуктом є
пробіотики, симбіотики, що володіють мультивалентними
властивостями і впливають практично на чисельні функції
всіх систем і органів [14].
Пробіотичні препарати представлені трьома групами:
; Пробіотики – живі мікроорганізми, речовини мікроб;
ного походження, що стабілізують та поліпшують функції
нормальної мікрофлори організму людини.
; Пребіотики – препарати немікробного походження, що
стимулюють ріст та розвиток нормальної мікрофлори ки;
шечнику.
; Симбіотики – комбінація про; та пребіотиків.
Більшість дослідників вважають, що механізмами дії
пробіотичних препаратів є:
; пригнічення росту патогенних та умовно;патогенних
мікроорганізмів шляхом конкуренції за рецептори адгезії і
поживні речовини та стимулювання продукції бактеріями
нормальної мікрофлори антимікробних сполук, таких, як пе;
рекис водню, лізоцим, бактеріоцини;
; стимулювання росту ендогенної нормальної мікрофло;
ри шляхом продукції лакто; та біфідобактеріями зростости;
мулювальних факторів;
; зниження рН кишкового вмісту;
; імуномодулювальна дія, пов’язана з посиленням фаго;
цитарної активності макрофагів та нейтрофільних грану;
лоцитів зі стимуляцією Т;клітинного імунітету, посиленням
продукції ІgА та J;ІФН, В;лімфоцитів, стимуляцією гумо;
рального імунітету до різних антигенів;
; детоксикація організму за рахунок зв’язування та руй;
нації токсинів, що надходять з їжею, регуляції детокси;
каційної функції печінки;
; нормалізація обміну речовин – таких, як холестерин,
гомоцистеїн та інші.
На сьогодні пробіотики набули широкого застосуван;
ня в різних галузях медицини при захворюваннях, які, на
перший погляд, не пов’язані з порушенням мікрофлори
слизових оболонок, а там, де захворювання спричинене
пригніченням своєї захисної флори, їх інколи застосову;
ють з добрим ефектом як альтернативну терапію хімічним
антисептикам та антибіотикам. Сумна перспектива засто;
сування антибіотиків спонукає дослідників та клініцистів
до цього пошук.
Мета дослідження: визначити можливість застосування
імунобіотика [15] EkoBIOL® при вагітності, асоційованої з
КВВ, для зменшення частоти ускладнень вагітності.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження виконане в 2 етапи:
1;й етап – ретроспективний аналіз 150 індивідуальних
карт та історій пологів пацієнток з КВВ. Група сформована
шляхом випадкового вибору жінок з верифікованим діагно;
зом ВКК.
2;й етап – проспективний рандомізований, проведено
обстеження та лікування 180 вагітних із КВВ, спричиненим
Candida у ІІ триместрі вагітності. Діагноз КВВ встановлюва;
ли в разі концентрації Candida >103 КУО/мл та за клінічни;
ми проявами. Залежно від методик лікування усі пацієнтки
були розподілені на 3 групи:
І група – 60 вагітних із КВВ та їхні діти, які отримували
монотерапію антимікотиком. Супозиторій антимікотика за;
стосовували одноразово інтравагінально (тривалість дії ак;
тивного компонента в слизовій оболонці піхви 7 діб).
ІІ група – 60 вагітних із КВВ (та їхні діти), які отримали
комплексну терапію: антимікотик, як в І групі, та пробіотик
для інтравагінального застосування.
Після одноразового інтравагінального використання
антимікотика з 8;го дня проводили щоденне інтра;
вагінальне введення пробіотика по 1 капсулі на добу
протягом 10 діб. Зазвичай, на 3–4;у добу відновлюва;
лись клінічні прояви КВВ, в такому разі призначали по;
вторне використання антимікотика, застосування
пробіотика припиняли.
В данному дослідженні вагінальний пробіотик
використовувался як індикатор виліковності ВВК.
ІІІ група – 60 вагітних із КВВ, що отримали антимікотик
та пробіотик вагінально за схемою ІІ групи, та додатково –
імуноміотик EkoBIOL® з 1;го дня лікування 1 капсула 1 раз
на добу протягом 30 діб. Екобіол – 1 капсула містить
2,5 млрд живих бактерій Lactobacillus plantarum LP01 і
2,5 млрд Bifidobacterium breve BR03, фруктоолігосахариди.
Бактерії, що складають EkoBIOL ®, продукують бак;
теріоцини спрямованої дії, які активні відносно кандид
та іншої умовно;патогенної флори; відновлюється влас;
ний мікробний склад, бар’єрна функція кишечнику, що
створює умови, за яких представники умовно;патоген;
ної флори не можуть адгезуватися до стінки кишечни;
ку. Важливо, що Lactobacillus plantarum LP01 та
Bifidobacterium breve BR03 стимулюють секрецію IgA
та сприяють відновленню його концентрації на
слизових оболонках, зокрема піхви, відновлюється
функція її імунокомпетентних клітин, що запобігає роз;
множенню та адгезії збудників, зокрема кандид.
Контрольну групу склали 40 практично здорових
вагітних із фізіологічним перебігом вагітності та необтяже;
ним акушерсько;гінекологічним анамнезом.
У дослідженні застосовані загальноклінічні, мікро;
скопічні та культуральні, стандартні методи оцінювання ста;
ну фетоплацентарного комплексу, гістологічні методи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ретроспективний аналіз клінічного перебігу вагітності
виявив у 99 (66,3%) жінок наявність захворювання кишеч;
нику, пієлонефриту, що вперше виник під час вагітності у
92 (62%) вагітних, анемію легкого та середнього ступеня у
72 (48,0%) вагітних, прееклампсію легкого та середнього сту;
пеня у 42 (28,8%). Клінічні прояви невиношування відзна;
чені у І триместрі у 96 (64%), у ІІ триместрі – 78 (52,0%), у
ІІІ триместрі у 105 (70,0%) вагітних, плацентарна дис;
функція діагностована у 69 (46,0%) жінок.
Питома вага передчасних пологів сягала 24 (16,0%) і бу;
ла вищою за середньопопуляційний показник майже в 4 ра;
зи (4,4%). Серед ускладнень перебігу пологів аномалії поло;
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гової діяльності відзначено у 108 (72%), ПРПО – у 87 (58%),
дистрес плода – у 27 (18%), передчасне відшарування нор;
мально розташованої плаценти – у 9 (6%). У пологах конста;
товано травми м’яких тканин у 61 (40,0%), затримка частин
посліду – у 24 (16,0%), оперативне розродження – у
42 (28,0%) з превалюванням екстреного кесарева розтину – у
27 (18,0%), де в структурі показників превалювали аномалії
пологової діяльності.
У післяпологовий період – субінволюція матки – у
24 (16%), інфільтрація швів на промежині – у 17 (11,3%),
серед новонароджених відзначений дистрес;синдром – у
3 (2,0%), РДС, пов’язаний з недоношеністю, – у 15 (10%),
постнатальна інфекція – у 3 (2,0%), вроджених вад розвит;
ку не було.
Вивчення перебігу КВВ серед обстежених вагітних пока;
зало, що клінічні прояви реєструвалися у 136 (75,5%), без;
симптомний перебіг – у 52,2%.
Основні клінічні прояви були типовими для КВВ. У
72,2% КВВ носив рецидивний характер.
За результатами мікроскопічного та культурального ме;
тодів дослідження до лікування Candida виявлена у концен;
траціях > 103 КУО/мл у всіх досліджених, у поєднанні з
умовно;патогенною флорою – у 78,3–85,0% в різних групах,
як монозбудник – у 18,3–21,7%.
На тлі використання запропонованих антимікотичних
схем терапевтичний ефект (зникнення симптомів: свербіж,
сирнисті виділення, гіперемія та набряк слизової оболонки)
наставав протягом 3–5 діб.
Під час мікробіологічного контролю на 8;у добу було
встановлено відсутність Candida у 39 (65,0%) вагітних І
групи, у 42 (70,0%) жінок ІІ групи та у 44 (73,3%) жінок ІІІ
групи.
Після провокувального застосування вагінального
пробіотика симптоми відновились у багатьох із тих, у кого
при мікроскопії Candida не були виявлені. На 2–3;ю добу від
початку застосування пробіотика клінічні прояви КВВ спо;
стерігалися у 42 (70%) в І групі, у 40 (66,6%) в ІІ групі та у
16 (20,6%) вагітних ІІІ групи. Це, в свою чергу, супроводжу;
валось достовірним погіршенням бактеріологічних показ;
ників у групах дослідження.
Так, кількість Candida зросла з 104–106 КУО/мл до
107–109 КУО/мл – у 9 (15,0%) вагітних ІІ групи, паралельно
з тим відзначено зростання Enterocococcus з 103–104 до
105–106 КУО/мл у 12 (20,0%) досліджуваних ІІ групи. У ІІІ
групі, де застосовано Екобіол, Candida виявлено в
мінімальній кількості до 103 у 18 (30%) жінок, Staph.haem. до
103 КУО/мл у 8 (13,3%) та Enterococcus 102–104 КУО/мл у
2 (3,3%) обстежених.
Після повторного застосування антимікотика Candida
виявлено у 8 (13,3%) в І групі (102–104 КУО/МЛ) та у
2 (3,3%) в ІІІ групі (102–103 КУО/мл).
Контрольні дослідження проведені через 30 діб після за;
вершення антимікотичної терапії. Повне клінічне та
етіологічне одужання констатоване у 39 (65%) жінок І групи,
кандидоносійство в кількості 103–104 КУО/мл констатовано
у 16 (26,7%). У 5 (8,3%) жінок мали місце клінічні прояви
(помірні сирнисті виділення з піхви). У ІІ клінічній групі у
100% спостерігали клінічне одужання, але елімінація збуд;
ника відбулась тільки у 44 (73,3%). У ІІІ групі на тлі 100%
клінічного одужання мікологічна санація відбулась у
57 (95,0%) вагітних, збудник у 3 (5,0%) виділявся у
мінімальній кількості – 102 КУО/мл. При цьому всі три
жінки зазначали прояви ГРВІ протягом останніх 2 тиж до
обстеження.
Результати бактеріологічних досліджень матеріалу з ки;
шечнику свідчать, що зникнення наявних порушень мікро;
флори відбулось тільки в ІІІ групі, де в схемі лікування за;
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стосовували EkoBIOL®, в І та ІІ групах залишилась значна
кількість форм E.сoli зі зниженою ферментативною ак;
тивністю, збільшені концентрації (>105 КУО/мл) умовно;
патогенної флори (Staph.haem. >103 КУО/мл; Staph. aureus
>103), Candida виявлена у 52 (86,7%) в І групі, у 42 (70%) в
ІІ групі, в ІІІ групі Candida не виявлена.
Вивчення складу біотопу ротової порожнини новона;
роджених показало, що найбільш сприятливі кількісні ха;
рактеристики мікрофлори ротової порожнини демонстру;
вали діти пацієнток ІІІ групи, які отримали комплексну
терапію з Екобіолом. Так, характеристика мікрофлори ро;
тової порожнини в І, ІІ, ІІІ контрольній групах була
відповідно такою:
Lactobacillus > 106: 71,7%–91,7%–100%–100%;
Str.salivarius (105–108): 56,7%–66,7%–95%–87,5%;
Str.mitis (105–108): 45%–61,7%–90%–92,5%;
Candida (>103): 11,7%–5%–0%–0%;
Candida з середовища накопичення: 15%–8,3%–3,3%–2,5%
Серед ускладнень післяпологового періоду зареєстрова;
но у 3 жінок пієлонефрит, інфільтрація швів на промежині у
3 жінок І групи, ускладнень в ІІ та ІІІ групі не було.
У 132 (88%) послідах при морфологічному дослідженні
визначено структурні зміни, притаманні плацентарній ди;
сфункції: запальні зміни в І–ІІ–ІІІ–контрольній групах:
27 (45%)–17 (28,3%)–3 (5%)–2(3,3%). У 3 (5%) діагностова;
ний гнійно;некротичний плацентит в І групі. Зміни інволю;
тивно;дистрофічного
характеру
констатовано
у
14 (23,3%)–12 (20%)–4 (6,7%)–2 (3,3%).
Мікроскопічні дослідження виділень з піхви у післяпо;
логовий період (через 3–5 міс після проведеного лікування)
свідчать про таке: в І групі (антимікотик ізольовано) Candida
не виявлена у 32 (53,3%), з середовища накопичення збуд;
ник виявлений у 20 (33,3%), в концентрації 103–105 КУО/мл
– у 8 (18,3%); в ІІ групі (антимікотик з пробіотиком вагіна;
льно) мікологічне одужання констатовано у 49 (81,6%), з се;
редовища накопичення – у 8 (13,3%), в концентрації
103–105 КУО/мл – 3 (5,0%). У ІІІ групі (антимікотик,
вагінальний пробіотик та імунобіотик EkoBIOL®) одужання
констатовано у 56 (93,3%), з середовища накопичення
Candida виявлено у 4 (6,7%) породілей, тобто найбільш три;
валі результати отримані в клінічній групі, де в комплексній
терапії застосовано Екобіол.
Вагітність ускладнилась симптомами загрози перериван;
ня після 22;го тижня у 31,7% І групи, 23,3% ІІ групи та 6,7%
ІІІ групи, в контрольній групі у 7,5%. У 11,7% жінок І групи,
6,7% ІІ групи, 3,3% в ІІІ групи, 0% в контрольній групі діаг;
ностовано багатоводдя. ПРПО мав місце тільки в І групі у
5,0%.
Гестаційна
анемія
діагностована
відносно
у
21%–25%–0%–0%, прееклампсія 15%–18%–11,5%–0%, ма;
ловоддя 16,3%–9,1%–3%, СЗРП – 7% в І групі, 4,1% – в ІІ і
не спостерігався в ІІІ та контрольній групах. Передчасні по;
логи спостерігалися у 8,3% І групи та 1,7% ІІ групи, жінки ІІІ
групи та контрольної групи народили своєчасно. Наймен;
ший відсоток оперативного розродження був в ІІІ групі
(8,3%), в контрольній – 5%, в І – 28,3%, ІІ групи – 18,3%.
Травм м’яких тканин не було.
Усі жінки народили живих дітей з масою тіла 2985±79 г,
в ІІ групі 3563±43 г, в ІІІ групі 3614±47 г, в контрольній
групі – 3505±51 г.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає підстави вважати, що
вагітність на фоні кандидозного вульвовагініту (КВВ), де
Candida рідше виступає як монозбудник та частіше у сукуп;
ності з умовно;патогенною флорою, супроводжується
цілою низкою ускладнень гестації, небезпечних для вагітної
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та новонародженого. Існує неоднозначна думка щодо не;
обхідності лікування КВВ під час вагітності. Проведене
дослідження дає підставу стверджувати, що профілактичні
курси комплексної антимікотичної терапії значно поліпшу;
ють перебіг вагітності та результат пологів. Під час
вагітності стандартні схеми із застосуванням одноразового
введення антимікотиків дають частковий ефект (через
місяць елімінація збудника у 65%). Поліпшуються резуль;
тати до 73,3% при застосуванні антимікотика та пробіотика

вагінально, і досить високий результат (100% клінічного та
95,0% мікологічного одужання) отримано при включенні в
схему терапії імунобіотика ЕкоBIOL®. Можна допустити,
що повне етіологічне видужання під час вагітності немож;
ливе внаслідок дуже високого вмісту естрогенів та особли;
вих змін в імунній системі під час усього періоду гестації.
Проведене комплексне лікування з включенням в схеми
терапії імунобіотика ЕкоBIOL® значно поліпшує наслідки
вагітності та пологів.

Экобиол в комплексном лечении кандидозного
вульвовагинита у беременных
В.Ф. Нагорная, Н.В. Байло

Ekobiol in treatment of vulvovaginal candidiasis
in pregnant women
V.F. Nagornaya, N.V. Bailo

Проведено сравнительное исследование применения антимикоти;
ка, влагалищного пробиотика и иммунобиотика Экобиол
(EkoBIOL®) для лечения беременных с кандидозным вульвоваги;
нитом. По данным клинического, микологического выздоровле;
ния, перинатальным показателям беременных и новорожденных
доказана сравнительно более высокая эффективность комплекс;
ной терапии с применением иммунобиотика Экобиол (EkoBIOL®).
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, беременность,
Экобиол.

A comparative study of the use of antimycotics, vaginal and
immunobiotic EkoBIOL ® for the treatment of pregnant women
with vulvovaginal candidiasis. According to clinical, mycologi;
cal cure, perinatal indicators of pregnant women and newborns
proved relatively high efficiency combined therapy using
immunobiotic EkoBIOL ®.
Key words: vulvovaginal candidiasis, pregnancy, EkoBIOL®.
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Ретроспективний аналіз кесарева розтину
у жінок з рубцем на матці в умовах типового
міського пологового будинку
Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида
Київський міський пологовий будинок № 1
У роботі проаналізовано історії пологів роділей з рубцем
на матці типового міського пологового будинку, пологи у
яких були закінчено шляхом операції кесарева розтину.
Установлено динамічні зміни в частоті, співвідношенні планових та ургентних операцій, у віковій структурі, паритеті,
виділено основні показання до оперативного розродження
у жінок з рубцем на матці.
Ключові слова: кесарів розтин, рубець на матці.

К

есарів розтин (КР) є найпоширенішою операцією в аку;
шерстві. Сучасні підходи до розродження значною
мірою характеризуються агресивністю, до проявів якої
відноситься зростаюча частота КР.
Учені на багатьох регіональних та міжнародних форумах
акушерів;гінекологів в останні роки широко обговорюють
питання про необхідність зниження частоти оперативного
розродження і робляться спроби визначити її оптимальний
рівень. На XVIII Всесвітньому конгресі Міжнародної Феде;
рації акушерів;гінекологів (FIGO) зазначали необхідність
максимального зменшення відсотка КР при перших пологах,
суворо дотримуючись показань для абдомінального розро;
дження з обов’язковим обговоренням можливих варіантів
ведення пологів із пацієнткою [1].
У ситуації, коли частота абдомінального розродження
постійно збільшується, закономірно виникає необхідність аналізу
показань до цієї операції. Основними показаннями до КР в сучас;
ному акушерстві з боку матері є рубець на матці. На сьогодні ру;
бець на матці є у 4–8% вагітних і породілей [2–4]. За даними ба;
гатьох авторів, кожен п’ятий і навіть третій КР є повторним, а у
кожної 2–4;ї жінки з рубцем на матці, що надають перевагу спробі
вагінальних пологів, у пологах виникає показання до КР.
Актуальним та дискутабельним залишається питання ве;
дення вагітності і пологів та вибору методу розродження у
вагітних з рубцем на матці.
Мета дослідження: аналіз частоти та структури показань
до оперативного розродження у жінок з рубцем на матці.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У процесі проведення дослідження було вивчено та про;
аналізовано історії пологів роділей з рубцем на матці типо;
вого міського пологового будинку, пологи у яких були
закінчено шляхом операції КР за період 2001–2014 рр.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Із наведених вище даних в структурі показань до КР рубець
на матці посідає перше місце. Так, за досліджуваний період
кількість прооперованих жінок з приводу наявності рубця на
матці зросла з 6,8% в 2001 р. до 36,3% – в 2014 р. (мал. 1).
Перш за все, нами було визначено структуру КР щодо ек;
стреності їх проведення (мал. 2).
У досліджуваний період значно привалюють планові
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Мал. 1. Частота проведених КР у жінок з рубцем на матці
операції, що в середньому становлять 80,5±3,2 % , тоді як ур;
гентні – 19,5±0,8 %.
На нашу думку, це пов’язано з адекватною диспансеризацією
вагітних в умовах жіночої консультації з даною патологією і до;
пологовою підготовкою в умовах акушерського стаціонару.
Наступним етапом нашого дослідження був аналіз структу;
ри показань у жінок з рубцем на матці залежно від діючих нор;
мативно;правових актів. Так, основними показаннями до прове;
дення КР у період 2001–2011 рр. були: неспроможність рубця на
матці, два і більше рубця на матці, рубець на матці у поєднанні з
іншою акушерською патологією. За даними проведеного аналізу
основне місце посідала неспроможність рубця на матці, яка ко;
ливалась в межах 86,6–98 % (мал. 3). Також нами встановлено
щорічне зростання (з 2001 до 2014 р.) кількості операцій КР з
приводу двох і більше рубців на матці з 2% до 14% (мал. 3, 4).
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Мал. 2. Структура КР за екстреністю проведення
з 2001 по 2014 р.
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Мал. 3. Основні показання до КР у жінок з рубцем на матці
за 2001–2011 рр.

Мал. 4 Основні показання до КР у жінок з рубцем на матці
за 2012–2014 рр.

На нашу думку, це можна пояснити збільшенням
кількості жінок з рубцем на матці. Дослідження різних ав;
торів свідчать, що кожна друга жінка з рубцем на матці пла;
нує повторні пологи, а кожна третя з них ці плани реалізує.
Однак структура показань до КР у жінок з рубцем на матці
у період з 2012 до 2014 р. істотно змінилася. Це пояснюється
введенням у дію наказів МОЗ України від 27.12.2011 р. № 976
та № 977. Згідно з якими таке показання, як неспроможність
рубця на матці було вилучено. Також з 2012 р. були введені нові
підходи до розродження жінок з рубцем на матці – ВПКР і бу;
ло введено низку нових показань до проведення КР: відмова
жінки з рубцем на матці від ВПКР, короткий інтервал від попе;
реднього КР, незрілість ПШ при терміні гестації 40 тиж та ін.
І як видно з мал. 4, саме відмова жінки від спроби ВПКР
в структурі показань до КР за 2012–2014 рр. посідає основне
місце у даної когорті жінок та складає в середньому 21±3,1%.
Проте, з урахуванням того, що основне місце серед пока;
зань до повторних КР займає неспроможність рубця (до
2011 р.) та відмова жінки від спроб ВПКР (з 2012 р.) може
досить насторожувати, оскільки це свідчить про низький
рівень освіченості жінок, а також про неякісну прегравідар;
ну підготовку на етапі жіночих консультацій.
Наступним етапом було вивчення структури розподілу
жінок з рубцем на матці, яким проведено КР відповідно до
їхнього віку (мал. 5).
З наведеного вище слід зазначити, що близько половини
(46,7±4,4%) усіх жінок з рубцем повторно народжували

шляхом КР у віці 31–35 років. Це підтверджує загальновиз;
нану статистику повторних пологів.
З урахуванням важливості такого показника, як об’єм за;
гальної крововтрати, нами в подальшому був проведений
аналіз даного показника у жінок з рубцем на матці, яким
проведено КР (мал. 6).
Так, спостерігається зменшення відсотку об’єму крововтра;
ти 600 мл з 55,6% до 18% та зростання відсотку об’єму кровов;
трати 500 мл до 79%. Це свідчить про вдосконалення технік
оперативного втручання, використання сучасного шовного ма;
теріалу, що ґрунтуються на даних доказової медицини.
Однак у 40% жінок з рубцем на матці після повторного
КР основним ускладненням в післяопераційний період була
анемія, з них лише 7,1% – середнього ступеня тяжкості, 1,7%
тяжкого ступеня, що прямопропорційно корелює з об’ємом
крововтрати.
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ВИСНОВКИ
Проаналізувавши історії пологів жінок з рубцем на матці
за 2001–2014 рр. можна зробити такі висновки:
– рубець на матці посідає перше місце в структурі пока;
зань до КР;
– розродження жінок з рубцем на матці створює нову
проблему в сучасному акушерстві;
– резерв зниження частоти КР полягає у правильному
веденні вагітності і пологів та вибору методу розродження у
вагітних з рубцем на матці.
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Мал. 5. Динаміка розподілу жінок з рубцем на матці,
яким проведено КР, за віком
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Мал. 6. Динаміка розподілу жінок з рубцем на матці,
яким проведено КР, за об’ємом загальної крововтрати
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Ретроспективный анализ кесарева сечения
у женщин с рубцом на матке в условиях
типичного городского родильного дома
Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида

Retrospective analysis of cesarean section
in women with uterine scar in conditions typical
urban hospital
N.P. Goncharuk, N.R. Kovyda

В работе проанализированы истории родов рожениц с рубцом на
матке типичного городского родильного дома, роды у которых бы;
ли закончены путем операции кесарева сечения. Установлены ди;
намические изменения в частоте, соотношении плановых и ур;
гентных операций, в возрастной структуре, паритете, выделены
основные показания к оперативному родоразрешению у женщин с
рубцом на матке.
Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке.

The paper analyzes the history of childbirth women with uterine scar
typical in the urban maternity hospital, childbirth which were com;
pleted by the operation of the CS. Established dynamic changes in the
frequency, the ratio of planned and urgent operations, in the age struc;
ture, established the main indications for operative delivery in women
with a uterine scar.
Key words: cesarean section, scar on the uterus.
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Экстрагенитальная патология
как фактор риска урогенитальных расстройств
во время беременности и после родов
А.Л. Костюк
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о
существенной роли экстрагенитальной патологии, помимо
отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза,
как фактора риска урогенитальных расстройств во время
беременности и после родов. Высокая частота соматических заболеваний, являющихся висцеральными проявлениями синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у женщин основной группы, свидетельствует о том, что генерализованный дефект соединительной
ткани является одной из причин манифестации симптомов
урогенитальных расстройств во время беременности и после родов у женщин репродуктивного возраста. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке методики прогнозирования урогенитальных расстройств у
женщин во время беременности и после родов.
Ключевые слова: урогенитальные расстройства, экстраге
нитальная патология.

К

ачество жизни женщин репродуктивного возраста опре;
деляется многими факторами. Беременность и роды яв;
ляются физиологическими процессами, но оказывают зна;
чительное влияние как на функцию отдельных органов, так
и на организм женщины в целом, и нередко приводят к появ;
лению различных симптомов, значительно снижающих ка;
чество жизни. Таковым является манифестация урогени;
тальных расстройств (УГР) во время беременности и после
родов.
Многими исследователями доказано, что подавляющее
число женщин, страдающих УГР, имели в анамнезе беремен;
ности и роды [1–7]. Частота УРГ у беременных, по данным
разных авторов, от 12% до 74% [2, 3]. Частота возникновения
УГР после первых родов – от 24% до 29 % [4, 5]. Отмечено,
что у части женщин контроль над удержанием мочи восста;
навливается спонтанно в течение нескольких недель или ме;
сяцев после родов, однако, по данным исследования EPIN;
CONT (2009), у 42% женщин этой группы в течение 5 лет
развивается стойкое стрессовое недержание мочи (НМ), а
среди женщин, отмечающих даже редкие и единичные эпи;
зоды НМ, сохраняющиеся после родов, стрессовое НМ раз;
вивается в течение 5 лет в 92% случаев [6, 7].
Влияние УГР на качество жизни колеблется от значи;
тельного до разрушительного [1–7]. Духовные и физические
страдания больных стимулируют акушеров;гинекологов и
урологов к совместному поиску причин УГР у женщин, к
дифференцированной разработке индивидуальных методов
профилактики, совершенствованию диагностики и лечения
этой патологии.
В доступной нам отечественной литературе не получили
должного освещения сведения о частоте манифестации
симптомов УГР во время беременности и после родов. В
многочисленных работах, изучающих факторы риска УГР,
нами не найдены обобщения, позволяющие прогнозировать
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риск развития УГР во время беременности и после родов,
выделить группы риска.
Чрезвычайно высокая частота симптомов УГР во время
беременности и после родов с последующим стойким УГР у
женщин репродуктивного возраста явилась для нас основа;
нием для настоящего исследования и определила его цель.
Цель исследования: изучить факторы риска, а именно –
наличие экстрагенитальной патологии у женщин с УГР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели проведен предвари;
тельный опрос, по результатам которого выделена 51 паци;
ентка с жалобами на УГР, которые составили основную
группу. Верификация диагноза, определение типа УГР про;
водили на основании заполнения урогинекологического оп;
росника, дневников мочеиспускания, результатов функцио;
нальных проб, ультрасонографии нижних отделов мочевы;
водящих путей. Группу сравнения составили 50 родивших
женщин без признаков УГР. В дальнейшем, на основании
статистической обработки данных о наследственности, аку;
шерского, гинекологического, соматического анамнеза были
выделены факторы риска развития УГР во время беремен;
ности и после родов с оценкой каждого из факторов. На
предварительном этапе мы рассмотрели отягощенный аку;
шерско;гинекологический анамнез как фактор риска разви;
тия УГР во время беременности и после родов. В настоящем
исследовании изучали экстрагенитальную патологию как
фактор риска УГР во время беременности и после родов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований свидетельству;
ют, что среди 51 пациентки основной группы с манифеста;
цией УГР в 71,1% случаях они впервые появилось после ро;
дов, в 28,9% – первые симптомы наблюдались уже во время
беременности и продолжались после родов. В группу сравне;
ния вошли 50 женщин, не имеющие УГР во время беремен;
ности и после родов.
Все женщины были репродуктивного возраста, от 18 до
42 лет. Средний возраст в основной группе был достоверно
выше и составил 30,8±6,6 года, в группе сравнения средний
возраст составил 25,4±5,4 (р<0,05).
Уровень, физической активности согласно классифика;
ции факторов риска УГР является способствующим факто;
ром. С целью выявления возможного влияния тяжелого фи;
зического труда на развитие симптомов УГР изучена струк;
тура занятости, условий труда и профессиональной вредно;
сти в основной группе и в группе сравнения. При этом выяв;
лено, что больные основной группы достоверно чаще были
заняты тяжелым физическим трудом (р<0,05), работающие
женщины из группы сравнения достоверно чаще выполняли
легкий труд (р<0,05). Различия в группах по таким призна;
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кам, как занятость на вредном производстве, эмоциональное
напряжение на работе, ведение домашнего хозяйства статис;
тически недостоверны.
При изучении гинекологического анамнеза выявлены
нарушения менструальной функции у 27,9% женщин основ;
ной группы и у 16,0% женщин из группы сравнения
(р<0,001). Всего гинекологические заболевания диагности;
рованы у 65,7% женщин основной группы и у 38,0% женщин
группы сравнения (р<0,001), из них 2 и более заболевания
отмечены у 31,8% женщин основной группы и у 24,0% жен;
щин группы сравнения (р <0,05).
Согласно классификации факторов риска беременность и
роды являются провоцирующим фактором развития УГР [2,7].
При этом нами выявлено, что большинство женщин в обеих
группах – повторнородящие, имевшие аборты (р<0,001). Пер;
вородящих первобеременных в основной группе более чем в че;
тыре раза меньше, чем в группе сравнения (р<0,001), а перворо;
дящих, имевших аборты, почти в два раза больше, чем в группе
сравнения (р<0,001). Однако разница между группами в числе
повторнородящих женщин, не имевших абортов, оказалась ста;
тистически недостоверной (р>0,05).
Исходя их полученных результатов, становится очевидным
факт, что немаловажное значение имеет не только количество
родов, но и общее количество беременностей у женщины.
Проведен анализ количества беременностей в целом у
женщин основной группы и группы сравнения. Обнаружено,
что среднее количество беременностей на 1 женщину в ос;
новной группе в 1,7 раза выше, чем в группе сравнения, и со;
ставляет соответственно 4,2±0,08 и 2,6±0,07 (р<0,001)
В свете теории структурно;анатомической недостаточ;
ности развития УГР, мы предполагаем, что возникшая, а за;
тем прерванная беременность и вызванное абортом колеба;
ние уровня гормонов и других биологически активных ве;
ществ, в том числе развивающийся во время беременности
дефицит магния, оказывают патологическое воздействие на
изначально дефектную соединительную ткань. Последую;
щие роды приводят к декомпенсации и развитию клиничес;
ки значимых патологических состояний, в числе которых на;
ходится манифестация УГР после родов [1–7].
Изучено течение и осложнения беременности у женщин ос;
новной группы и группы сравнения. В обеих группах обнаруже;
на высокая частота различных осложнений беременности. Все;
го имели осложнения беременности 83,3% женщин основной
группы и 76,0% женщин группы сравнения (р<0,05). Отмечено,
что 2 и более осложнения выявлены в основной группе у 64,7%
женщин, а в группе сравнения у 48,0% пациенток (р<0,001).
Среди осложнений в родах в основной группе чаще на;
блюдался преждевременный разрыв плодных оболочек
(р<0,05), роды чаще были преждевременными (р<0,05), бы;
стрыми (р=0,05) и стремительными (р<0,05). Почти вдвое
чаще в основной группе отмечено оперативное родоразреше;
ние (р<0,001), возможно, это связано с высокой частотой ос;
ложнений беременности и первого периода родов.
Полученные результаты находят подтверждение в литера;
туре – у женщин, имеющих врожденный дефект соединитель;
ной ткани, беременность приводит к срыву адаптационных
механизмов, что проявляется увеличением частоты осложне;
ний беременности, родов и послеродового периода [1–7].
Согласно классификации факторов риска повреждения
тазовых нервов и мышц тазового дна являются провоцирую;
щим фактором развития УГР [1–7]. Обнаружено, что среди
первородящих нарушения целости мягких тканей родовых
путей выявлены у 44,1% женщин основной группы и у 20,0%
группы сравнения (р<0,001). Среди повторнородящих по;
вреждения мягких тканей родовых путей обнаружены у
24,8% женщин основной группы и у 14,0% женщин группы
сравнения (р<0,05).
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В целом, различия в частоте повреждений мягких тканей
родовых путей и у первородящих, и у повторнородящих ос;
новной группы и группы сравнения очевидны и свидетельст;
вуют о значительном влиянии нарушения анатомии и функ;
ции промежности на риск развития УГР.
Следовательно, результаты предварительных исследова;
ний свидетельствуют о существенной роли отягощенного
акушерско;гинекологического анамнеза как фактора риска
УГР во время беременности и после родов. Полученные ре;
зультаты необходимо учитывать при разработке методики
прогнозирования УГР у женщин репродуктивного возраста.
Генерализованный дефект соединительной ткани пред;
полагает полиорганную симптоматику. Изучена частота экс;
трагенитальных заболеваний, являющихся клиническими
проявлениями недифференцированной дисплазии соедини;
тельной ткани (НДСТ) у женщин основной группы и груп;
пы сравнения.
Всего отягощенный соматический анамнез выявлен у
92,6% женщин основной группы и у 54,0% группы сравнения
(р<0,001).
Обращает на себя внимание тот факт, что 63,2% женщин
основной группы имели 2 и более экстрагенитальных забо;
левания, в группе сравнения – только 20,0% (р<0,001).
Среди висцеральных маркеров НДСТ наиболее изучен;
ными являются малые аномалии сердца, в числе которых
пролапс митрального клапана (ПМК). ПМК у инконтинент;
ных женщин основной группы выявлен в 3,7 раза чаще, чем
у здоровых женщин группы сравнения (р<0,001). ПМК час;
то сопровождается возникновением различных нарушений
ритма сердца, вегетативных дисфункций синусового узла,
атриовентрикулярных блокад, суправентрикулярных и же;
лудочковых экстрасистол. Изменения ЭКГ, включающие на;
рушения проводимости, ритма и реполяризации наблюда;
лись у пациенток основной группы в 2,8 раза чаще, чем в
группе сравнения (р<0,001).
Высокая частота расстройств вегетативной нервной сис;
темы обусловлена наследуемыми при НДСТ особенностями
структуры и функции лимбико;ретикулярного комплекса,
включающего гипоталамус, ствол и височные доли мозга.
Расстройства вегетативной нервной системы (РВНС) у па;
циенток основной группы отмечены в 2,1 раза чаще, чем в
группе сравнения (р<0,001).
Врожденная неполноценность венозной стенки и пора;
жение клапанного аппарата при НДСТ являются причиной
развития патологии венозной системы и ранней манифеста;
ции геморроя. Наличие геморроидальных узлов свидетель;
ствует о нарушении кровообращения тазового дна, которое,
в свою очередь, может быть причиной его несостоятельнос;
ти. При изучении частоты сосудистой патологии среди боль;
ных основной группы варикозное расширение вен (ВРВ)
нижних конечностей выявлено в 2,6 раза чаще, геморрой – в
3,7 раза чаще, чем в группе сравнения (р<0,001).
Бронхолегочные поражения при НДСТ характеризуют;
ся нарушением архитектоники легочной ткани, ведущей к
повышенной ее растяжимости и сниженной эластичности,
трахеобронхиальная дискинезия выступает одной из причин
бронхиальной обструкции и хронического кашля. Установ;
лены нарушения в иммунной системе при НДСТ, проявляю;
щиеся рецидивирующими хроническими воспалительными
процессами верхних дыхательных путей, ЛОР;органов, лег;
ких, почек и кожных покровов. Среди инконтинентных жен;
щин основной группы частые простудные заболевания на;
блюдались в 1,9 раза чаще, хронические воспалительные за;
болевания верхних дыхательных путей в 3,2 раза чаще, хро;
нический тонзиллит и тонзиллэктомия в 2,8 раза чаще, чем в
группе сравнения (р<0,001).
Ярким проявлением генерализованного соединитель;

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

À Ê Ó Ø Å Ð Ñ Ò Â Î
нотканного дефекта являются висцероптоз и грыжеобразо;
вание. Наиболее актуальной урологической патологией, свя;
занной с соединительнотканными дефектами связочного ап;
парата почки, является нефроптоз. У пациенток основной
группы нефроптоз, отмечен в 3,3 раза чаще, грыжи различ;
ной локализации в 9,2 раза чаще, чем в группе сравнения
(р<0,001).
Для НДСТ характерна патология органов зрения, пред;
ставленная миопией, гипер; и гипометропией, изменениями
на глазном дне, увеличением длины глазного яблока, плос;
кой роговицей, голубыми склерами, косоглазием. Патология
зрения, в том числе изменения на глазном дне и миопия у
больных основной группы отмечены в 2 раза чаще, чем в
группе сравнения (р<0,001).
Рыхлость коллагенового каркаса сосудов объясняет
склонность больных с НДСТ к аллергическим реакциям,
причем степень тяжести возможна от кожных проявлений до
анафилактического шока. Аллергические реакции на меди;
каменты, продукты, поллинозы у больных основной группы
отмечались в 3,4 раза чаще, чем у женщин группы сравнения
(р<0,001).
Высокая степень коллагенизации органов пищеварения
обусловливает многообразие патологических проявлений со
стороны пищеварительного тракта. Для больных с признака;

ми НДСТ характерен ранний дебют патологии органов пи;
щеварения, большая выраженность болевого синдрома и
воспалительных изменений слизистой оболочки, аномалии
желчного пузыря, часто сочетающиеся с нарушением мото;
рики желчевыводящих путей, рефлюкс;эзофагит и дуодено;
гастральный рефлюкс, а также симптомы, связанные с нару;
шением эвакуаторной функции терминального отдела киш;
ки. У пациенток основной группы хронические запоры отме;
чались в 2,7 раза чаще (р<0,001), дискинезия желчевыводя;
щих путей – в 1,5 раза чаще (р<0,05), хронический гастрит,
гастродуоденит в 1,2 раза чаще (р<0,05), чем в группе срав;
нения.

Екстрагенітальна патологія як фактор ризику
урогенітальних розладів у жінок під час вагітності
та після пологів
А.Л. Костюк

Extragenital pathology as a risk factor of urogenital
frustrations at women during pregnancy
and after sorts
A.L. Kostjuk

Результати проведених досліджень свідчать про суттєву роль екс;
трагенітальної патології, крім обтяженого акушерсько;гінеко;
логічного анамнезу, як фактора ризику урогенітальних розладів
під час вагітності та після пологів. Висока частота соматичних за;
хворювань, які є вісцеральними проявами синдрому недифе;
ренційованої дисплазії сполучної тканини у жінок основної групи,
свідчить про те, що генералізований дефект сполучної тканини є
однією з причин маніфестації симптомів урогенітальних розладів
під час вагітності та після пологів у жінок репродуктивного віку.
Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення
методики прогнозування урогенітальних розладів у жінок під час
вагітності та після пологів.
Ключові слова: урогенітальні розлади, екстрагенітальна патологія.

Results of the spent researches testify to an essential role extragenital
pathologies besides the burdened obstetrical;gynecologic anamnesis as
risk factor of urogenital frustrations during pregnancy and after
labours. High frequency of the somatic diseases which are viscerale dis;
plays of a syndrome not differentiated dysplasia of a connecting fabric
at women of the basic group testifies that general defect of a connect;
ing fabric is one of the reasons of demonstration of symptoms of uro;
genital frustrations during pregnancy and after labours at women of
reproductive age. The received results are necessary for considering by
working out of technique of forecasting of urogenital frustrations dur;
ing pregnancy and after sorts.

ВЫВОДЫ
Таким образом, высокая частота экстрагенитальных забо;
леваний, являющихся висцеральными проявлениями синдро;
ма недифференцированной дисплазии соединительной ткани
у женщин основной группы свидетельствует о том, что генера;
лизованный дефект соединительной ткани является одной из
причин манифестации симптомов урогенитальных рас;
стройств (УГР) во время беременности и после родов у жен;
щин репродуктивного возраста. Полученные результаты не;
обходимо учитывать при разработке методики прогнозирова;
ния УГР у женщин во время беременности и после родов.

Key words: urogenital frustrations, extragenital pathology.

Сведения об авторе
Костюк Алевтина Леонтьевна – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шу;
пика, 04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 9; тел.: (096) 983;58;10
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буянова С.Н. Диагностика и лече
ние урогенитальных расстройств у
женщин / С.Н. Буянова, В.Д. Петрова,
М.А. Чечнева // Рос. вестн. акушера
гинеколога. – 2009. – № 4. –
С. 52–61.
2. Глебова H.H. Состояние мочевой
системы у больных с опущениями и
выпадениями матки / H.H. Глебова,
A.B. Мирионков // Сборник научных
работ Башкирской республиканской

клинической больницы. – Уфа, 2005.
– С. 357–358.
3. Диагностика и лечение сложных и
смешанных форм урогенитальных
расстройств / С.Н. Буянова, В.Д. Пе
трова, И.В. Краснопольский, Т.Г. Му
равьева // Акушерство и гинекология.
– 2005. – № 1. – С. 54–57.
4. Дисплазия соединительной ткани
как одна из возможных причин уроге
нитальных расстройств у женщин с

пролапсом гениталий / Г.Ю. Смоль
нова, С.Н. Буянова, С.В. Савельев,
В.Д. Петрова // Урология. – 2007. –
№ 2. – С. 25–30.
5. Кира Е.Ф. Слинговые операции в
лечении стрессового недержания мо
чи у женщин / Е.Ф. Кира, A.A. Без
менко // Акушерство и гинекология. –
2009. – № 5. – С. 14–16.
6. Комплексный подход к диагности
ке и лечению недержания мочи у ги

некологических больных / О.В. Мака
ров, Е.Б. Мазо, Ю.Э. Доброхотова [и
др.] // Рос. вестн. акушерагинеколо
га. – 2008. – № 4. – С. 23–29.
7. Краснопольский В.И. Современные
методы диагностики состояния моче
вого пузыря и уретры при стрессовом
недержании мочи / В.И. Краснополь
ский, Л.И. Титченко, М.А. Чечнева //
Вестн. Рос. ассоц. акушеровгинеко
логов. – 2008. – № 3. – С. 54–61.

Статья поступила в редакцию 17.07.2015

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

105

À Ê Ó Ø Å Ð Ñ Ò Â Î
УДК 618.15008.87085

Принципы эмпирической терапии вагинитов
у беременных
О.В. Грищенко, В.В. Бобрицкая
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Проведен сравнительный анализ эмпирической терапии
вагинитов у беременных суппозиториями ХлоргексидинФармекс и этиотропной местной терапии в соответствии с
результатами инфектологического исследования. Антибактериальное действие Хлоргексидина-Фармекс сопоставимо по результатам и во многих случаях может быть признано этиотропным, а также способствующим повышению
уровня лактобациллярной флоры.
Ключевые слова: эмпирическая терапия, вагинит, Хлоргексидин
Фармекс.

П

ериод беременности характеризуется снижением обще;
го и местного тканевого иммунитета. Это проявляется
более частыми воспалительными заболеваниями гениталь;
ного тракта, которые в свою очередь могут быть причиной
осложнений перинатального периода – невынашивания, хо;
риоамнионита, инфекции плода [1, 2]. Бактериальный ваги;
ноз является доказанной причиной преждевременного изли;
тия вод, роды на фоне кольпита – причина травматизации
мягких тканей родовых путей, послеродовых септических
заболеваний.
Мероприятия, направленные на санацию родовых путей,
проводят с учетом выявленного возбудителя [8] и опреде;
ленной чувствительности к антибактериальным препаратам
[4, 5]. Однако до получения результатов бактериологичес;
ких исследований необходимо начинать санацию, поскольку
каждый день действия инфекции может оказать неблагопри;
ятное влияние на гестационный период при любом сроке бе;
ременности.
Препаратом выбора для эмпирической терапии воспали;
тельных заболеваний может служить хлоргексидин, извест;
ный как антисептик широкого спектра действия. Препарат
открыт в Великобритании в 1950 году, в 1954 г. на рынке по;
явился первый коммерческий продукт: наружный антисеп;
тик на основе хлоргексидина. В 70;х годах ХХ в. проведены
многочисленные клинические исследования, результаты ко;
торых свидетельствуют о высокой антибактериальной ак;
тивности хлоргексидина, а обработка рук кожным антисеп;
тиком, содержащим хлоргексидин, оказалась наиболее эф;
фективной. В 80;х годах ХХ в. хлоргексидин впервые был
использован в качестве антибактериального компонента в
урологической практике, появились первые спиртсодержа;
щие кожные антисептики на основе 2% раствора; в 90;х го;
дах произведены салфетки и губки, пропитанные хлоргекси;
дином, предназначенные как для бытового, так и для про;
фессионального применения. В 2005 году одежда для паци;
ентов, импрегнированная хлоргексидином, получила одоб;
рение FDA. В 2010–2012 гг. одобрение FDA получили ряд
изделий медицинского назначения: катетеры и импланты,
импрегнированные хлоргексидином.
Особенно важным фактом является то, что за все время
коммерческого использования и научных исследований
хлоргексидина, ни одно из них не смогло убедительно дока;
зать возможность образования хлоргексидин;резистентных
микроорганизмов [5, 6].
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Поэтому данный антисептик успешно используют в на;
ши дни в урологической, гинекологической практике, дерма;
тологии [7].
В химическом отношении препарат является дихлорсо;
держащим производным бигуанида. Механизм действия
хлоргексидина заключается во взаимодействии с фосфатны;
ми группами на поверхности клетки, вследствие чего возни;
кает смещение осмотического равновесия, нарушение цело;
стности и гибель клетки. Антисептик активен в отношении
вегетативных форм грамотрицательных и грамположитель;
ных бактерий, в том числе Gardnerella vaginalis, а также
дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов (Herpes).
На споры бактерий антисептик действует только при повы;
шенной температуре. Очищает и дезинфицирует кожу и сли;
зистые оболочки, не вызывая повреждения. Активен также в
отношении внутриклеточных возбудителей инфекций, в том
числе передающихся половым путем, – Treponema pallidum,
Chlamydia spp.,Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae,
Trichomonas spp. Поэтому данный препарат применяют для
профилактики заболеваний, передающихся половым путем
(ЗППП), и должен быть использован не позднее 2 ч после
незащищенного полового акта [3]. Бактериостатическое дей;
ствие проявляется в концентрации 0,01% и менее; бактери;
цидное – в концентрации более 0,01% при температуре 22 °С
и воздействии в течение 1 мин. Фунгицидное действие – при
концентрации 0,05%, температуре 22 °С и воздействии в те;
чение 10 мин. Вирусоцидное действие (в отношении липо;
фильных вирусов) проявляется при концентрации 0,01–1%.
Бактерицидное действие усиливается с повышением темпе;
ратуры. На споры бактерий действует только при повышен;
ной температуре. Сохраняет активность (хотя несколько
сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов
и органических веществ. Крайне редко вызывает аллергиче;
ские реакции. Не сочетается с йодом и йодсодержащими ан;
тисептиками, мылом, щелочами, антибактериальная актив;
ность снижается в жесткой воде.
Применение в детском возрасте, при беременности и
лактации не противопоказано.
Учитывая широкий спектр действия хлоргексидина, до;
казанную множеством исследований клиническую эффек;
тивность препарата, возможность использования у беремен;
ных, нами было проведено исследование клинической эф;
фективности суппозиториев Хлоргексидин;Фармекс (суп;
позитории 16 мг № 10; производства ООО «Фармекс
Групп», Украина) как препарата выбора для проведения эм;
пирической терапии кольпитов, до получения полных ре;
зультатов инфектологических исследований. Суппозито;
рии, содержащие хлоргексидин, производства фармгруппы
Фармекс, содержат в своей основе полиэтиленоксид [3], ко;
торый связывает H2O, адсорбирует воспалительный экссу;
дат, дегидратирует микробную клетку, повышая терапевти;
ческий эффект антисептика.
Цель исследования: оптимизация эмпирической тера;
пии воспалительных заболеваний генитального тракта у бе;
ременных.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 44 беременные в І тримес;
тре беременности, 35 – во ІІ триместре беременности и 28 бе;
ременных в ІІІ триместре беременности, в том числе 15 жен;
щин в сроке родов (общее число 107 женщин). Возраст паци;
енток 23–34 года. У всех пациенток групп наблюдения диа;
гностированы клинические признаки вагинита – гиперемия
слизистой оболочки влагалища, обильные выделения, раз;
личные по количеству и консистенции, в зависимости от на;
личия тех или иных возбудителей. Из них первородящие –
64 (83%), повторнородящие – 13 (16,8%). Воспалительные
заболевания половых органов в анамнезе у 56 (72,7%) паци;
енток. Из них вагинит наблюдался до беременности у
36 (46,7%) пациенток, воспаление органов малого таза у
28 (36,3%). Цервицит диагностирован у 17 (22%) пациенток.
Обращает на себя внимание высокий процент признаков уг;
розы прерывания беременности на различных сроках у об;
следованных женщин, в том числе угрозы преждевременных
родов. Признаки материнско;плодовой инфекции обнару;
жены при ультразвуковом исследовании у 27 (35%) пациен;
ток обследованных групп.
Всем пациенткам проводили инфектологическое иссле;
дование: бактериологический посев влагалищных выделе;
ний на флору и чувствительность к антибиотикам, полиме;
разную цепную реакцию (ПЦР) на наличие трихомонадной
инфекции, гарднереллеза. Пациентки также обследованы на
TORCH;группу инфекций для последующего решения во;
проса об объеме терапии.
Пациентки основной группы получали суппозитории
Хлоргексидин;Фармекс по 1 в сутки в течение 10 дней.
Группой сравнения послужили 15 беременных в сроке
гестации І триместра, 14 – ІІ и 15 – ІІІ триместра (44 паци;
ентки), получавшие этиопатогенетическое лечение после по;
лучения результатов обследования: комбинированные суп;
позитории с антибиотиком (в соответствии с чувствительно;
стью выделенных возбудителей) либо антисептиком широ;
кого спектра в сочетании с метронидазолом также в течение
10 дней.
В обследованных группах беременных спектр выделен;
ных микроорганизмов в основном содержал: Enterococcus
103, St.haemolyticus 103, Str.fecalis 102 Proteus vulgaris 103,
Е.coli103–105, а также анаэробную флору Fusobacterium
nucleatum 103, F.mortiferum 102, Peptostreptococcus anaerobius
103, Campylobacter fetus 102, Bacteroides melaninogenicus 104,

Eubacterium lentum 102, E. limosum 102–104, Clostridium 102,
Gardnerella vaginalis 10 2–103. Микотическая инфекция:
Candida albicans 103–105, Candida nonalbicans 102. У паци;
енток основной группы в 20,5% случаев и в группе сравне;
ния в 19,8% случаев методом ПЦР выделена Mycoplasma.
Trichomonas vaginalis 10,5% в основной группе и 12,0% в
группе сравнения. Следует подчеркнуть, что Lactobacillus
spp. как представитель нормальной флоры влагалища вы;
делены как в основной, так и в группе сравнения до 102 у
31% и 30,5% соответственно (рис. 1). В остальных случаях
лактобациллы в результатах микробиологического иссле;
дования не были обнаружены. Кроме того, методом ПЦР
диагностирован Herpes simple II в 56,4% случаев и 67,2%
случаев в основной группе и группе сравнения соответ;
ственно, Herpes simple I в 23,2% и 24,5% соответственно
группам.
Контрольные бактериологические и ПЦР;исследования
проводили через 5 сут после окончания терапии. Кроме того,
учитывалась субъективная оценка переносимости терапии и
кратковременные клинические эффекты (изменения харак;
тера выделений, снижение интенсивности зуда, жжения,
«творожистых» выделений) на фоне лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате терапии пациентки основной группы отме;
чали положительный эффект в виде снижения выраженнос;
ти симптомов заболевания на 2–3;е сутки лечения. Характер
выделений изменялся к 3–5;м суткам терапии, и был ближе
к нормальному. К 10;м суткам терапии выделения принима;
ли характер физиологических. Зуд, жжение пациентки не
отмечали. Кроме того, значительно уменьшались «творожи;
стые» выделения у беременных с преобладанием микотичес;
кой инфекции.
Результаты бактериологических исследований демон;
стрировали исчезновение условно;патогенной и патогенной
флоры, в том числе анаэробной флоры и гарднерелл у 91,2%
пациенток основной группы; Candida albicans у пациенток,
имевших ранее титры 102–103, в контрольных исследовани;
ях не определялась. Кроме того, важным фактом является то,
что у 85,4% пациенток основной группы определены доста;
точно высокие титры Lactobacillus spp. 103–105, что свиде;
тельствует о восстановлении нормальной флоры влагалища
без дополнительного назначения эубиотиков.
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Рис. 1. Соотношение микрофлоры до и после терапии
суппозиториями ХлоргексидинФармекс
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До терапии

После терапии

Рис. 2. Соотношение микрофлоры до и после терапии
суппозиториями с учетом микробиологической чувствительности
(по результатам бактериологического исследования)
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В группе сравнения также патогенная флора в результа;
тах исследований не определялась в 93,5% случаев, однако
также не определялись достаточные титры Lactobacillus spp.
– только у 26% до 102, что зачастую требовало назначения
эубиотиков (рис. 2).
ПЦР;исследования: Herpes simple II в 36,2% случаев и
37,2% случаев в основной группе и группе сравнения соот;
ветственно, Herpes simple I в 13,2% и 13,5% соответственно
группам. Mycoplasma диагностирована в 3,8% случаев,
Trichomonas vaginalis 3,5% в основной группе и 2,8% в группе
сравнения.
Таким образом, результаты применения суппозиториев
Хлоргексидин;Фармекс в качестве эмпирической терапии
вагинитов у беременных различных сроков гестации анало;
гичны результатам применения суппозиториев по результа;
там инфектологического обследования, а благодаря более
быстрому восстановлению рН влагалища происходит также

одновременное восстановление нормальной микрофлоры ге;
нитального тракта.

Принципи емпіричної терапії вагінітів
у вагітних
О.В. Грищенко, В.В. Бобрицька

Principles of empiric therapy of vaginitis
in pregnant women
O.V. Grishchenko, V.V. Bobritska

Проведено порівняльний аналіз емпіричної терапії вагінітів у
вагітних супозиторіями Хлоргексидин;Фармекс і етіотропної місце;
вої терапії відповідно до результатів інфектологічного дослідження.
Антибактеріальна дія Хлоргексидину;Фармекс співставна за ре;
зультатами і в багатьох випадках може бути визнана етіотропною, а
також сприяє підвищенню рівня лактобацилярної флори.
Ключові слова: емпірична терапія, вагініт, ХлоргексидинФармекс.

A comparative analysis of the empirical treatment of vaginitis in preg;
nant with suppositories Chlorhexidine;Farmex and causal local thera;
py in accordance with the results of infectology study. The antibacter;
ial effect of Chlorhexidine;Farmex comparable to the results, and in
many cases can be recognized etiotropic, as well as contributing to rais;
ing laktobasillar flora.
Key words: empirical therapy, vaginitis, ChlorhexidineFarmex.

ВЫВОДЫ
1. Эмпирическая терапия вагинитов у беременных с ис;
пользованием суппозиториев Хлоргексидин;Фармекс сопо;
ставима по результатам лечения с этиопатогенетической те;
рапией.
2. Терапия суппозиториями Хлоргексидин;Фармекс де;
монстрирует быстрый клинический эффект, хороший ком;
плаенс терапии.
3. Самостоятельное восстановление нормальной флоры
генитального тракта после применения данных суппозито;
риев снижает необходимость назначения дополнительных
лекарственных средств.
4. Препарат можно использовать как в течение беремен;
ности, так и для санации родовых путей перед родами.
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Профілактика та корекція метаболічних
порушень у вагітних з ризиком
внутрішньоутробного інфікування
О.М. Куса
Івано-Франківський національний медичний університет
У ході дослідження було проведено ретельне клінічне
порівняння перинатальних наслідків та частоти гестаційних
ускладнень у жінок з мікст-інфекціями, верифікованими на
прегравідарному етапі. Обстежено 130 жінок з вірусною та
вірусно-бактеріальною інфекцією, контрольну групу склали
20 практично здорових жінок. Проводили збір репродуктивного та соматичного анамнезу, гінекологічний огляд, бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагінального
вмісту. Проводили ідентифікацію інфекцій TORCH-групи та
визначення інфікування парвовірусом В-19 методом імуноферментного аналізу та полімеразно-ланцюгової реакції. Усі
жінки з ризиком внутрішньоутробного інфікування були розподілені на дві підгрупи: групу порівняння склали 65 жінок,
обстеження та лікування яких здійснювалося на підставі загальноприйнятих методик, та основну групу, в яку ввійшли 65
вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування, у яких
використовували запропоновану нами схему обстеження та
розроблений лікувально-профілактичний комплекс.
Ключові слова: прегравідарна підготовка, парвовірус В19, пе
ринатальні наслідки, цитокіновий профіль.
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лінічний перебіг вагітності і пологів у жінок з високим сту;
пенем інфекційного ураження, і, як наслідок, акушерського
та перинатального ризику є предметом численних наукових
досліджень, однак за наявності поєднання різноманітних
інфекційних чинників і при використанні багатьох варіантів
профілактики та лікування дані питання є маловивченими, а
наявні публікації носять фрагментарний характер [1, 3].
Відомо, що одним із бар’єрів, що створюють перепону для
контамінації збудника у поверхневі шари статевого тракту, є
шийка матки, що пов’язано з анатомічним звуженням каналу
шийки матки, наявністю так званої слизової пробки, що містить
секреторний імуноглобулін А, лізоцим та інші біологічні ак;
тивні речовини з захисними властивостями [2]. Аналізуючи
цей факт, а також ураховуючи дані про поширеність дисбіотич;
них станів, існує думка, що порушення мікробіоценозу можуть
індукувати зміни рівня естрогенів та прогестерону в сироватці
крові та інших біологічних рідинах організму. При ушкодженні
слизової оболонки каналу шийки матки, яка є пограничним
бар’єром між верхнім відділом генітального тракту і зовнішнім
середовищем, знижується ефективність її бар’єрної функції і,
як наслідок, виникають такі ускладнення, як безпліддя, невино;
шування вагітності, ускладнення пологів та раннього неона;
тального періоду тощо [5].
Проведені нами дослідження певною мірою підтверджують
існуючі літературні дані та свідчать, що у жінок з ризиком
внутрішньоутробного інфікування виявляються значні зміни в
імунній системі з активацією імунозапальних процесів, які за
відсутності ранньої діагностики та повноцінної корекції при;
зводять до порушення адаптаційних механізмів як на етапі
запліднення та нідації плодового яйця, так і у системі сформо;
ваного фетоплацентарного комплексу, і, як наслідку, маніфес;
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тації клінічних симптомів невиношування та внутрішньоутроб;
ного інфікування [4].
Мета дослідження: пошук шляхів для оптимізації
профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на зни;
ження частоти акушерських та перинатальних ускладнень у
жінок з ризиком внутрішньоутробного інфікування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для досягнення поставленої мети нами було проведено ре;
тельне клінічне порівняння перинатальних наслідків та частоти
гестаційних ускладнень у жінок з мікст;інфекціями, верифіко;
ваними на етапі прегравідарної підготовки. Відповідно до мети
і завдань дослідження нами проведено обстеження 130 жінок з
вірусною та вірусно;бактеріальною інфекцією, верифікованою
на етапі прегравідарної підготовки. Контрольну групу склали
20 практично здорових жінок. Програма обстеження включала
збір анамнестичних даних, гінекологічний огляд, бактеріоско;
пічне та бактеріологічне дослідження вагінального вмісту.
Інфекційний скринінг проводили шляхом бактеріоскопічного
та бактеріологічного дослідження, а також ідентифікації
інфекцій TORCH;групи методом імуноферментного аналізу та
полімеразної ланцюгової реакції. Оцінювання інфікування пар;
вовірусом В;19 проводили шляхом ідентифікації специфічних
антитіл IgG і IgM з використанням методу імуноферментного
аналізу. Математичні методи дослідження були виконані з ви;
користанням комп’ютера «Pentium;IV».
У нашому дослідженні всі жінки з ризиком внутрішньоут;
робного інфікування були розподілені на дві підгрупи: групу
порівняння склали 65 жінок, обстеження та лікування яких
здійснювали на підставі загальноприйнятих методик, та основну
групу, в яку ввійшли 65 вагітних з ризиком внутрішньоутробно;
го інфікування, у яких використовували запропоновану нами
схему обстеження та розроблений лікувально;профілактичний
комплекс. Групу контролю склали 20 жінок з необтяженим аку;
шерським анамнезом та фізіологічним перебігом вагітності.
Особливістю запропонованої нами методики лікувально;
профілактичної терапії був комплексний етіопатогенетичний
підхід. З метою зменшення наявних розладів місцевого імуніте;
ту та підвищення загальної імунологічної резистентності ор;
ганізму на преконцепційному етапі рекомендували застосову;
вати загальну імунотерапію – препаратом амінодигідрофтала;
зиндіон натрію, який має протизапальні та імуномодулювальні
властивості. При запальних захворюваннях препарат зворот;
ньо на 6–8 год інгібує надлишковий синтез фактора некрозу
пухлин, інтерлейкіну;1, активних форм кисню гіперактивними
макрофагами, які зумовлюють ступінь запальних реакцій, їхню
циклічність, а також вираженість інтоксикації. Нормалізація
функціонального стану макрофагів призводить до зниження
автоагресії і відновлення функції Т;лімфоцитів. Одночасно
препарат стимулює мікробіоцидну систему нейтрофільних гра;
нулоцитів, прискорює фагоцитоз та підвищує неспецифічну ре;
зистентність організму до інфекційних захворювань. Додатко;
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во в лікувально;профілактичну програму для корекції стану
місцевої імунодепресії було включено локально рекомбінант;
ний інтерферон людський – препарат інтерферону;D2.
Разом із тим, за відсутності IgG до парвовірусу В;19 на пре;
концепційному етапі та в першій половині вагітності рекомен;
дували профілактичну схему з використанням назальної фор;
ми шляхом аерозольного введення рекомбінантного людського
інтерферону альфа;2b. Інтерферон альфа;2b здійснює про;
тивірусну, імуномодулювальну, антипроліферативну та анти;
бактеріальну дію. Імуномодулювальна дія проявляється в пер;
шу чергу посиленням клітинно;опосередкованих реакцій імун;
ної системи, що підвищує ефективність імунної відповіді по
відношенню до вірусів, внутрішньоклітинних паразитів та
клітин, що зазнають пухлинної трансформації. Активізація під
впливом інтерферону лейкоцитів, що містяться у всіх шарах
слизової оболонки, забезпечує їхню активну участь в ліквідації
патологічних джерел, крім того, за рахунок впливу інтерферону
досягається відновлення продукції секреторного імуногло;
буліну А. При інтраназальному застосуванні за рахунок високої
концентрації у джерелі інфекції досягається виражений місце;
вий противірусний та імуностимулювальний ефект.
У разі діагностики ультразвукових ознак імовірного ризи;
ку внутрішньоутробного інфікування в лікувальну програму
поряд зі стандартними заходами, визначеними наказами МОЗ,
включали рослинний імуномодулювальний препарат протеф;
лазид, який є рідким екстрактом (1:1), отриманим із суміші
трави Щучки дернистої (Herba Deschampsia caespitosa L.) та
трави Вейника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.), що
містять не менше 0,32 мг флавоноїдів у перерахунку на рутин і
не менше 0,3 мг суми карбонових кислот в перерахунку на яб;
лучну кислоту. Флавоноїдні глікозиди, що містяться в диких
злаках Deschampsia caespitosa L. та Calamagrostis epigeios L.,
пригнічують вірусспецифічні ферменти ДНК;полімеразу,
тимідинкіназу та зворотну транскриптазу у вірусінфікованих
клітинах. Це призводить до зниження або повного блокування
реплікації вірусів. Одночасно протефлазид спричинює
збільшення продукції ендогенних альфа; та гамма;інтерферо;
ну до фізіологічно активного рівня, що підвищує неспе;
цифічну резистентність до вірусної та бактеріальної інфекції.
Критеріями ефективності проведеного лікування були
успішний розвиток вагітності та клінічна стабілізація гестації в
поєднанні з нормалізацією інструментальних та лабораторних,
зокрема імунологічних та імунозапальних, параметрів.

шування та народження дітей з малою масою тіла, а також зна;
чущу частку становили післяпологові запальні процеси та ре;
алізація внутрішньоутробного інфікування в новонароджених.
Використання запропонованої програми дозволило знизити
частоту розвитку даних ускладнень практично втричі (р<0,05).
Такий маркер патології фетоплацентарного комплексу, як бага;
товоддя, спостерігався найбільш часто при традиційному
підході, тоді як запропонований комплекс дозволив зменшити
частоту верифікації даної сонографічної ознаки до 12,31% ви;
падків (р<0,05). Після проведеної запропонованої лікувально;
профілактичної програми в комплексі заходів на догестаційно;
му етапі та у першій половині вагітності наслідки вагітності у
досліджуваних групах жінок демонструють суттєве зниження
частоти ранніх репродуктивних втрат – у 1,5 разу, передчасних
пологів та мертвонародження вдвічі.
Такий виражений вплив даної лікувально;профілактичної
програми та її складових на процеси пролонгування вагітності
та регрес клінічної симптоматики, на нашу думку, пояснюється
характерними для них механізмами потенціювання впливу ба;
зової терапії та стимуляції низки адаптивних процесів ор;
ганізму вагітної.
Так, запропонована лікувальна програма дозволила досяг;
ти нормалізації рівня IL;4, що є позитивним свідченням ефек;
тивності проведеної терапії. З боку рівня TNF;D нами виявлені
зміни такого характеру: в результаті використання базових
схем лікування в групі порівняння рівень наведеного парамет;
ру мав тенденцію до зменшення, проте різниця показників була
невірогідною, тоді як проведений лікувально;профілактичний
комплекс в основній групі продемонстрував вагомий ефект,
при якому концентрація рівня TNF;D зменшилася у 4 рази, а
рівні IL;1E, інтерферону та SIg A – наблизилися до нормальних
показників (р<0,05).
Оцінювання активності патологічного процесу шляхом
визначення концентрації лактоферину в сироватці крові та
амніотичній рідині є доступним методом контролю для прак;
тичної охорони здоров’я. Проведеними нами дослідженнями
встановлено, що у пацієнток з високим ризиком внутрішньоут;
робного інфікування плода визначаються достовірно високі
концентрації в сироватці крові рівнів лактоферину на фоні йо;
го достовірного зниження в амніотичній рідині. У результаті за;
пропонованого комплексу лікувально;профілактичних заходів
нами було відзначено в основній групі у 76% випадків нор;
малізацію даного імунозапального трасміттера в сироватці
крові та у 56% випадків у амніотичній рідині.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

ВИСНОВКИ

На основі вивчення клінічних особливостей репродуктивно;
го анамнезу, преморбідного фону, перебігу гестації та стану ново;
народжених встановлено, що із 130 жінок з ризиком внутрішньо;
утробного інфікування вагітність завершилася достроково у І–ІІ
триместрі в результаті раннього чи пізнього викидня у 29
пацієнток (22,30±3,89%), у 11 пацієнток (8,46±2,34%) вагітність
завмерла в ранні терміни гестації, метвонародженням заверши;
лися 14 вагітностей (10,77±3,29%) і тільки у 86 жінок
(66,15±4,35%) народилися живі діти, причому шляхом кесарева
розтину закінчилися 26 вагітностей (20,0±3,51%), передчасні по;
логи в терміни 22–36 тиж були у 36 (27,69±3,96%) вагітних, ран;
ня неонатальна смертність відзначена у 9 пацієнток (6,92%) і
тільки у 50 жінок вагітність завершилася сприятливим закінчен;
ням гестації та своєчасними пологами у 38–41 тиж. Такі значущі
негативні наслідки вагітності певним чином зумовлені включен;
ням в дану групу 25 пацієнток з парвовірусним інфікування та
розвитком неімунної водянки плода, наслідки вагітності при
якій, як правило, є несприятливими та трагічними.
Серед гестаційних ускладнень у жінок з ризиком
внутрішньоутробного інфікування найбільш часто спостерігав;
ся розвиток плацентарної дисфункції, пізнього гестозу, недоно;

Таким чином, загальноприйнята терапія не мала суттєвого
впливу на систему цитокінового профілю та на рівні імуноза;
пального трансміттера в сироватці крові, у той час, як включен;
ня до комплексу лікувально;профілактичних заходів мо;
дифікованої програми преконцепційної підготовки та алгорит;
му супроводу гестації сприяло генерації позитивних тенденцій
у напрямку зменшення синтезу прозапальних цитокінів та ко;
рекції локального імунного захисту та активізації адаптивних
протизапальних процесів. Така лікувально;профілактична про;
грама сприяла практично повній нормалізації з наближенням
всіх параметрів до контрольних показників.
Включення в комплекс медикаментозної терапії протефла;
зиду з місцевою імуномодуляцією, а особливо їхнє поєднане ви;
користання сприяло більш швидкому та якісному регресу ознак
внутрішньоутробного інфікування, зменшення відсотку пере;
ривання гестації та недоношування та інших ускладнень
вагітності, пролонгуванню її, а також нормалізації низки імуно;
логічних параметрів.
Перспективним є пошук шляхів медикаментозної корекції
імунодепресії механізмів локального захисту у жінок з ризиком
внутрішньоутробного інфікування.
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Профилактика и коррекция метаболических
нарушений у беременных с риском
внутриутробного инфицирования
Е.М. Куса

Prevention and correction of metabolic disorders
in pregnant women with the risk
of intrauterine infection
E.M. Kusa

В ходе нашего исследования было проведено тщательное клиниче;
ское сравнение перинатальных последствий и частоты гестацион;
ных осложнений у женщин с микст;инфекциями, диагностирован;
ными на прегравидарном этапе. Обследованы 130 женщин с ви;
русной и вирусно;бактериальной инфекцией, контрольную груп;
пу составили 20 практически здоровых женщин. Проводили сбор
репродуктивного и соматического анамнеза, гинекологический
осмотр, бактериоскопическое и бактериологическое исследование
вагинальных выделений. Идентификацию инфекций TORCH;
группы и определение инфицирования парвовирусом В;19 прово;
дили методом иммуноферментного анализа и полимеразной цеп;
ной реакции. Все женщины с риском внутриутробного инфициро;
вания были распределены на две подгруппы: группу сравнения со;
ставили 65 женщин, обследование и лечение которых происходи;
ло согласно общепринятым методикам, и основную группу, в кото;
рую вошли 65 беременных с риском внутриутробного инфициро;
вания, которым использовали предложенную нами схему обследо;
вания и разработанный лечебно;профилактический комплекс.
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, парвовирус В19,
перинатальные последствия, цитокиновый профиль.

During our investigation we conducted thorough clinical comparison
of perinatal consequences and frequency of gestational complications
in women with mixed infections verified at pregravid stage. The study
involved 130 women with viral and viral;bacterial infection; control
group consisted of 20 healthy women. We collected reproductive and
somatic anamnesis, carried out gynaecologic examination, bacterio;
scopic and bacteriological investigation of vaginal contents.
Identification of TORCH;group infections and determination of infec;
tion by parvovirus B;19 were conducted with the help of enzyme
immunoassay and polymerase chain reaction. All women with a risk of
fetal infection were divided into two groups. Comparison group con;
sisted of 65 women who were examined and treated on the basis of gen;
erally accepted methods. Basic group included 65 pregnant women
with a risk of fetal infection to whom a special scheme of examination
and preventive medical complex developed by us were applied.

Key words: pregravid preparation, parvovirus B19, perinatal outcomes,
cytokine profile.
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Порівняльні клінічні аспекти ди та монохоріальної
діамніотичної двійні
О.В. Мельник
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Результати проведених досліджень свідчать, що акушерські і
перинатальні результати розродження при багатоплідній
вагітності залежать від типу хоріальності плодів. При цьому
при монохоріальній діамніотичній двійні вище ризик передчасних пологів і перинатальної патології. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення алгоритму
діагностичних і лікувально-профілактичних заходів при багатоплідній вагітності.
Ключові слова: багатоплідна вагітність, клінічні аспекти.

У

більшості європейських країн протягом останніх років часто;
та багатоплідних пологів коливається в межах 11–14 на 1000
[1, 2]. І хоча в абсолютних числах це значення не дуже велике, діти
від багатоплідних пологів складають більшість серед тих, що по;
требують інтенсивної терапії в неонатальний період і що мають не;
врологічні відхилення різного ступеня вираженості надалі. Пери;
натальна смертність при багатоплідді більше ніж в 6 разів переви;
щує таку при одноплідній вагітності [3–6]. Важкі неврологічні
відхилення у віці 1 року мають від 10% до 25% близнят [7, 8]. На
думку більшості дослідників, основною причиною перинатальних
втрат при багатоплідді є глибока недоношеність і низькі масово;
зростові показники при народженні, причому недоношеність се;
ред причин стоїть на першому місці [9–12].
Не дивлячись на значний інтерес сучасних дослідників до ба;
гатоплідної вагітності, не можна вважати всі питання даної проб;
леми повністю вивченими, особливо в аспекті акушерських і пе;
ринатальних результатів розродження при багатоплідній
вагітності, особливо з урахуванням типу хо;ріальності плодів.
Мета дослідження: вивчення порівняльних клінічних ас;
пектів ди; та монохоріальної діамніотичної двійні.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У дослідженні проведено аналіз результатів вагітності 207
жінок з двійнятами. Залежно від характеру хоріальності були
виділені 2 основні групи: «Дихоріальна діамніотична двійня»
(ДХДА;двійня) – 146 жінок і «Монохоріальна діамніотична
двійня» (МХДА;двійня) – 61 жінка. Хоріальность встановлюва;
ли при ультразвуковому дослідженні (УЗД) в 10–14 тиж на
підставі визначення кількості плацент, а при візуалізації однієї
плаценти вивчали місце відходження амніотичної перегородки.
При виявленні лямбдаподібної форми плацентарної тканини в
місці відходження амніотичної перегородки встановлювали ди;
хоріальний тип плацентації, а при виявленні Т;подібної форми
плацентарної тканини в місці відходження амніотичної перего;
родки встановлювали монохоріальний тип плацентації. Підтвер;
дження хоріальності здійснювалося після пологів. При наро;
дженні дітей однієї статі оглядали послід з визначенням кількості
плацент і кількості шарів в амніотичній перегородці за наявності
однієї плаценти, визначення групи крові новонароджених.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати проведених досліджень свідчать, що в групі
1 ДХДА;двійні жінок, які народжували вперше, було 123 (84,2%),
з них 99 (67,8%) жінок, які вперше завагітніли, жінок, у яких
вагітність була повторною, – 47 (32,2%). Серед жінок, у яких
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вагітність була повторною, але вони були першороділлями, в
анамнезі медичний аборт був у 23 пацієнток (15,7%), позаматкова
вагітність – у 10 (6,8%), мимовільний викидень і вагітність, що не
розвивається, – у 15 (10,3%). З 23 (15,7%) жінок, які народжували
повторно, 4 (2,7%) мали в анамнезі мертвонародження, перед;
часні пологи – 3 (2%) жінки.
У групі 2 МХДА;двійні переважали жінки, які народжували
вперше, – 37 (60,6%), жінок, які народжували повторно, було
24 (39,4%). Серед жінок, які народжували вперше і були впер;
шевагітними, – 22 (36%), повторновагітними було 15 (24,6%). У
повторновагітних, які народжували вперше, попередня вагітність
закінчилась медичним абортом в 10 (16,4%) випадках, ми;
мовільним абортом – в 5 (8%) випадках.
Вік вагітних з ДХДА;двійнею варіював від 21 до 41 року і в се;
редньому склав 29,2±0,3 року, вік жінок з МХДА;двійнею був в
межах 17–39 років, в середньому – 25,5±0,8 року. Нами встановле;
но, що 72,2% жінок з МХДА;двійнею знаходилися у віці від 20 до
30 років і з них майже 2/3 до 25 років, що порівнянно з репродук;
тивною активністю загальної популяції. Серед вагітних з ДХДА;
двійнею 77,4% були старше 26 років і 34,3% старше 30 років. Стар;
ший вік вагітних з ДХДА;двійнею зумовлений особливостями ре;
продуктивного здоров’я, зокрема високою частотою безпліддя, з
приводу якого проводили тривале лікування. Крім того, гормо;
нальний статус жінок старшого репродуктивного віку привертає
увагу до порушень процесів овуляції з можливістю дозрівання
декількох яйцеклітин в одному менструальному циклі.
При аналізі даних акушерсько;гінекологічного анамнезу жінок
обох груп були виявлені наступні особливості: у всіх 146 (100%)
вагітних групи 1 мав місце обтяжений акушерсько;гінекологічний
анамнез, навпаки, в групі 2 43 (70,5%) жінки не мали патології в ре;
продуктивній сфері. У вагітних з ДХДА;двійнею достовірно
частіше є посилання в анамнезі на наявність патологічних змін в ре;
продуктивній сфері, процесів дозрівання яйцеклітини і овуляції,
що призводять до порушення (синдром полікістозних яєчників,
міома матки). Крім того, для даного контингенту вагітних характер;
ною є наявність хронічних запальних захворювання органів мало;
го таза, які можуть бути причиною безпліддя трубно;перитонеаль;
ного генезу і вимагають застосування з метою зачаття допоміжних
репродуктивних технологій (ДРТ).
Серед пацієнток групи 1 вагітність настала спонтанно у
56 (38,35%) жінок, на фоні стимуляції овуляції в 15 (10,3%),
після екстракорпорального запліднення і перенесення
ембріонів в порожнину матки – в 75 (51,4%). У всіх 61 (100%)
жінки групи 2 МХДА;двійні зачаття сталося в природному
менструальному циклі.
Незважаючи на сприятливіші вихідні дані, вагітність у
пацієнток групи 2 мала більш ускладнений перебіг. Структура ус;
кладнень вагітності у пацієнток груп 1 і 2 представлена в табл. 1.
З даних табл. 1 видно, що у вагітних групи 1 достовірно частіше
(в 85,6% випадків) вагітність ускладнилася загрозою переривання
в різні терміни, що можна пояснити більш вираженими ендокрин;
ними порушеннями в репродуктивній сфері. Крім того, у вагітних з
ДХДА;двійнею в досить високому відсотку розвинулися преек;
лампсія, анемія і плацентарна дисфункція (ПД), відповідно 59,6%,
55,5% і 14,4% випадків. Проте, такі вкрай несприятливі для матері і
плода ускладнення, як прееклампсія важкого ступеня, важкі форми
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Таблиця 1
Структура ускладнень вагітності у жінок з ДХДА і МХДАдвійнею
Ускладнення вагітності

ДХДА>двійня, n (%)

МХДА>двійня, n (%)

Прееклампсія легкого і середнього ступеня тяжкості

87 (59,6 )

32 (52,5 )

Прееклампсія важкого ступеня і еклампсія

=

9 (14,7 )*

Анемія легкого ступеня

78 (53,4 )

28 (45,9 )

Анемія середнього і важкого ступеня

3 (2,1 )

=

Загроза переривання вагітності в І триместрі

61 (41,8 )

13 (21,3 )

Загроза переривання вагітності в ІІ і ІІІ триместрах

64 (43,8 )

17 (27,9 )

Істміко=цервікальна недостатність

24 (16,4 )*

2 (3,3 )*

Затримка розвитку плода (ЗРП)

21 (14,4 )*

20 (32,8 )*

Порушення МППК 1А ступеня

2 (1,4 )*

5 (8,2 )*

Порушення МППК 1Б ступеня

8 (5,5 )

2 (3,3 )

Порушення МППК 2=3=го ступеня

3 (2,05 )

4 (6,6 )

Антенатальна загибель одного плода

2 (1,4 )

4 (6,6 )

Антенатальна загибель двох плодів

=

2 (3,3 )

Низька плацентація

12 (8,2 )*

=

Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

1 (0,7 )

2 (3,3 )

Синдром фето=фетальної трансфузії (СФФТ)

=

1 (1,6 )

Примітка: * – достовірність р<0,05.

порушень матково;плацентарно;плодового кровотоку і ЗРП з до;
стовірно вищою частотою зустрічаються при монохоріальній пла;
центації. У нашому дослідженні важкі форми прееклампсії відзна;
чені у 14,7% жінок з МХДА;двійнею і не зустрічалися при ДХДА;
двійні. Частота ЗРП при монохоріальній плацентації склала 32,8%,
що достовірно вище, ніж при дихоріальній. Причому майже в 10%
випадків мали місце критичні порушення у функціонуванні фето;
плацентарного комплексу, що завершилися антенатальною заги;
беллю плода. Крім того, вагітність монохоріальною двійнею може
супроводжуватися таким унікальним ускладненням, як СФФТ. У
клінічно вираженій формі дана патологія розвинулась в однієї
вагітної групи 2 в 26 тиж гестації і закінчилась антенатальною заги;
беллю обох плодів в 30 тиж.

Усі вагітності завершились пологами в термінах від 28 до
40 тиж. У жінок з ДХДА;двійнею пологи настали в період від 32
до 40 тиж гестації, в середньому в 36,5 тиж, у вагітних з МХДА;
двійнею в період з 28 до 38 тиж гестації, в середньому 36,5 тиж.
Передчасні пологи (до 37 тиж гестації) настали в 58 (39,7%)
вагітних з ДХДА;двійнею і в 20 (33%) з МХДА;двійнею. Хоча
різниця в частоті передчасних пологів при різних типах плацен;
тації в нашому дослідженні в цілому виявилась недостовірною,
частота пологів до 34 тиж гестації була вище при ДХДА;двійні і
склала 10 (6,8%) випадків проти 2 (3,3%) при МХДА;двійні. Усі
10 передчасних пологів у жінок з ДХДА;двійнею сталися на фоні
передчасного вилиття навколоплідних вод. При МХДА;двійні
одні пологи були індукованими у зв’язку з антенатальною заги;

Таблиця 2
Результат багатоплідної вагітності залежно від характеру хоріальності
Результат вагітності

ДХДА>двійня, n (%)

МХДА>двійня, n (%)

Пологи термінові (37 тиж і більш)

88 (60,3)

41 (67,0)

Пологи передчасні
Народилося дітей:
• усього
• живих
• мертвонароджених
Стан при народженні:
• задовільний
• середньої тяжкості
• тяжкий
Оцінка за шкалою Апгар:
• 1 хв
• 5 хв
Неонатологічний діагноз:
• здоровий
• транзиторна неврологічна дисфорія
• ішемічно=гіпоксичні ураження ЦНС середнього
і важкого ступенів
• синдром дихальних розладів
• анемія
• внутрішньоутробна гіпотрофія
Рання неонатальна смерть

58 (39,7)

20 (33,3)

292 (100)
290 (99,3)
2 (0,7)*

122 (100)
114 (93,4)
8 (6,6)*

68 (23,3)
199 (68)
23 (7,9)*

20 (16,4)
64 (52,4)
30 (24,6)*

7,0±0,7
8,1±0,4

7,0±0,3
7,7±0,3

72 (24,6)*
155 (53,1)
53 (18,1)

10 (8,2)*
61 (50,0)
42(34,4)

7 (2,4)*
=
31 (10,6)
2 (0,7)

11 (9,0)*
7 (5,7)*
21 (17,2)
=

Примітка: * – достовірність р<0,05.
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беллю обох плодів в 30 тиж і одна вагітність була перервана в
28 тиж у зв’язку з важким перебігом прееклампсії.
Вибір методу і тактика ведення пологів не залежали від харак;
теру хоріальності і визначались особливостями перебігу
вагітності, членорозташуванням плодів, акушерсько;гінеко;
логічного анамнезу жінки і її соматичного статусу. Підставою до
планового розродження шляхом операції кесарева розтину були
неправильне положення одного або двох плодів, рубець на матці
після кесарева розтину, соматична патологія, що вимагає виклю;
чення періоду потуг за висновком фахівця відповідного профілю,
тривале безпліддя в анамнезі.
Екстрене розродження шляхом операції кесарева розтину
зроблено у зв’язку з важким перебігом і підвищенням тяжкості
прееклампсії, передчасним відшаруванням нормально розташо;
ваної плаценти, кровотечею на фоні низької плацентації, критич;
ним станом одного або двох плодів, первинною слабкістю полого;
вої діяльності, неефективністю медикаментозної корекції.
Серед жінок групи 1 було розроджено шляхом операції кеса;
рева розтину 99 (67,8%), групи 2 – 33 (54,1%). Більш висока час;
тота вибору кесарева розтину в групі жінок з ДХДА;двійнею
пов’язана з більшим відсотком безпліддя і застосування ДРТ.
Нами встановлено, що вибір методу розродження операції ке;
сарева розтину при дихоріальній плацентації зумовлений най;
частіше наявністю порушень в репродуктивній сфері жінки. При
вагітності МХДА;двійнею у зв’язку з більш обтяженим її пе;
ребігом достовірно частіше (р<0,05) операцію кесарева розтину
виконували за екстреними показаннями з приводу важких форм
прееклампсії і ПД.
При фізіологічному веденні пологів протягом першого і дру;
гого періодів здійснювали моніторний контроль за станом плодів
з використанням кардіомоніторного спостереження.
З метою підтвердження характеру хоріальності при народженні
плодів однієї статі оглядали послід з визначенням кількості плацент
і кількості шарів в амніотичній перегородці за наявності однієї пла;
центи. За наявності 4 шарів в амніотичній перегородці діагностува;
вся дихоріальний тип, а за наявності 2 шарів монохоріальний тип
плацентації. Крім того, підтвердженням дихоріальної плацентації
було визначення різних груп крові в одностатевих близнят.
Акушерський діагноз ЗРП зіставляли з діагнозом, встанов;
леним неонатологом після обстеження новонароджених. Обсте;

ження новонароджених включало оцінювання стану при наро;
дженні, біометричних параметрів і фізіологічних рефлексів. Виз;
начення активності адаптаційно;пристосовних механізмів вико;
нували за шкалою Апгар.
У результаті вагітностей ДХДА;двійнею народилися
292 (100%) дитини, з них живонароджених 290 (99,3%), мертво;
народжених – 2 (0,7%). Маса тіла доношених дітей при наро;
дженні склала 1550–3610 г, в середньому 2788,2±25,8 г. Обидва
мертвонародження зумовлено антенатальною загибеллю одного
плода з двійні, що сталися на фоні декомпенсованої ПД. У ран;
ньому неонатальному віці померли 2 (0,7%) дітей у зв’язку з гли;
бокою недоношеністю.
У результаті вагітностей МХДА;двійнею народилися
122 (100%) дитини, з них народилося живими 114 (93,4%), мерт;
вонароджених – 8 (6,6%). Маса тіла доношених живонароджених
дітей склала 1410–3120 г, в середньому 2535,3±231,7 г. Причиною
антенатальної загибелі одного плода з двійні в 4 випадках і обох
плодів в 1 випадку за даними патологоанатомічного висновку
з’явилася декомпенсована ПД. У 3 випадках вона поєднувалась з
єдиною артерією пупкового канатика і в 3 випадках з інфекцією.
Ще 2 плоди з двійнят загинули у зв’язку з СФФТ.
У цілому перинатальні результати вагітності МХДА;двійнею
були менш сприятливі, ніж ДХДА;двійнею. Вищий відсоток на;
родження важких дітей при МХДА;двійні (24,6% проти 7,9%) мо;
же бути пояснений менш сприятливими умовами внутрішньоут;
робного розвитку і народженням дітей з нижчою масою тіла.
Дані про результати вагітності при ДХДА; і МХДА;двійні,
отримані в результаті нашого дослідження, наведені в табл. 2. Як
показники для оцінювання результату вагітності ми використо;
вували термін пологів, стан при народженні і особливості періоду
адаптації новонароджених.

Сравнительные клинические аспекты ди>
и монохориальной диамниотической двойни
О.В. Мельник

Comparative clinical aspects di>
and monohorial diamniotical twins
O.V. Melnik

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что акушер;
ские и перинатальные исходы родоразрешения при многоплодной бе;
ременности зависят от типа хориальности плодов. При этом при моно;
хориальной диамниотической двойне выше риск преждевременных
родов и перинатальной патологии. Полученные результаты необходи;
мо учитывать при разработке алгоритма диагностических и лечебно;
профилактических мероприятий при многоплодной беременности.
Ключевые слова: многоплодная беременность, клинические аспекты.

Results of the spent researches testify that obstetrical and perinatal
outcomes delivery at multipara pregnancy depend on type horial
borns. Thus at monohorial diamniotical twins above risk of premature
birth and perinatal pathologies. The received results are necessary for
considering by working out of algorithm of diagnostic and treatment;
and;prophylactic actions at multipara pregnancy.

ВИСНОВКИ
Результати проведених досліджень свідчать, що акушерські і
перинатальні результати розродження при багатоплідній
вагітності залежать від типу хоріальності плодів. При цьому при
МХДА;двійні вище ризик передчасних пологів і перинатальної
патології. Отримані результати необхідно враховувати під час
розроблення алгоритму діагностичних і лікувально;профілактич;
них заходів при багатоплідній вагітності.

Key words: multipara pregnancy, clinical aspects.
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Вплив препарату рекомбінантного людського
інтерферону на частоту акушерської
та перинатальної патології у вагітних
з інфекцією сечовивідних шляхів
С.М. Сергієнко, О.Л. Іщенко, Л.І. Школа
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Проблема інфекції сечовивідних шляхів у вагітних і в теперішній час не втрачає своєї актуальності. Неефективність лікування цієї патології пов’язана із фізіологічним
зниженням імунітету у таких пацієнток. Нами запропоновано додаткове використання рекомбінантного людського
інтерферону для лікування вагітних з пієлонефритами.
Було обстежено 120 пацієнток із гестаційним пієлонефритом або загостренням хронічного пієлонефриту, які розвинулися в них у терміні вагітності 13–17 тиж. І групу склали
70 осіб, які отримували загальноприйняте лікування, ІІ
групу сформували 50 жінок, які додатково отримували рекомбінантний людський інтерферон.
Після перенесених інфекційних захворювань нирок під час
вагітності її подальший перебіг характеризується підвищенням частоти загрози переривання вагітності та передчасних пологів, гестозів і плацентарної дисфункції, у пологах є більш поширеними передчасний розрив плодових
оболонок та дистрес плода. У таких пацієнток плаценти в
багатьох випадках мають як ультразвукові, так і гістологічні ознаки інфікування. Розвиток протягом вагітності
запальних захворювань нирок супроводжується значним
поширенням серед новонароджених патології, пов‘язаної з
внутрішньоутробним інфікуванням.
Додаткове застосування рекомбінантного людського
інтерферону при лікуванні гестаційних або загострення
хронічних пієлонефритів протягом ІІ триместру вагітності
у порівнянні із загальноприйнятим лікуванням призводить
до достовірного зниження частоти як акушерських ускладнень, так і перинатальної патології.
Ключові слова: інфекція сечовивідних шляхів, ускладнення
вагітності, внутрішньоутробна інфекція, патологія новона
роджених.

З

а даними багатьох дослідників у наш час спостерігається
тенденція до росту кількості вагітних з інфекційно;за;
пальними захворюваннями (ІЗЗ) сечовидільної системи
(СВС) [1, 3].
Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ), у свою чергу, мо;
жуть модулювати етіопатогенетичні особливості механізмів
розвитку цілої низки серйозних ускладнень вагітності й по;
логів: анемії, гіпертензії, пізніх гестозів, передчасних по;
логів, передчасного вилиття навколоплідних вод, народжен;
ня дітей з низькою масою тіла [7].
Також небезпека урогенітальної інфекції полягає в тому,
що вона здатна поширюватися організмом жінки як
висхідним, так і низхідним шляхом інфікування, в дуже ве;
ликому відсотку випадків вражаючи послід і сам плід [1, 5].
Тому в акушерській практиці більшості країн світу ІСШ роз;
глядаються як основна причина розвитку екстрагенітальної
патології, що впливає на рівень перинатальних показників.
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ІЗЗ сечостатевих шляхів у матері – це основна причина
розвитку внутрішньоутробного інфікування (ВУІ) плода.
Дане ускладнення суттєво погіршує показники дитячої за;
хворюваності й смертності і, таким чином, зумовлює більшу
соціальну значущість даної проблеми [9].
Те, що під час вагітності відбувається фізіологічне
пригнічення імунологічної реактивності [6], у свою чергу,
призводить до того, що в цей період лікування інфекційно;за;
пальних процесів стає менш ефективним. У відношенні ІЗЗ
СВС частіше й швидше розвивається блок нирки й навіть апо;
стематоз, а також рецидиви захворювання або безсимптомна
бактеріурія [5]. Тому для поліпшення результатів лікування
все частіше додатково до традиційних засобів застосовують
імуномодулювальні препарати різного механізму дії [2, 4]. На;
шу увагу привернув препарат, активною речовиною якого є
інтерферон людський рекомбінантний альфа;2 у дозуванні
500 000 MО в одному супозиторії. Цей імуномодулятор дозво;
лений для застосування у вагітних після 13 тиж; його ефек;
тивність раніше була досліджена при лікуванні багатьох уро;
генітальних інфекційних захворювань поза вагітністю [8].
Мета дослідження: визначення частоти й характеру аку;
шерської та перинатальної патології після перенесених
вагітними у ІІ триместрі ІЗЗ нирок та встановлення
клінічної ефективності застосування інтерферону людсько;
го рекомбінантного альфа;2 при лікування таких пацієнток.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Під нашим спостереженням перебували 120 пацієнток
віком від 19 до 31 року із гестаційним пієлонефритом або за;
гостренням хронічного пієлонефриту, які виникли у них в
термін вагітності 13–17 тиж.
Було сформовано дві групи, до яких жінки були розподілені
залежно від обраного методу лікування. До І групи увійшли 70
осіб, які отримували загальноприйняте лікування інфекційно;
запальної патології СВС. ІІ групу склали 50 жінок, які додатко;
во отримували препарат рекомбінантного інтерферону
людського у дозі 500 000 МО двічі на добу протягом 10 днів у
формі інтравагінальних супозиторіїв. Група порівняння була
сформована з 50 вагітних без екстрагенітальної патології. Усі
групи виявилися співставними за середнім віком та паритетом.
Усі вагітні були обстежені відповідно до стандартного про;
токолу (Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003 р.) в умовах
акушерського стаціонару. Додатково проводили кардіотоко;
графію, ультразвукові фето; та плацентометрію, після 28 тиж –
допплєрографічне визначення швидкостей кровотоку у судинах
пупкового канатика та плода. Стан плода в анте;, інтра; та пост;
натальний періоди оцінювали за стандартними показниками.
Математичний аналіз проводили згідно з рекомен;
даціями О.П. Мінцера. Статистичне оброблення досліджу;
ваного матеріалу включало опрацювання всієї бази даних з
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Таблиця 1
Ускладнення перебігу вагітності у обстежених пацієнток, %
Ускладнення

Групи
порівняння, n=50

І, n=70

ІІ, n=50

ІІ триместр
Анемія вагітних

8,0

17,1**

12,0`

Загроза переривання вагітності

4,0

15,7**

10,0`

Загострення екстрагенітальної патології

2,0

22,86***

8,0``

Порушення біоценозу статевих шляхів

14,0

45,7***

22,0``
18,0`

ІІІ триместр
Анемія вагітних

16,0

25,7*

Плацентарна недостатність

12,0

18,6*

16,0`

Пізні гестози

8,0

20,0**

12,0``

Загроза переривання вагітності

6,0

14,3**

10,0`

Передчасні пологі

0,0

4,3

2,0```

Примітка: тут і в наступних таблицях достовірність відмінності від показника групи порівняння: * – при P<0,05, ** – P<0,01, *** – P<0,001;
достовірність відмінності від показника І групи: ` – при P<0,05, `` – P<0,01, ``` – P<0,001.

Таблиця 2
Ускладнення перебігу термінових пологів у обстежених пацієнток, %
Ускладнення

Групи
порівняння, n=50

І, n=67

ІІ, n=49

Передчасний розрив плодових оболонок

8,0

29,9***

18,4```

Аномалії пологової діяльності

6,0

16,4**

10,2``

Дистрес плода

4,0

11,9**

8,2```

Кесарів розтин

8,0

19,4**

12,2``

частотним аналізом дискретних та беззупинних значень. До;
стовірність відміни пар середніх обчислювали за допомогою
критеріїв Стьюдента. Аналіз взаємозв’язків між явищами
проводили із розрахунком коефіцієнта кореляції r і коре;
ляційного відношення t [10].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними нашого спостереження було виявлено, що у
пацієнток з ІЗЗ СВC найбільш поширеними ускладненнями
перебігу вагітності у ІІ триместрі були анемія та загроза ми;
мовільного аборту, частота яких відповідно у 1,9 та 3,3 разу
перевищувала аналогічні показники групи порівняння
(табл. 1). Ще частіше у вагітних з патологією нирок реєстру;
вали загострення екстрагенітальної патології іншої ло;
калізації та порушення мікробіоценозу пологових шляхів –
кратність перевищення складала відповідно 8,3 та 3,6 разу.
Була також простежена виражена залежність частки
пацієнток із розвитком наведених відхилень перебігу
вагітності після лікування ІЗЗ СВС від обраного обсягу те;
рапевтичних заходів. Так, поширеність анемії в І групі пере;
вищувала аналогічний показник ІІ групи в 1,4 разу, загрози
мимовільного аборту – в 1,6 разу. На тлі застосування препа;
рату інтерферону людського рекомбінантного значно рідше,
ніж при загальноприйнятому лікуванні, спостерігали розви;
ток дисбіозу піхви та загострення екстрагенітальної пато;
логії інших систем – відповідно у 2,1 та 2,9 разу.
У ІІІ триместрі вагітності найбільш поширеними гес;
таційними ускладненнями у пацієнток з ІЗЗ СВС були
анемія, плацентарна дисфункція, загроза передчасних по;
логів і прееклампсія легкого та помірного ступенів. При цьо;
му, частота анемії та плацентарної дисфункції серед вагітних
із захворюваннями нирок була вище за аналогічний показник
у групі порівняння лише в 1,4 та 1,5 разу, в той час, як пізні ге;
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стози та загрозу переривання вагітності на тлі пієлонефриту
діагностували частіше, ніж у здорових вагітних, відповідно у
2,0 та 2,1 разу. Така тенденція цілком узгоджується із загаль;
новідомими поглядами на роль функціонального стану ни;
рок у регуляції артеріального тиску й судинного тонусу та
про значення інфекційного фактора в ініціації передчасних
пологів. Остання проблема мала місце у 4 випадках лише се;
ред пацієнток із пієлонефритами (3,3%).
Вибір методу лікування патології нирок суттєво впливав
на частоту розвитку у ІІІ триместрі гестаційних ускладнень.
Після застосування препарату інтерферону людського ре;
комбінантного частота виявлення анемії була в 1,4 разу мен;
шою, ніж при традиційному лікуванні, плацентарної ди;
сфункції – в 1,2 разу. Прееклампсія легкого та середнього сту;
пеня діагностувалась серед пацієнток ІІ групи рідше, ніж у
І групі, в 1,7 разу, а загроза передчасних пологів – в 1,4 разу.
Після використання у терапії патології нирок досліджуваного
препарату у 1 пацієнтки таки відбулися передчасні пологи, при
цьому серед жінок, що отримували традиційне лікування, ста;
лося 3 таких випадки, що за частотою було більше у 2,1 разу.
Як свідчить з викладеного вище, термінові пологи серед
вагітних із захворюваннями нирок мали місце у 116 випадках
(96,7%), при цьому, вони супроводжувалися високим рівнем
різних ускладнень (табл. 2). Основними їхніми варіантами бу;
ли передчасний розрив плодових оболонок (з перевищенням
частоти серед здорових роділей у 3,1 разу), а також аномалії
пологової діяльності та дистрес плода (кратність перевищен;
ня поширеності серед групи порівняння складала відповідно
2,3 і 2,6 разу). Останні два види ускладнень стали основними
показаннями до абдомінального розродження, частота якого
була вдвічі більшою в пацієнток, що мали патологію нирок.
Також були визначені відмінності частоти ускладнень у
пологах залежно від методу лікування пієлонефриту у ІІ
триместрі (табл. 2). Після використання інтерферону
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Таблиця 3
Сонографічні ознаки дисфункції фетоплацентарного комплексу у обстежених пацієнток, %
Групи

Ознаки

порівняння, n=50

І, n=70

Гіперплазія плаценти

4,0

10,0***

ІІ, n=50
8,0``

Гіпоплазія плаценти

2,0

7,1***

4,0```

Перезрівання плаценти

8,0

12,9**

10,0``

Кальцинати в плаценті

8,0

10,0**

8,0``

Кісти в плаценті

4,0

12,9***

8,0```

Розширення сечовивідних шляхів

4,0

10,0***

8,0``

Багатоводдя

6,0

8,6**

6,0``

Маловоддя

4,0

7,1**

6,0`

Порушення кровотоку

4,0

12,9***

6,0```

Ретардація плода

0,0

7,1***

4,0``

Таблиця 4
Гістологічні ознаки матковоплодової інфекції у обстежених пацієнток, %
Групи

Ознаки

порівняння, n=50

І, n=70

ІІ, n=50

Жирове переродження

10,0

17,1***

12,0```

Хоріоамніоніт

0,0

2,9***

2,0``

Децидуїт

2,0

4,3***

2,0```

Інтервілузит

2,0

5,7

4,0``

Фунікуліт

0,0

4,3***

4,0`

Плацентит

0,0

2,9***

0,0```

Таблиця 5
Ознаки внутрішньоутробного інфікування у доношених новонароджених, %
Ускладнення

Групи
порівняння, n=50

І, n=67

Тахікардія

4,0

11,9**

ІІ, n=49
6,1``

Гіпертермія

2,0

14,9***

6,1```

Диспепсичні розлади

2,0

17,9***

12,2`

Жовтяниця

12,0

19,4**

16,3`

Гепатоспленомегалія

0,0

7,5***

4,1`

Синдром дихальних розладів

0,0

10,5***

6,1`

Пневмонія

0,0

2,9***

0,0```

Порушення гемоліквородинаміки

0,0

4,5***

0,0```

Перинатальна енцефалопатія

0,0

7,5***

0,0```

Кон'юнктивіт

10,0

19,4*

14,3``

Дакріоцистит

6,0

13,4*

10,2`

людського рекомбінантного в комплексній терапії патології
нирок поширеність передчасного розриву плодових оболо;
нок була нижче, ніж після загальноприйнятого лікування, в
1,6 разу. Це, на нашу думку, пов’язано з більш повноцінною
санацією сечовивідних шляхів і елімінацією з них та полого;
вого тракту збудників інфекційного процесу, якому
приділяють суттєве значення як етіологічному фактору да;
ного ускладнення пологів. Зменшення частки роділей з ано;
маліями пологової діяльності серед пацієнток ІІ групи у 1,6,
ніж у І групі, ми намагаємось пояснити, перш за все, нор;
малізацією гормонпродукувальної функції плаценти
(оскільки нами була зареєстрована значно менша поши;
реність патологічних морфологічних змін в плаценті за ре;
зультатами як сонографічного обстеження, так і гісто;

118

логічного дослідження) та певною мірою відновленням ци;
токінового балансу, але доведення цих припущень буде ме;
тою наступного етапу нашого дослідження. Та саме за;
реєстроване покращання морфо;функціонального стану
плаценти внаслідок додаткового застосування препарату
інтерферону людського рекомбінантного дозволило скоро;
тити рівень настання дистресу плода серед осіб ІІ групи у
1,5 разу у порівнянні з показником І групи. Зниження час;
тоти ускладнених пологів підсумково сприяло зменшенню
частоти оперативного розродження в 1,6 разу при лікуванні
пієлонефриту запропонованим методом.
За результатами ультразвукового обстеження найбільш
поширеними морфологічними змінами у плаценті, які
ймовірно служили підґрунтям розвитку фетоплацентарної
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дисфункції, у вагітних із пієлонефритом були передчасне
дозрівання плаценти, її гіперплазія, формування кальци;
натів; їхня частота перевищувала аналогічні показники серед
здорових вагітних відповідно у 1,4, 2,3, та 1,2 разу (табл. 3).
Застосування при лікуванні патології нирок препарату
інтерферону людського рекомбінантного призводило до
зниження частки таких змін у порівнянні з даними І групи.
Розширення міжворсинчастих просторів та формування
кіст ми розглядали з певною достовірністю як непрямі озна;
ки матково;плодової інфекції. Ці патологічні зміни зустріча;
лися у пацієнток, що використовували інтерферон людський
рекомбінантний під час лікування пієлонефриту, удвічі
частіше, ніж у здорових вагітних. У той час, як серед
пролікованих у стандартному обсязі жінок кратність зрос;
тання поширеності цих ознак складала відповідно 2,5 та 3,1
разу. Така різниця може свідчити ще й про протективний
вплив інтерферонів щодо фетоплацентарного комплексу
при інфекціях сечовивідних шляхів.
Викладене вище положення підтверджувалось й резуль;
татами гістологічного дослідження послідів (табл. 4).
Найбільш частою патологією тканини плаценти було її жи;
рове переродження, яке зустрічалось серед жінок усіх груп і
досягало 15%. Але у пацієнток із захворюваннями СВС воно
реєструвалося у 1,5 разу частіше, ніж у здорових. При цьому,
в тих осіб, які отримували лише традиційне лікування, част;
ка такої патології була більше у 1,4 разу, ніж серед жінок,
яким додатково призначали інтерферон людський ре;
комбінантний. Аналогічна тенденція спостерігалася й по
відношенню до визначення ознак інтервілузиту.
Також серед представниць усіх груп у плацентах
зустрічались явища децидуїту. Проте, після лікування запро;
понованою схемою терапії частота цієї патології дорівнювала
аналогічному показнику у групі порівняння, і в той самий час
була меншою, ніж після загальноприйнятого лікування, в 2,1
разу. Хоріоамніоніт, фунікуліт та плацентит реєструвалися
лише в осіб, що мали інфекційне ураження нирок, і їхні част;
ки складали відповідно 2,5%, 4,1% та 1,7%. При цьому, лише в
І групі зустрічалися випадки визначення плацентіту, а поши;
реність в ній хоріоамніоніту та фунікуліту була більшою, ніж
у ІІ групі, відповідно в 1,4 та 1,1 разу.
Виходячи з наявності істотних відмінностей з боку мор;
фології плаценти у жінок різних груп, цілком зрозумілим є
неоднаковий перебіг раннього періоду адаптації у доноше;
них новонароджених у пацієнток, що перебувають під спо;
стереженням. Нас, звичайно, цікавили перш за все прояви
реалізації внутрішньоутробного інфікування плодів.
Найбільш поширеною патологією у новонароджених від
жінок, що перенесли захворювання нирок (з кратністю пере;
вищення аналогічних показників у здорових породілей
відповідно в 7,6 та 5,6 разу), були диспепсичні розлади та
гіпертермія, майже удвічі частіше в них реєстрували
тахікардію, жовтяницю та кон’юнктивіт (табл. 5).
Серед немовлят у жінок групи порівняння не виникло
жодного випадку легеневої та неврологічної патології, а після
перенесеного вагітною пієлонефриту відзначали виникнення
синдрому дихальних розладів у 8,6% випадків, пневмонії – у
1,7%, перинатальної енцефалопатії – у 4,3%, порушень ге;
моліквородинаміки – у 2,6%, та гепатоспленомегалії – у 6,0%.
На рівень захворюваності новонароджених впливав ме;
тод лікування патології нирок у вагітних. Так, усі випадки
пневмонії, перинатальної енцефалопатії та порушень ге;
моліквородинаміки діагностували лише в новонароджених
від матерів І групи. У ІІ групі неонатальна захворюваність на
кон’юнктивіт та дакріоцистит була нижчою у 1,4 та 1,3 разу,
тахікардія та гіпертермія зустрічалися рідше у 2,0 та 2,4 разу,
синдром дихальних розладів – у 1,7 разу, диспепсія, жовтя;
ниця та спленомегалія – відповідно у 1,5, 1,2 та 1,8 разу.
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При бактеріологічному дослідженні виділень з очей та
вух новонароджених патогенна й умовно;патогенна мікроф;
лора була виявлена майже в половині випадків серед осіб І
групи і лише у 5 малюків (10, 2%) від матерів ІІ групи
(P<0,001). Лейкоцитарний індекс інтоксикації у першому
клінічному аналізі крові новонародженого дорівнював у се;
редньому 1,41±0,03 та 0,91±0,042 відповідно у І та ІІ групах
(P<0,01) при значенні 1,01±0,027 у групі порівняння. С;ре;
активний білок був зареєстрований в І групі у чверті дітей,
тоді як в ІІ групі – тільки в 9,2% обстежених (P<0,001).

ВИСНОВКИ
Після перенесеного гестаційного пієлонефриту або загос;
трення хронічного пієлонефриту під час вагітності її подаль;
ший перебіг характеризується підвищенням частоти усклад;
нень (перш за все загрози переривання вагітності та передчас;
них пологів, гестозів і плацентарної дисфункції), у пологах є
більш поширеними передчасний розрив плодових оболонок та
дистрес плода. У таких пацієнток плаценти в багатьох випадках
мають як ультразвукові, так і гістологічні ознаки інфікування.
Розвиток протягом вагітності запальних захворювань нирок су;
проводжується значним поширенням серед новонароджених
патології, пов’язаної с внутрішньоутробним інфікуванням.
Додаткове застосування препарату, діючою речовиною
якого є інтерферон людський рекомбінантний альфа;2, при
лікуванні гестаційних або загострення хронічних пієлонеф;
ритів протягом ІІ триместру вагітності у порівнянні із за;
гальноприйнятим лікуванням призводить до достовірного
зниження частоти як акушерських ускладнень, так і перина;
тальної патології.

Влияние препарата рекомбинантного человеческого
интерферона на частоту акушерской
и перинатальной патологии у беременных
с инфекцией мочевыводящих путей
С.Н. Сергиенко, О.Л. Ищенко, Л.И. Школа
Проблема инфекции мочевыводящих путей у беременных и в на;
стоящее время не теряет своей актуальности. Неэффективность
лечения этой патологии связана с физиологическим снижением
иммунитета у таких пациенток. Нами предложено дополнитель;
ное использование рекомбинантного человеческого интерферона
для лечения беременных с пиелонефритами.
Было обследовано 120 пациенток с гестационным пиелонефритом
или обострением хронического пиелонефрита, которые развились
у них в сроке беременности 13–17 нед. І группу составили 70 лиц,
которые получали общепринятое лечение, ІІ группу сформирова;
ли 50 женщин, которые дополнительно получали препарат интер;
ферона человеческого рекомбинантного.
После перенесенных инфекционных заболеваний почек во время
беременности ее дальнейшее течение характеризуется повышени;
ем частоты угрозы прерывания и преждевременных родов, гесто;
зов и плацентарной дисфункции; в родах становится более рас;
пространенными преждевременный разрыв плодовых оболочек и
дистресс плода. У таких пациенток плаценты во многих случаях
имеют как ультразвуковые, так и гистологические признаки ин;
фицирования. Возникновение в период беременности воспали;
тельных заболеваний почек сопровождается значительным рас;
пространением среди новорожденных патологии, связанной с
внутриутробным инфицированием.
Дополнительное применение препарата интерферона человечес;
кого рекомбинантного при лечении гестационных обострений или
обострений хронических пиелонефритов на протяжении ІІ триме;
стра беременности по сравнению с общепринятым лечением при;
водит к достоверному снижению частоты как акушерских ослож;
нений, так и перинатальной патологии.
Ключевые слова: инфекции мочевыделительных путей, осложне
ния беременности, внутриутробная инфекция, патология ново
рожденных.
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Influence of preparation of recombinant human
interferon on the frequency of obstetric
and perinatal pathology in pregnant women
with infection of urinary tract
S.N. Sergiyenko, O.L. Ishchenko, L.I. Shkola
The problem of infection of urinary tract at pregnant women does not lose
the urgency now. The inefficiency of treatment of this pathology is connect;
ed with physiological decrease in immunity at such patients. Additional
using of recombinant human interferon in the form of a preparation genfer;
on for treatment of pregnant women with pyelonephritis is offered.
120 patients with gestational pyelonephritis or exacerbation of chron;
ic pyelonephritis which have developed at them in term of pregnancy
of 13;17 weeks have been surveyed. The 1;st group was formed by 70
persons who received the standard treatment, the 2;nd group was gen;
erated by 50 women who in addition received genferon.

After the suffering for infectious diseases of kidneys during pregnancy,
its further course is characterized by increase of frequency of threated
abortion and premature deliveries, gestosis and placentary dysfunc;
tion; during labors a premature rupture of amniotic membranes and
distress of fetus was more widespread. At such patients the placenta in
many cases had both ultrasonic, and histological attributes of infec;
tion. Occurrence during the pregnancy of inflammatory diseases of
kidneys was accompanied by significant distribution of the pathology
connected with intra;uterine infection among newborns.
Additional application of a preparation genferon for treatment of
pyelonephritis during the second trimester of pregnancy in comparison
with the standard treatment leads to authentic decrease in frequency
both obstetrical complications and perinatal pathology.
Key words: infection of urinary tract, complications of pregnancy,
intrauterine infection, pathology of newborns.
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Особливості медикаментозної терапії гестаційної
залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом
заліза (ІІІ)
О.В. Голяновський, А.М. Рубінштейн
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

У статті наведені сучасні дані щодо особливостей
етіології та патогенезу, клініки та лікування залізодефіцитної анемії (ЗДА) у вагітних. Викладені результати терапії гестаційної ЗДА середнього ступеня тяжкості
в ІІІ триместрі вагітності препаратом заліза (ІІІ) гідрооксиду сахарозного комплексу для внутрішньовенного
введення.
Ключові слова: вагітність, гестаційна залізодефіцитна
анемія, ін’єкційний препарат заліза (ІІІ) гідрооксиду саха
розного комплексу (Суфер).

Н

а сучасному етапі гестаційна анемія залишається од;
ним з найпоширеніших ускладнень вагітності та не
втрачає свою актуальність для акушерів;гінекологів,
оскільки саме цей патологічний стан є першопричиною
низки подальших тяжких ускладнень вагітності, за
кількістю яких стійко та протягом тривалого часу посідає
перше місце серед інших ускладнень вагітності.
Анемія – клініко;гематологічний синдром, що зумов;
лений зниженням концентрації гемоглобіну та в більшості
випадків кількості еритроцитів в одиниці об’єму крові [5].
Згідно з даними ВООЗ, частота анемії у вагітних коли;
вається від 21% до 80%. Частка залізодефіцитної анемії
(ЗДА), що найчастіше ускладнює гестаційний період,
складає 90% серед загальної кількості даної патології у
вагітних. Частота гестаційної ЗДА значно варіює залежно
від регіону поширення, соціальних та економічних умов
проживання жінок [10].
ЗДА вагітних – гіпохромна мікроцитарна анемія, зу;
мовлена зниженням вмісту заліза в сироватці крові,
кістковому мозку та депо в зв’язку зі збільшенням об’єму
циркулюючої крові, зниженням темпів депонування дано;
го мікроелементу та високими темпами його споживання
плодом, який росте [5].
Необхідно відрізняти істинну гестаційну анемію від
«псевдоанемії», що спричинена фізіологічною гемоди;
люцією, характерною для вагітності. Допустимими межа;
ми фізіологічної гемодилюції під час вагітності вважають
зниження показників гематокриту до 32%, гемоглобіну до
110 г/л та еритроцитів до 3,5*1012/л, кольорового показни;
ка до 0,8; а вмісту сироваткового заліза до 10 мкмоль/л.
Подальше зниження цих показників необхідно оцінювати
як істинну анемію [11].
Розрізняють три стадії дефіциту заліза: прелатентний,
латентний і маніфестний. Прелатентний дефіцит заліза ха;
рактеризується зниженням запасів мікроелементу без
зменшення витрати заліза на еритропоез. Латентний
дефіцит спостерігається за повного виснаження запасів де;
понованого мікроелементу, однак клінічних ознак розвит;
ку анемії не спостерігають. Маніфестний дефіцит заліза,
або ЗДА, виникає у разі зниження гемоглобінового фонду
заліза і проявляється симптомами анемії і гіпосидерозу. У
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ІІІ триместрі вагітності дефіцит заліза розвивається у 99%
жінок у прихованій або явній формі [4].
Скорочення запасів заліза в організмі відображається
не тільки на кількості гемоглобіну. Роль заліза в обміні
речовин значно ширша. Залізо бере участь у синтезі кола;
гену, метаболізмі порфірину, термінальному окисненні та
окисному фосфорилюванні в клітинах, роботі імуноком;
петентних систем. Біологічна значущість заліза визна;
чається його участю в тканинному диханні. У зв’язку з
цим для ЗДА вагітних характерна тканинна гіпоксія. За
дефіциту заліза у вагітних виникає прогресуюча гемічна
гіпоксія з подальшим розвитком вторинних метаболічних
розладів. У вагітних з тяжкою ЗДА розвивається не
тільки тканинна і гемічна гіпоксія, а й циркуляторна, зу;
мовлена розвитком дистрофічних змін у міокарді, пору;
шенням його скоротливої здатності, розвитком гіпокіне;
тичного типу кровообігу. Зміни в разі ЗДА, що призво;
дять до обмінних, волемічних, гормональних, імуно;
логічних порушень у вагітних, сприяють розвитку аку;
шерських ускладнень, частота яких знаходиться в прямій
залежності від ступеня тяжкості анемії. За тривалого пе;
ребігу анемії порушується функція плаценти, розви;
вається плацентарна недостатність. У 40–50% вагітних
приєднується
гестоз,
переважно
набряково;про;
теїнурічної форми; передчасні пологи настають у 11–42%
вагітних; гіпотензію і слабкість пологової діяльності
відзначають у 10–15% роділей; атонічні кровотечі в поло;
гах виникають у 10% роділей; післяпологовий період уск;
ладнюється гнійно;септичними захворюваннями у 12% і
гіпогалактією у 38% породілей. Навіть за прихованого
дефіциту заліза у 59% жінок відзначають несприятливий
перебіг вагітності у вигляді загрози її переривання та гес;
тозу [4, 5, 7, 10, 11].
Дефіцит заліза і недостатнє депонування його в анте;
натальний період спричинюють розвиток ЗДА у новонаро;
джених, призводячи до зміни метаболізму клітинних
структур, порушення гемоглобінутворення, затримки ро;
зумового та моторного розвитку, появи хронічної гіпоксії
плода, а також до порушень в імунному статусі новонаро;
джених, що проявляється зниженням рівня імуногло;
булінів основних класів та комплементу, абсолютного і
відносного числа В; і Т;лімфоцитів [13].
Експерти ВООЗ (2011 р.) прийняли таку кла;
сифікацію тяжкості ЗДА відповідно до концентрації гемо;
глобіну:
– анемія легкого ступеня тяжкості: Hb = 110–90 г/л;
– помірно виражена анемія: Hb = 89–70 г/л;
– тяжка анемія: Hb<69 г/л.
До основних причин розвитку ЗДА у вагітних відносять:
• дефіцит заліза, пов’язаний з його підвищеним спожи;
ванням на потреби фетоплацентарного комплексу та
збільшення маси циркулюючих еритроцитів;
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• недостатню кількість необхідних для засвоєння
заліза вітамінів (аскорбінова кислота та ін.);
• захворювання печінки (гепатоз, важкий гестоз), за
яких порушуються процеси депонування феритину і
гемосидерину, а також розвивається недостатність
синтезу білків, що транспортують залізо;
• часті пологи з короткими інтервалами між вагітнос;
тями;
• ранні гестози, що перешкоджають всмоктуванню з
травного тракту заліза, магнію та фосфору, не;
обхідних для кровотворення;
• багатоплідність;
• хронічні інфекційні захворювання;
• кровотечі під час вагітності (маткові, носові, з трав;
ного тракту, гематурія тощо), геморагічні діатези;
• хвороби з порушенням всмоктування заліза (стан
після субтотальної резекції шлунка, стан після ре;
зекції значної частини тонкої кишки, синдром маль;
абсорбації, хронічний ентерит, амілоїдоз кишечнику);
• несприятливі соціально;економічні умови, за яких
вагітна не може дозволити собі повноцінне збалансо;
ване харчування.
Клінічна картина ЗДА складається із загальних симп;
томів, зумовлених гемічню гіпоксією, – загальноанемічний
синдром та ознак тканинного дефіциту заліза – сидеро;
пенічний синдром. Скарги у пацієнток зазвичай з’явля;
ються за анемії середньої тяжкості і наростають за тяжкої
анемії. Типовими ознаками ЗДА є блідість шкірних по;
кривів та видимих слизових оболонок, задишка,
тахікардія, слабкість, запаморочення, швидка стомлю;
ваність, головний біль, сухість шкіри, ламкість волосся і
нігтів [10–12].
Патогенетична терапія ЗДА ґрунтується на призначенні
препаратів заліза. Лікування препаратами заліза у разі ве;
рифікації ЗДА у вагітних слід проводити до кінця вагітності.
Це має принципово важливе значення не тільки для корекції
анемії у вагітної, але головним чином для профілактики
дефіциту заліза у плода. За рекомендацією ВООЗ всі вагітні
протягом II–III триместрів вагітності і в перші 6 міс лактації
повинні отримувати препарати заліза [11].
Усі препарати заліза розподіляються на дві великі гру;
пи: для перорального та парентерального застосування.
Відповідно до результатів низки багатоцентрових
досліджень експерти ВООЗ рекомендують використовува;
ти пероральні препарати заліза (зручність застосування,
краща переносимість), препарати Fe2+, а не Fe3+ (краща аб;
сорбція), сульфат заліза – FeSO4 (краща абсорбція, ефек;
тивність, дешевше), препарати з уповільненим виділенням
Fe2+ (краща абсорбція, краща переносимість) [2, 3, 12].
Проте застосування пероральних форм заліза не зав;
жди є достатньо ефективним, клінічна відповідь на те;
рапію розвивається тривало і нерідко супроводжується не;
переносимістю призначеного препарату. До того ж підви;
щення концентрації заліза у разі використання перораль;
них форм безпосередньо залежить від стану травного трак;
ту [6, 8, 9]. Пероральні форми залізовмісних засобів при;
значають вагітним із ЗДА легкого або помірного ступеня
тяжкості, а за відсутності відповіді на препарат (приріст
рівня гемоглобіну <10 г/л за 2 тиж), у разі непереноси;
мості пероральної форми або у ІІ–ІІІ триместрах
вагітності застосовують парентеральні форми. Ураховуючі
низку місцевих ускладнень та побічних ефектів від
внутрішньом’язового введення трьохвалентного заліза, пе;
ревагу надають внутрішньовенному шляху введення.
Внутрішньовенне введення препаратів заліза дозволяє
швидше наситити сироватку крові залізом, потенціює ери;
тропоез та відповідно підвищує темпи наростання рівня
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гемоглобіну. За даними E. Litton із співавторами (2013),
внутрішньовенне застосування препаратів заліза зменши;
ло необхідність гемотрансфузій та підвищило ефек;
тивність лікування еритропоетинами. Парентеральний
шлях введення знижує частоту шлунково;кишкових
побічних реакцій. З появою на ринку препаратів сахароз;
ного комплексу заліза частота алергійних проявів від перо;
рального та парентарального введення цього мікроелемен;
ту майже зрівнялася [14, 15].
Альтернативою ферротерапії у разі розвитку тяжкої
ЗДА є гемотрансфузія. Проте ця процедура має серйозні
недоліки, серед яких ризик інфекційних та імунологічно;
алергійних ускладнень.
Сахарат заліза має достатньо тривалий період
напіввиведення, його застосування рідше призводить до
розвитку алергійних реакцій, а швидкість надходження
препарату в кістковий мозок значно вища порівняно з
іншими формами. На вітчизняному фармацевтичному
ринку ін’єкційна форма сахарату заліза представлена пре;
паратом Суфер (заліза трьохвалентного гідрооксиду саха;
розний комплекс).
Мета дослідження: визначення клінічної та лаборатор;
ної ефективності препарату гідрооксиду заліза (ІІІ) саха;
розного комплексу для внутрішньовенного введення під
час терапії помірно вираженої гестаційної анемії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводили на клінічних базах кафедри
акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П.Л. Шупи;
ка. Обстежено та проліковано 20 вагітних у терміні
34–36 тиж вагітності з помірно вираженою анемією. Діаг;
ноз ЗДА встановлювали, ґрунтуючись на даних анамнезу,
клінічного та лабораторного обстеження (показники Hb,
сироваткового заліза, феритину, кількість еритроцитів).
Ступінь тяжкості анемії оцінювали згідно з класифікацією
анемій ВООЗ (2011 р.).
Для оцінювання вираженості скарг та моніторингу
ефективності терапії ми запропонували пацієнткам
спеціальний опитувальник, згідно з яким вони мали оціни;
ти інтенсивність симптомів, що їх турбували, в балах від 1
до 10.
З метою корекції анемії вагітним призначали препарат
Суфер. Дозу препарату, необхідну для компенсації дефіци;
ту заліза, визначали за наступною формулою [1]:
Загальний дефіцит заліза (мг) = маса тіла (кг)х(нор;
мальний рівень Hb*(г/л) – рівень Hb вагітної (г/л)) u
0,24+депоноване залізо**(мг).
*
Нормальний рівень Hb вагітної – 110 г/л.
**Кількість депонованого заліза – 500 мг.
Оскільки необхідна доза перевищувала максимальну ра;
зову дозу препарат вводили частинами: 3 рази на тиждень у
разовій дозі 200 мг (розводили в 0,9% розчині NaCl у
співвідношенні 1:20 та вводили внутрішньовенно краплин;
но протягом 30 хв). Термін спостереження та лікування ста;
новив 14 днів. Перед першою краплинною інфузією прово;
дили алерготест: вводили 20 мг заліза протягом 15 хв.
Оброблення результатів дослідження проводили мето;
дами варіаційної статистики з визначенням середньої по;
хибки та обчисленням критерію Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Середній вік вагітних становив 25,5+4,7 року, частка
першороділей склала 45%, частка багатороділей (3 та більше
пологів в анамнезі) склала 10%.
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Таблиця 1
Інтенсивність клінічних проявів анемії
Інтенсивність симптомів (в балах)
Симптом
До лікування

14>а доба

Слабкість

7,5±2,3

2,2±0,9*

Швидка втомлюваність

8,1±1,1

3,5±0,9*

Запаморочення

6,2±1,5

0,9±0,1*

Головний біль

5,2±1,9

1,2±0,5*

Задишка

5,4±1,6

1,2±0,5*

Сухість, лущення шкіри, ламкість волосся та нігтів

6,2±1,2

2,9±0,6*

Атрофічні зміни слизових оболонок

3,7±0,8

1,9±0,4*

* (t>2, p<0,05)

Таблиця 2
Динаміка гематологічних лабораторних показників
Показник

До лікування

14>а доба

Еритроцити*1012/л

2,45±0,3

3,8±0,6*

Кількість гіпохромних еритроцитів (HRC),%

20,5±7,4

4,3±2,8*

Ретикулоцити,%

0,8±0,5

2,2±0,7**

Гемоглобін, г/л

74,5±4,5

102,2±5,2*

Сироваткове залізо, кмоль/л

6,4±1,5

16,3±2,5*

Феритин, мкг/л

6,4±2,4

28,2±5,5*

*(t>2, p<0,05); **(t<2, p>0,05).

Найбільш частими симптомами анемічного синдрому
були: швидка втомлюваність (60%), слабкість (80%), го;
ловний біль (80%), запаморочення (50%), тахікардія
(30%), гіпотонія (40%), задишка (20%). Сидеропенічний
синдром проявлявся спотворенням смакових та нюхових
відчуттів (80%), а також атрофічними змінами шкіри та
слизових оболонок (60%).
Під час аналізу скарг пацієнток ми звертали увагу на
ступінь їх вираженості. Під час першого обстеження
пацієнток найбільше турбували слабкість, швидка втом;
люваність, запаморочення, а також атрофічні зміни шкіри
та її придатків (табл.1).
Через 5 днів у більшості вагітних спостерігали
поліпшення самопочуття, зменшення клінічних проявів
анемії. На 14;у добу ми спостерігали достовірне (t>2,
p<0,05) покращання стану вагітних, значний регрес
клінічної симптоматики.
Ефективність терапії також підтверджувалася ди;
намікою лабораторних показників (табл. 2).
На 14;у добу лікування ми спостерігали достовірне
підвищення рівнів сироваткового заліза, гемоглобіну та
еритроцитів. Рівень гіпохромних еритроцитів знизився
до 4,3±2,8%. Загальновизнано, що одним з основних
критеріїв ефективності лікування анемічних станів є ре;
тикулоцитарна криза – значне підвищення кількості ре;
тикулоцитів на 5–10;у добу від початку лікування.
Підвищення кількості ретикулоцитів, що відбулося, бу;
ло розцінено нами саме як ретикулоцитарна криза. Та;
кож на 14;у добу терапії рівень феритину достовірно
підвищився, що свідчить про відновлення запасів заліза
в організмі жінок.
Слід зазначити, що ми не спостерігали жодних
побічних реакцій на препарат у всіх пацієнток групи
дослідження.
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ВИСНОВКИ
1. Залізодефіцитна анемія (ЗДА) – одне з найчастіших
ускладнень вагітності, яке в свою чергу провокує розвиток
низки тяжких ускладнень з боку матері та плода. Урахову;
ючи особливості перебігу вагітності, маніфестація симп;
томів ЗДА спостерігається у жінок наприкінці ІІ, початку
ІІІ триместру вагітності, коли запаси заліза в організмі
жінки виснажуються. Тому під час вагітності необхідно ре;
гулярно контролювати не тільки рівень гемоглобіну та
кількість еритроцитів, а й рівні сироваткового заліза та фе;
ритину як показника величини депонованого заліза в ор;
ганізмі, щоб не пропустити розвиток латентного залізо;
дефіциту та вчасно профілактувати розвиток ЗДА.
2. Етіопатогенетична терапія ЗДА ґрунтується на призна;
ченні препаратів заліза. На сьогоднішній день загальноприй;
нятим є призначення пероральних форм заліза у разі розвитку
гестаційних анемій. Проте, застосування пероральних форм
заліза не завжди є достатньо ефективним, клінічна відповідь на
терапію розвивається тривало, і нерідко супроводжується не;
переносимістю призначеного препарату. Тому, у разі значних
побічних реакцій під час застосування пероральної форми за
вираженого залізодефіциту під час вагітності, коли необхідно
швидко стабілізувати рівень гемоглобіну, показано призначен;
ня препаратів заліза для парентерального застосування.
3. Відповідно до отриманих результатів терапія гес;
таційної ЗДА за допомогою ін’єкційної форми заліза (ІІІ)
гідрооксиду сахарозного комплексу у ІІІ триместрі
вагітності є безпечною, ефективною та швидкою, вже через
два тижні лікування приводить до значного зниження
інтенсивності та зникнення клінічних симптомів ЗДА, до;
стовірного підвищення рівнів сироваткового заліза, гемо;
глобіну та кількості еритроцитів, а також відновлює запа;
си заліза в організмі, що підтверджено достовірним підви;
щенням рівня феритину.
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Особенности медикаментозной терапии
гестационной железодефицитной анемии
инъекционным препаратом железа (III)
О.В. Голяновский, А.М. Рубинштейн

Features of the gestational iron deficiency anemia`s
medical therapy by the iron (III) hydroxide sucrose
complex injecting drug
O.V. Golyanovskyy, A.M. Rubinshtein

В статье представлены современные данные об особенностях эти;
ологии и патогенеза, клиники и лечения железодефицитной ане;
мии (ЖДА) у беременных. Приведены результаты терапии уме;
ренно выраженной гестационной ЖДА в III триместре беремен;
ности препаратом железа (III) гидроксида сахарозного комплекса
для внутривенного введения.
Ключевые слова: беременность, гестационная железодефицит
ная анемия, инъекционный препарат железа (III) гидроксида саха
розного комплекса (Суфер).

The article presents current data about the features of pathogene;
sis, clinics and treatment of iron deficiency anemia in pregnant
women. The results of moderate gestational iron deficiency ane;
mia treatment in the III trimester of pregnancy by iron (III)
hydroxide sucrose complex drug for the intravenous administra;
tion were described.
Key words: pregnancy, gestational iron deficiency anemia, iron (III)
hydroxide sucrose complex injectable drug (Sufer).
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Современный подход к терапии неспецифических
вагинитов (обзор конференции)
Репродуктивна ендокринологія, №2 (22), травень 2015
24–26 сентября 2014 года одновременно с пленумом Ассоциации акушеров-гинекологов Украины в Киеве состоялась научно-практическая конференция с международным участием, где были представлены доклады ведущих отечественных и зарубежных специалистов в
области акушерства и гинекологии.
Статья представляет собой доклад
профессора Т.Ф. Татарчук «Современный подход к терапии неспецифических вагинитов».
Алгоритм действий врача-гинеколога при лечении вагинальной инфекции включает следующие этапы: первый –
назначение эмпирической терапии; второй – антибактериальная терапия с учетом чувствительности к антибактериальному препарату, третий – нормализация микрофлоры и
оптимизация состояния вагинальной экосистемы, четвертый – поддержание жизнеспособности лактобацилл, нормализация функций вагинального эпителия.
Ключевые слова: вагинит, бактериальный вагиноз, экосис
тема влагалища, пробиотики, Лактожиналь.
Среди патологий, которые наиболее часто диагностирует
гинеколог женской консультации, превалируют воспали;
тельные заболевания влагалища и вульвы (62,76%), воспа;
лительные болезни шейки матки (51,32%), сальпингит и оо;
форит (46,63%), инфекции, передающиеся преимуществен;
но половым путем (36,36%), воспалительные болезни матки
(30,21%), микозы (28,15%).
Вагинит (воспалительный тип мазка) предусматривает
обязательное наличие трех компонентов:
• большое количество лейкоцитов, макрофагов, эпите;
лиальных клеток, гонококков, трихомонад, мицелия,
псевдогифов, спор;
• выраженный фагоцитоз;
• воспалительная реакция слизистой оболочки.
Выделяют два вида патологии влагалища:
• инфекционной природы: бактериальный вагиноз
(40–50%), кандидозный вульвовагинит (20–25%), три;
хомониаз (15–20%), смешанные и другие инфекции
(неспецифический вульвовагинит);
• неинфекционной природы: атрофический вагинит (в
климактерический период), химическое или аллерги;
ческое воспаление.
У пациенток с кольпитом по сравнению со здоровыми
женщинами показатели микробиоценоза влагалища сущест;
венно отличаются за счет уменьшения доли лактобацилл
при увеличении числа условно;патогенной микрофлоры, в
том числе пептострептококков, пептококков, бактероидов,
Gardnerella vaginalis, Candida spp., Escherichia coli, энтерокок;
ков, стафилококков, клебсиеллы и др.
Экосистема влагалища – единая система, в которой ваги;
нальная среда контролирует микрофлору, а микрофлора, в
свою очередь, оказывает воздействие на вагинальную среду.
Вагинальная экосистема включает:
• вагинальный многослойный эпителий, состоящий из
базальных, парабазальных, промежуточных и поверх;
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ностных клеток; процессы их пролиферации, созрева;
ния (дифференциации) и десквамации зависят от
уровня половых гормонов;
• вагинальную микрофлору, доминирующий вид кото;
рой – лактобациллы (Lactobacillus acidophilus) + бак;
териальный комплекс (Gardnerella, Mobiluncus,
Mycoplasma, Candida и др.); степень колонизации: в
1 г вагинальных выделений 107–108 КОЕ; pH 3,8–4,2.
Показатели нормального биоценоза влагалища:
• pH < 4,5;
• общая колонизация: 105–108 КОЕ/мл; общая числен;
ность условно;патогенных микроорганизмов: не более
103–104 КОЕ/мл;
• достаточное количество основных «защитных» бакте;
рий: Lactobacillus spp. (95–98%), Bifidobacterium spp.
Бактериальный вагиноз (дисбиоз влагалища) – инфек;
ционный невоспалительный синдром, в основе которого ле;
жит нарушение микробиоценоза влагалища, усиленный рост
анаэробной микрофлоры, замещающей лактобациллярную.
Распространенность данной патологии у женщин в постме;
нопаузе достигает 60%, у беременных – до 37%, у женщин
вне беременности с жалобами на патологический характер
белей – 62,4%, у здоровых женщин – 24%.
Для бактериального вагиноза характерны: незначитель;
ное содержание или полное отсутствие лактобактерий; мас;
сивное количество микрофлоры с преобладанием облигатных
анаэробов (полимикробная картина мазка): выявление G.
vaginalis в 100% случаев, Mobiluncus – в 50–70%, Mycoplasma
hominis – в 60–75%; отсутствие лейкоцитарной реакции.
Диагноз бактериального вагиноза может быть поставлен
при наличии не менее трех указанных признаков (критерии
Амселя):
• белые или сероватые гомогенные выделения, покрыва;
ющие всю слизистую оболочку влагалища;
• pH > 4,5;
• положительный аминотест: рыбный запах при смеши;
вании влагалищного отделяемого с 10% раствором
КОН;
• обнаружение ключевых клеток в окрашенных по Граму
мазках из влагалища или в нативном препарате.
Бактериальный вагиноз может выступать одной из при;
чин воспалительных заболеваний органов малого таза. Мно;
гократные исследования показывают его ассоциацию с цер;
вицитами, хламидийной инфекцией и воспалительной пато;
логией органов малого таза, прежде всего, с сальпингитом и
эндометритом. Изменение резистентности организма (цито;
кины) может способствовать инфицированию и возникнове;
нию воспаления мочеполового тракта.
С бактериальным вагинозом также могут быть связаны
послеоперационные воспалительные осложнения.
На фоне воспалительного процесса анаэробной этиоло;
гии (Bacteriodes spp., Prevotella spp. и др.) усиливается про;
дукция фосфолипазы, участвующей в синтезе арахидоновой
кислоты, из которой образуются простагландины. Проста;
гландин Е2 является мощным индуктором ароматазы, при
участии которой надпочечниковые андрогены трансформи;
руются в эстрогены (гиперэстрогения, гиперпролиферация,
опухолевый рост). Вместе с тем простагландины обладают
иммуносупрессивной активностью.
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Схема 1. Алгоритм действий врачагинеколога при лечении вагинальной инфекции
К последствиям бактериального вагиноза, кроме
воспалительных заболеваний органов малого таза, отно;
сят бесплодие, невынашивание беременности, внутриут;
робное инфицирование плода, послеродовый (поста;
бортный) эндометрит, хориоамнионит. В последние годы
сообщается о наличии эпидемиологической связи бактериального вагиноза с неопластическими процессами
шейки матки. Показано, что нитрозамины, являющиеся
продуктами метаболизма облигатных анаэробов, служат
коферментами канцерогенеза и могут быть одной из при;
чин развития диспластических процессов и даже рака
шейки матки.
Бактериальный вагиноз приводит к возникновению дис;
трофических процессов на шейке матки, вследствие чего со;
здаются предпосылки для развития в ней патологических
состояний. Кроме того, он ассоциируется с повышением ча;
стоты передачи ВИЧ;инфекции.
Далее докладчик остановилась на еще одной актуаль;
ной проблеме в гинекологии – вульвовагинальном кандидозе (ВВК). Возбудитель инфекции – грибы рода
Candida, которых насчитывается около 200 видов. В качес;
тве сапрофитов они обитают на кожных покровах и слизи;
стых оболочках здоровых людей. Патогенными для орга;
низма человека являются Candida albicans (в 80–90%),
Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida pseudotropi
calis, Candida krusei и др. Грибы вида C. albicans обладают
тропизмом к тканям, богатым гликогеном; являются ком;
менсалом многих поверхностей тела; оптимальный для их
роста уровень pH – 6–6,5.
Известно, что у 75% женщин репродуктивного возраста
наблюдается, по крайней мере, один эпизод ВВК в течение
жизни. У 40% лиц регистрируют повторные эпизоды заболе;
вания, у 5% – хронический рецидивирующий ВВК.
У онкологических больных этот диагноз устанавливают
в 30% случаев, у пациенток с различными эндокринными на;
рушениями – в 64%. Частота ВВК у беременных составляет
40–46%, при этом степень колонизации Candida повышается
со сроком гестации.
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ВВК развивается вследствие:
• трансформации сапрофитных форм дрожжеподобных
грибов в вирулентную;
• аутоинфицирования из экстрагенитальных очагов кан;
дидоза (кишечник);
• заражения половым путем.
Следует помнить о том, что возникновение кандидоза
является следствием снижения резистентности организма.
Кандиды вырабатывают глиотоксин, подавляющий местный
иммунитет и создающий условия для их дальнейшего роста,
следовательно, формируется порочный круг.
Для острой формы ВВК характерна яркая воспалительная
картина: гиперемия, отек, везикулы; выделения с кислым, не;
приятным запахом; на слизистой оболочке влагалища и шейке
матки налет серовато;белого цвета, в острой стадии налет сни;
мается с трудом. Длительность заболевания не превышает 2 мес.
При хронической форме ВВК на коже и слизистых обо;
лочках преобладают вторичные элементы в виде инфильтра;
ции, лихенизации, атрофии. Налет на шейке матки и влага;
лище снимается легко, на их месте остается сильно гипер;
емированная слизистая оболочка, склонная к кровоточивос;
ти. Длительность заболевания – более 2 мес.
При хроническом рецидивирующем ВВК длительность
клинической манифестации превышает 2 мес, в течение года
наблюдаются 4 и более рецидива без острых клинических
проявлений.
У пациенток появляются вторичные элементы на коже и
слизистых оболочках в виде лихенизации, инфильтрации,
атрофичности тканей.
Диагностика ВВК включает:
• микроскопическое исследование мазков вагинального
отделяемого (нативные и окрашенные по Граму препа;
раты); чувствительность метода – около 70%;
• культуральный метод: если при микроскопии возбуди;
тель не обнаружен или в случае хронического рециди;
вирующего кандидоза половых органов (обязательна
видовая идентификация Candida и определение чув;
ствительности к антифунгальным препаратам). Бакпо;
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Схема 2. Эффекты молочной кислоты как компонента
трибиотика Лактожиналь

Схема 3. Уникальный штамм лактобактерий LCR 35
в составе Лактожиналя полностью подавляет рост
G. vaginalis и C. albicans

сев для контроля излечения при острой форме заболе;
вания осуществляется через 7 дней после прекращения
терапии, при хронической – в течение трех менструаль;
ных циклов в первый день по окончании менструации;
• дополнительные исследования: общий анализ крови и
мочи, гликемический профиль крови с нагрузкой, ис;
следование кишечной флоры.
К особенностям течения ВВК на современном этапе
можно отнести:
• склонность к хроническому рецидивирующему тече;
нию (повторный эпизод в 20–50% случаев в течение
первого года после окончания лечения);
• рост атипичных форм данного заболевания;
• возможность реинфекции и кандидоносительства;
• торпидность к проводимой терапии;
• несмотря на сохранение ведущей роли C. albicans в этио;
логии ВВК, неуклонный рост других видов грибов
Candida spp.;
• частое развитие у грибов рода Candida резистентности
ко многим лекарственным средствам.
Хронический рецидивирующий кандидоз не является
результатом повторного инфицирования половых путей
кандидами, а обусловлен ослаблением иммунного статуса
макроорганизма, повышением вирулентности микроорга;
низмов и приобретенной резистентностью к полиеновым
или имидазольным препаратам.
Нарушения иммунного статуса являются основой, на ко;
торой развивается хронический кандидоз, который в свою
очередь вызывает дальнейшие расстройства иммунной сис;
темы и нейроэндокринной регуляции и рассматривается как
синдром кандидозной полиэндокринопатии.
Лечение кандидоза должно включать рациональную анти;
фунгальную терапию, иммунокоррекцию, купирование фоно;
вых заболеваний. Терапия показана пациенткам с наличием
симптомов ВВК, у которых при прямой микроскопии или куль;
туральном исследовании обнаружены дрожжеподобные грибы.
Женщинам с отсутствием симптомов лечение не требуется.
Среди показаний к назначению лечения бактериального
вагиноза профессор Т.Ф. Татарчук отметила следующие:
• наличие жалоб и клинических проявлений заболевания;
• бактериальный вагиноз у беременных (с/без клиниче;
ских проявлений) при отягощенном акушерском анам;
незе (выкидыш во II триместре беременности, прежде;
временные роды);
• перед выполнением оперативных вмешательств.

При отсутствии жалоб, но при наличии признаков бакте;
риального вагиноза по результатам микроскопии лечение не
проводится.
Тактика гинеколога при ведении пациентки с вагиналь;
ной инфекцией представлена на схеме 1.
Лекарственными средствами первого выбора для ме;
стного лечения вагинитов/вагинозов различной этиоло;
гии у пациенток всех возрастных групп, в том числе бере;
менных и кормящих, являются препараты, действие кото;
рых направлено на деконтаминацию слизистой оболочки
влагалища. В последнее время широкое распространение
получили комбинированные препараты, содержащие ан;
тибактериальный и противогрибковый компоненты.
После деконтаминации слизистой оболочки влагалища
следующим неотъемлемым этапом лечения бактериального
вагиноза является нормализация вагинальной микроэкологии.
В этом году нашим пациенткам впервые стал доступен триби;
отик ведущего французского производителя пробиотиков –
Лактожиналь. На фоне его применения при бактериальном ва;
гинозе можно достичь быстрого и стойкого восстановления
микрофлоры влагалища за счет трех составляющих (схема 2):
• питательных веществ, усиливающих активный рост
пробиотических штаммов (prebiotic);
• лиофилизированных лактобактерий Lactobacillus casei
rhamnosus (probiotic);
• метаболических компонентов жизнедеятельности мик;
роорганизмов (postbiotic).
Уникальный штамм бактерий LCr 35 в составе Лактожи;
наля (в 1 капсуле содержится 3 u 108 лактобактерий) полно;
стью подавляет рост G. vaginalis (через 6 ч) и C. albicans (че;
рез 30 ч) (схема 3). Более высокая адгезивность штамма
LCr 35 позволяет разрушать биопленки патогенных микроорганизмов. Штамм LCr 35, формируя защитную биоплен;
ку, препятствует адгезии патогенных бактерий, снижая риск
рецидивов (возможное решение проблемы рецидивирую;
щих баквагинозов).
Трибиотик Лактожиналь применяют по 1 капсуле 2 раза
в сутки в течение 7 дней или по 1 капсуле 1 раз в сутки на
протяжении 14 дней.
Т.Ф. Татарчук отметила, что одним из важных преимуществ терапии Лактожиналем является способность
снижения риска рецидивов данного заболевания за счет
эффективного подавления условно-патогенных бактерий, в частности, G. Vaginalis как основного возбудителя
инфекции.
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Сучасний підхід до терапії неспецифічних
вагінітів (огляд конференції)

Modern approach to the treatment of nonspecific
vaginitis (Сonference Overview)

24–26 вересня 2014 року одночасно з пленумом Асоціації аку;
шерів;гінекологів України в Києві відбулася науково;практична
конференція з міжнародною участю, де були представлені до;
повіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі аку;
шерства та гінекології. Стаття є доповіддю професора Т.Ф. Татар;
чук «Сучасний підхід до терапії неспецифічних вагінітів».
Алгоритм дій лікаря;гінеколога при лікуванні вагінальної
інфекції включає такі етапи: перший – призначення емпіричної
терапії; другий – антибактеріальна терапія з урахуванням чут;
ливості до антибактеріальних препаратів, третій – нормалізація
мікрофлори й оптимізація стану вагінальної екосистеми, чет;
вертий – підтримка життєздатності лактобацил, нормалізація
функцій вагінального епітелію.
Ключові слова: вагініт, бактеріальний вагіноз, екосистема піхви,
пробіотики, Лактожиналь.

September 24–26, 2014 in Kiev, the Scientific and Practical
Conference with international participation and the Plenum of the
Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine were per;
formed. Leading national and foreign experts in the field of obstetrics
and gynecology presented their reports at the conference. The article
is a report of professor T.F. Tatarchuk «Modern approach to the treat;
ment of nonspecific vaginitis».
Algorithm of gynecology treatment of vaginal infection includes the
following stages: first – the appointment of empirical therapy; sec;
ond – antibiotic therapy based on sensitivity to antibiotics, third –
the normalization of microflora and optimizes the state of the vagi;
nal ecosystem, fourth – the maintenance the viability of lactobacil;
lus, normalization functions of the vaginal epithelium.
Key words: vaginitis, bacterial vaginosis, vaginal ecosystem, probiotics,
Lactoginal.
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Репродуктивні розлади, асоційовані з генетично
зумовленою схильністю до гіперкоагуляції
М.П. Веропотвелян1, Ю.С. Погуляй1, С.В. Клименко2, С.Б. Арбузова3
ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики», м. Кривий Ріг
Інститут експериментальної радіології Державної установи «Національний науковий центр
радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ
3
Донецький спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики, м. Маріуполь
1
2

Проведено дослідження з визначення однонуклеотидних
замін в генах, що асоціюються зі схильністю до патологічного
тромбоутворення та порушення обміну фолатів (FGB G455A,
FII G20210A, FV 1691A, PAI-1 5G/4G, MTHFR C677T, MTR
A2756G) в групах жінок з епізодами раннього переривання
вагітності (n=781) та серед жінок, що мали в анамнезі один
або декілька епізодів відшарування хоріона/плаценти, мертвонародження або антенатальної загибелі плода (n=59).
Аналіз результатів дослідження свідчить, що частота генотипу
FII G/A в групах з раннім невиношуванням вагітності в 4 рази
вище, ніж загальнопопуляційна частота мутації G20210A FII
(5,8% проти 1,4%; р<0,05); частота генотипу G/A FV в групах
з невиношуванням в 2,2 разу нижче, ніж поширеність цієї мутації в популяції; комбінація гетерозиготних генотипів C/T
677 MTHFR + A/G 2756 MTR в 2,98 разу частіше
зустрічається в групі жінок з декількома епізодами раннього
переривання вагітності (20,56% проти 6,9%; р<0,01); генотип
FGB A/A 455 в 4,66 разу частіше зустрічається при відшаруванні хоріона/плаценти (77,78% проти 21,7%; р<0,01);
асоціативних зв’язків з самовільним перериванням вагітності
і поліморфним варіантом гена PAI-1 знайти не вдалося.
Ключові слова: спадкова тромбофілія, невиношування
вагітності, відшарування плаценти.

З

а результатами досліджень останніх років частота раннього
спонтанного переривання вагітності досягає 31% [1], при
цьому питома вага переривання вагітності на доклінічному
етапі складає 22%.
Відзначено, що клінічно запротокольовані лише 10–12%
втрат вагітностей. Найбільш часто клінічно підтверджені втра;
ти плода відбуваються до 8 тиж вагітності. Після 8 тиж
вагітності більша частина випадків невиношування відбу;
вається в наступні 2 міс (частота невиношування після 16 тиж
складає близько 1%).
Відзначають два основних фактора прогнозування невино;
шування вагітності: вік жінки та попередній репродуктивний
анамнез [1]. Так, у жінок, що не мали викиднів та не народжу;
вали, а також у тих, хто народжував один раз, ризик втратити
вагітність складає 5%; а у жінок, що мали більше ніж одні поло;
ги в анамнезі, – 4%. При цьому показник ризику невиношуван;
ня вагітності підвищується до 30% у жінок з 3 і більше випадка;
ми мимовільного переривання вагітності [1, 2]. Ризики рециди;
ву підвищуються зі збільшенням віку матері, у жінок, що па;

лять та споживають алкоголь та в тих, які працюють зі шкідли;
вими хімічними агентами [3].
Серед інших факторів (хромосомні аномалії ембріона,
анатомічні дефекти, недостатність лютеїнової фази, захво;
рювання щитоподібної залози, цукровий діабет, інфекції то;
що) в останні 20 років XX століття одним із факторів ризику
невиношування вагітності виділяють спадкову тромбофілію
(материнський статус гіперкоагуляції). Серед головних фак;
торів було виділено мутації FII, FV;факторів згортання
крові та гена фолатного обміну MTHFR. У перших
дослідженнях відзначена роль наведених вище факторів для
ІІ триместру вагітності [4] і проведено мета;аналіз 31
дослідження виявив асоціацію з повторними мимовільними
викиднями до 13 тиж вагітності для мутацій FII та FV;фак;
торів згортання крові та не підтвердив її для поліморфізму
C677T MTHFR [5].
Подальші дослідження [6] виявили асоціацію мутації гена
протромбіну (FII) та проакцелерину (FV) з ризиком повторних
репродуктивних втрат (2 і більше) у І триместрі та спорадични;
ми втратами в ІІ триместрі [7]. При цьому встановлена менша
асоціація зі спадковими факторами тромбофілії при репродук;
тивних втратах до 10 тиж вагітності (табл. 1).
За даними досліджень I. Creer [8], поширеність основних
факторів спадкової тромбофілії в європейських популяціях
складає до 15%.
Відносно інших факторів тромбофілії, що в останні роки теж
інтенсивно вивчаються ( PAI;1 4G/5G 675; FGB 455G > A, GP3A
1565Т > С тощо), на даний момент всі дані досить суперечливі.
Таким чином, попри велику кількість проведених
досліджень до цього часу ризик репродуктивних розладів,
асоційований з наявністю мутацій/поліморфізмів генів систе;
ми гемостазу, остаточно не визначено.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для обстеження було відібрано чотири групи пацієнток, що
звернулися для консультації та обстеження до нашого центру.
Група І – жінки, що мали один або декілька епізодів ранньо;
го переривання вагітності після процедури екстракорпорально;
го запліднення (ЕКЗ) (n=60), середній вік склав 32±2 роки.
Група ІІ – жінки, що мали один епізод раннього перериван;
ня вагітності (в термінах від 5 до 11 тиж) (n=351), середній вік
жінок 30±2 роки.
Група ІІІ – жінки, що мали два і більше епізоди раннього

Таблиця 1
Ефект мутацій генів системи гемостазу
№

Назва

Ген

Мутації

Можливі порушення

I

Фібриноген

FGB

G455A

II

Протромбін

FІІ

G20210A

ІІІ

Проакцелерин

FV

G1691A
І ще 5 мутацій

Підвищує рівень продукції фібриногену, ризик тромбоутворення
Підвищення в півтора=два рази кількості хімічно нормального протромбіну,
ризик тромбоутворення
Резистентність активної форми фактора V до розщеплення,
розвиток гіперкоагуляції
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Таблиця 2
Розподіл частот генотипів С677Т MTHFR, A2756G MTR при невиношуванні вагітності
серед жінок Центрального та ПівденноСхідного регіонів України
Група
I
II
III
Контроль

MTHFR
C/C 677
29,3%
38,1%
37,05%
52,7%

MTHFR
C/T 677
58,62%
52,5%
51,14%
35,7%

MTHFR
T/T 677
12,08%
9,4%
11,81%
11,6%

MTR
A/A 2756
=
69,34%
59,13%
72,32%

MTR
A/G 2756
=
26,28%
35,65%
24,11%

MTR
G/G 2756
=
4,38%
5,22%
3,57%

Таблиця 3
Комбінація генотипів C677T MTHFR/ A2756G MTR в групі жінок з НБ
Комбінація генотипів

ІІ група

ІІІ група

Контроль

С/С+А/А

30,40%

20,56%

33,04%

С/Т+А/А

40,80%

33,87%

31,30%

Т/Т+А/А

3,20%

4,03%

7,80%

С/Т+А/G

11,20%

20,56%

6,90%

T/T+G/G

=

0,41%

=

C/C+G/G

0,04%

2,02%

3,53%

C/C+A/G

9,60%

13,31%

13,91%

T/T+A/G

=

2,42%

3,53%

С/Т+G/G

0,80%

2,82%

=

спонтанного переривання вагітності (n=370), середній вік
склав 32±2 роки.
Група IV – жінки, що мали в анамнезі один або декілька
епізодів відшарування плаценти (кінець ІІ та ІІІ триместр
вагітності), мертвонародження або антенатальної загибелі пло;
да (n=59), середній вік жінок 28±2 роки.
Загальнопопуляційні дані за частотами мутацій генів
MTHFR C677T, MTR A2756G, FII G20210A, FV G1691A, PAI;
1 4G/5G взяті за даними Інституту спадкової патології НАМН
України (м. Львів) [9] та за даними європейських методичних
рекомендацій з тестування на спадкові фактори тромбофілії
[10, 11]. Етнічній склад обстеженої групи в цілому близький до
таких по Західному регіону (в обстежуваному нами регіоні від
80% до 93% населення складають українці, росіяни від 5,4% до
17%, інші – 1%; у Західному регіоні цей показник складає
94–97%, 3,6–1,9%, 2% відповідно). Загальнопопуляційна часто;
та мутантного алеля A за G455A FGB прийнята за 21,7% (за ре;
зультатами з різних регіонів Європи) [10, 11].
Додатково нами перевірено частоту поліморфізма зазначе;
них генів в обстежуваному регіоні (Дніпропетровська, За;
порізька області). Нами було проведено дослідження ран;
домізованої вибірки фенотипово здорових новонароджених
(n=112), що пройшли неонатальний скринінг на поширені
спадкові хвороби. Розподіл генотипів виявився подібним до
групи дорослого населення Західного регіону.
У групах пацієнток було проведено дослідження з визна;
чення однонуклеотидних замін у генах, що асоціюються зі
схильністю до патологічного тромбоутворення та порушення
обміну фолатів (FGB G455A, FII G20210A, FV 1691A,PAI;1
5G/4G, MTHFR C677T, MTR A2756G).
Вивчення комбінації генотипів за поліморфними варіанта;
ми генів фолатного обміну було проведено у 125 осіб з групи
ІІ та у 248 осіб з групи ІІІ.
Дослідження проводили методами алель;специфічної
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та рестрикційного
аналізу з детекцією шляхом електрофорезу в 2% агарозному гелі.
Статистичну достовірність відмінності вибірок визначали
методом кутового перетворення Фішера. Асоціацію певних ге;
нотипів з ризиком розвитку патологічного стану оцінювали за
допомогою розрахунку відношення шансів (OR) при 95%
довірчому інтервалі.
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Аналіз розподілу генотипів генів системи згортання крові
FII, FV показав, що частота генотипу FII G/A в групі ЕКЗ скла;
дала 6,7%, в групі з одним спонтанним абортом (СА) – 6,55%, в
групі з декількома СА/завмерлими вагітностями – 5,14% і в
групі з відшаруванням плаценти та антенатальною загибеллю
плода – 8,47%. Отримані дані свідчать, що кількість ми;
мовільних абортів і термін маніфестації розладів не впливає на
розподіл генотипів за мутацією FII G/A.
Частота генотипу FII G/A в ІІ–ІІІ групах з раннім невино;
шуванням вагітності склала 5,8%, що є в 4 рази вище, ніж за;
гальнопопуляційна частота мутації G20210A FII у Західному
регіоні (1,4%) [9] та європейських популяціях (1–2%) [10, 11].
Частота гетерозиготного носійства мутації гена проакце;
лерину (FV) складає: в групі ЕКЗ – 3,3%; в групі ІІ (з одним
епізодом СА) – 1,72%; в групі ІІІ (зі звичним невиношуван;
ням вагітності) – 2,15% і в групі IV – 8,47%. Достовірних
відмінностей за частотою мутації гена FV в групах I,II,III не
виявлено,тоді як в IV групі генотип G/A FV зустрічається
частіше в 4,92 разу ( 8,47% в IV групі проти середнього зна;
чення 1,95% в ІІ, ІІІ групах; p<0,001). При цьому ризик роз;
витку відшарування плаценти/антенатальну загибель плода
чи мертвонародження підвищений в 2,4 разу за наявності ге;
нотипу G/A 1691 FV.
У той самий час середня частота генотипу G/A FV в групах
з невиношуванням склала 1,95%, що в 2,2 разу нижче, ніж попу;
ляційна частота цієї мутації в Західному регіоні України (4,3%)
та в 2,6–3,6 разу нижче відносно частоти лейденської мутації в
європейській популяції (5–7%). А в IV групі жінок (відшару;
вання плаценти/мертвонародження) генотип G/A FV в 1,97 ра;
зу зустрічається частіше, ніж у контрольній групі (в популяції
Західного регіону та серед новонароджених Дніпропетровської
та Запорізької областей).
Розподіл генотипів за поліморфізмами генів фолатного
обміну представлено в табл. 2.
Після аналізу отриманих даних було виявлено, що алель
Т за С677Т MTHFR 1,5 разу частіше зустрічається в групі
(70,7% проти 47,3%; p<0,01) жінок з ЕКЗ (І група) в
порівнянні з контрольною групою. При цьому ризик перед;
часного переривання вагітності після процедури ЕКЗ підви;
щений в 2,7 разу (OR=2,69) за наявності алеля Т за
поліморфізмом С677Т MTHFR.
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Ризик мати повторні переривання вагітності в 1,8 разу
підвищений за наявності алеля G A2756G MTR (OR=1,806).
При цьому частка алеля G в 1,48 разу вище в групі з декількома
СА проти контрольної групи (40,87% проти 27,68%; p<0,05).
При вивченні комбінації генотипів генів фолатного обміну
C677T MTHFR та A2756G MTR (табл. 2, малюнок) було вияв;
лено, що комбінація гетерозиготних генотипів C/T 677 MTHFR
+ A/G 2756 MTR в 2,98 разу частіше зустрічається в групі жінок
з декількома епізодами раннього переривання вагітності (20,56%
проти 6,9%; р<0,01). При цьому ризик повторного переривання
вагітності в 3,5 разу вищий за наявності двох гетерозиготних ге;
нотипів за системою генів фолатного обміну (OR=3,463).
Також було визначено, що наявність хоча б одного мутант;
ного алеля при визначені поліморфізмів генів C677T MTHFR
та A2756G MTR підвищує ризик повторних СА майже в 2 рази
(OR=1,9) (частота зустрічальності мутантних алелей генів фо;
латного обміну при звичному невиношуванні вагітності на
12,5% вище в порівняні з контрольною групою (79,44% проти
66,96% відповідно; p<0,05).
Аналіз однонуклеотидної заміни G455A гена FGB в ІІ та ІІІ
групах (невиношування вагітності з природним зачаттям) по;
казав відсутність відмінностей частот генотипів в ІІ та ІІІ гру;
пах (середні значення частот G/G, G/A, A/A були наступними:
58,73%, 31,74%, 9,53%).
Аналіз за цим самим параметром IV групи (з відшаруван;
ням плаценти, антенатальною загибеллю плода та мертвонаро;
дженнями) показав, що генотип FGB A/A 455 достовірно в 4,66
разу частіше зустрічається при відшаруванні плаценти в
порівнянні з групами з невиношуванням вагітності. А частота
алеля А (генотипи G/A+A/A) в 3,6 разу частіше зустрічається
в порівнянні з загальнопопуляційною частотою в європейських
країнах (77,78% проти 21,7%) [10].
При цьому ризик відшарування плаценти наприкінці ІІ та
ІІІ триместру підвищений в 7,6 разу (OR=7,6) у випадку наяв;
ності генотипу A/A 455 FGB в порівнянні з групою з невино;
шуванням вагітності в І триместрі та в 12,7 разу більший
(OR=12,697) в порівнянні з загальнопопуляційними даними.
Особливістю IV групи є комбінація патологічних генотипів
у значній частині випадків (53%). А саме: мутації FII та Т/Т
MTHFR; FGB G/A + FV G/A, FGB G/A+T/T MTHFR, FGB
G/A+FV G/A. В одному випадку при комбінації генотипів
FGB A/A + FV G/A у пацієнтки відбувся інфаркт плаценти на
35 тиж вагітності.
Розподіл генотипів за геном PAI;1 (5G/5G, 5G/4G,4G/4G)
в ІІ та ІІІ групах був наступний: 51,20%, 38,66%, 10,14%
та
48,80%, 42,30%, 8,90% відповідно. Жодних асоціативних зв’язків
з мимовільним перериванням вагітності не встановлено.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Отримані результати свідчать, що фактором ризику раннього
спонтанного переривання вагітності є мутація гена протромбіну
(G20210A FII), що підтверджується чотирикратним підвищен;
ням її частоти в субпопуляції жінок Центрального та Південно;
Східного регіонів України, що мали один або декілька епізодів не;
виношування вагітності, з зачаттям природним шляхом та за до;
помогою допоміжних репродуктивних технологій. Ураховуючи,
що група ЕКЗ є групою підвищеного ризику невиношування
вагітності, молекулярно;генетичні дослідження мають особливе
значення, оскільки допомагають диференціювати ранні репро;
дуктивні втрати, пов’язані безпосередньо з процедурою.
На цю користь свідчить також зниження відносно загаль;
нопопуляційної частоти мутації FV, оскільки, за свідченням де;
яких дослідників [4], ця генетична особливість характерна для
патології вагітності ІІ та ІІІ триместрів. Підтвердженням цих
висновків слугують і наші власні дані, що засвідчують майже
п’ятикратне підвищення частоти мутації проакцелерину в групі
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Комбінація генотипів C677T MTHFR/ A2756G MTR
в групі жінок з НБ
пацієнток, що в анамнезі мали антенатальну загибель плода,
мертвонародження та відшарування плаценти, в порівнянні з
групою раннього невиношування вагітності та двократне в
порівняні з загальнопопуляційною частотою.
Підвищена схильність до невиношування вагітності за наяв;
ності одночасного носійства мутантних алелів двох генів систе;
ми обміну фолатів теж можливо пояснити, оскільки при цьому
порушується відразу дві ланки фолатного циклу. З одного боку,
виникає дефіцит активних форм фолатів (а саме 5;метилентет;
рагідрофолату), що залежить від функціональних особливостей
продукту гена MTHFR, а з іншого виникає дефект перетворен;
ня гомоцистеїну на метіонін у зв’язку з порушенням роботи про;
дукту гена MTR. Ці дві ланки є ключовими для підвищення
рівня гомоцистеїну, що має виражений тромбофілічний та
ембріотоксичний ефект. Крім того, безпосередньо сам дефіцит
активних форм фолатів та метіоніну, як відомо, має негативний
вплив як на гаметогенез, так і на ембріогенез [12–14].
У роботах деяких дослідників [15] визначено, що частою
причиною відшарування плаценти є афібриногенемія, яка мо;
же бути спричинена генетичним дефектом гена FGG, що
клінічно підтверджується зниженням рівня фібриногену при
ІІ та ІІІ стадіях відшарування плаценти. Однак можливо зро;
бити і інше припущення. Так, ефект мутації G455A FGB, що
за класичною схемою коагуляції є фактором ризику підвище;
ного тромбоутворення за рахунок гіперфібриногенемії, може
запускати процес, аналогічний ДВС;синдрому (коли стан
гіперфібриногенемії переходить в стан гіпофібриногенемії), а
клінічно ми можемо це перевірити лише на стадії вже запуще;
ного патологічного механізму, що не дозволяє визначити та
відкоригувати першопричину.

ВИСНОВКИ
На основі отриманих результатів нам вдалося визначити
ризики репродуктивних розладів за наявності основних му;
тацій/поліморфізмів генів системи гемостазу.
1. Фактором ризику раннього спонтанного переривання
вагітності може бути мутація гена протромбіну (G20210A FII).
2. Комбінація генотипів C/T MTHFR+A2756G MTR
підвищує ризик виникнення звичного невиношування
вагітності в 3,5 разу.
3. Генотип FGB A/A 455 (гомозигота за мутантним алелем)
підвищує ризик відшарування плаценти на пізніх термінах
вагітності майже в 8–12 разів.
4. Мутація G1691A FV підвищує ризик антенатальної заги;
белі плода/мертвонародження в 2,5 разу.
На нашу думку, зазначені дані будуть корисними для
лікарів генетиків та акушерів;гінекологів при плануванні та ве;
денні вагітності в зазначених групах пацієнток.
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Репродуктивные расстройства, ассоциированные
с генетически обусловленной склонностью
к гиперкоагуляции
Н.П. Веропотвелян, Ю.С. Погуляй,
С.В. Клименко, С.Б. Арбузова

Reproductive disorders
associated with genetically determined tendency
to hypercoagulability
N.P. Veropotvelyan, Y.S. Pogulyay, S.V. Klimenko,
S.B. Arbuzova

Проведено исследование по определению однонуклеотидных за;
мен в генах, ассоциированных с предрасположенностью к патоло;
гическому тромбообразованию и нарушению обмена фолатов
(FGB G455A, FII G20210A, FV 1691A, PAI;1 5G/4G, MTHFR
C677T, MTR A2756G), в группах женщин с эпизодами раннего
прерывания беременности (n=781) и среди женщин, имевших в
анамнезе один или несколько эпизодов отслойки хориона/плацен;
ты, мертворождения или антенатальной гибели плода (n=59).
Анализ результатов исследования свидетельствует, что частота геноти;
па FII G/A в группах с ранним невынашиванием беременности в 4 ра;
за выше общепопуляционной распространенности мутации G20210A
FII (5,8% против 1,4%; р<0,05), частота генотипа G/A FV в группах с
невынашиванием в 2,2 раза ниже, чем распространенность этой мута;
ции; комбинация гетерозиготных генотипов C/T 677 MTHFR + A/G
2756 MTR в 2,98 раза чаще встречается в группе женщин с нескольки;
ми эпизодами раннего прерывания беременности (20,56% против 6,9%;
р<0,01); генотип FGB A/A 455 в 4,66 раза чаще встречается при отслой;
ке хориона/плаценты (77,78% против 21,7%; р<0,01); никаких ассоци;
ативных связей с самовольным прерыванием беременности и поли;
морфным вариантом гена PAI;1 найти не удалось.
Ключевые слова: наследственная тромбофилия, невынашивание
беременности, отслойка плаценты.

A study to determine the SNP’s in genes associated with susceptibili;
ty to blood clots and abnormal folate metabolism (FGB G455A, FII
G20210A, FV 1691A, PAI;1 5G/4G, MTHFR C677T, MTR
A2756G) in groups of women with early pregnancy losses episodes
(n=781) and women who had a history of one or more episodes of pla;
cental /chorion abruption, stillbirth or antenatal fetal death (n=59)
were conducted..
Analysis of the survey results showed that the genotype frequency FII
G/A group of early miscarriage is 4 times higher than population
prevalence of mutations G20210A FII (5.8% vs. 1.4%; p <0,05); fre;
quency of genotype G/A FV group of miscarriage is 2.2 times lower
than this mutation prevalence; combination heterozygous genotype
C/T 677 MTHFR + A/G 2756 MTR significantly to 2.98 times more
common in the group of women with multiple episodes of early abor;
tion (20.56% vs. 6.9%; р<0,01); genotype FGB A/A 455 at 4.66 times
significantly more common in placental /chorion abruption (77.78%
versus 21.7%; р<0,01); associative links with the pregnancy losses and
the polymorphic variant gene PAI;1 could not be found.
Key words: hereditary thromobophilia, miscarriage, placental
abruption.
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Преимущества применения противоспаечного
барьера в лечении эндометриоза у женщин
репродуктивного возраста
К.В. Чайка, Р.В. Жихарский
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

У 115 пациенток репродуктивного возраста изучена эффективность противоспаечного барьера на основе гиалуроната натрия в сравнении с методикой профилактики
спайкообразования путем ирригации в брюшную полость физиологического раствора в объеме 200,0 мл на
2 ч с последующей эвакуацией раствора через пассивный дренаж. Выполнено исследование раннего и отдаленного послеоперационного периода по следующему
алгоритму: лабораторные показатели, скорость восстановления функции кишечника, оценка интенсивности
боли после операции, частота диспареунии и оценка репродуктивной функции пациенток. Сделан вывод о том,
что использование противоспаечного барьера на основе
гиалуроната натрия является эффективным и безопасным, способствует улучшению результатов проведения
оперативных вмешательств в гинекологии, а также репродуктивного прогноза.
Ключевые слова: противоспаечный барьер, эндометриоз,
бесплодие, лапароскопическое лечение, спаечный процесс, ре
продуктивный возраст.

П

роблема бесплодия с каждым годом все больше выходит
на первый план среди гинекологических заболеваний.
Одним из ключевых факторов бесплодия на сегодня являет;
ся эндометриоз. Среди фертильных женщин эндометриоз
диагностируют примерно у 6–7%, тогда как среди пациен;
ток, страдающих бесплодием, его частота может достигать
20–48% [1]. Одной из основных причин бесплодия при эндо;
метриозе считается спаечный процесс, сопровождающий
данное заболевание. Помимо самого бесплодия, спаечный
процесс при эндометриозе обусловливает ряд других проб;
лем, таких, как диспареуния, нарушение функции кишечни;
ка и мочевого пузыря, хроническая тазовая боль [1, 4, 6, 7].
Исходя из этого, в мире не прекращается поиск новых препа;
ратов и методик для лечения и профилактики спаечной бо;
лезни [2, 3, 5–7].
Цель исследования: изучение эффективности противо;
спаечного барьера антиадгезивного геля Девискар в сравне;
нии с методикой профилактики спайкообразования путем
ирригации в брюшную полость физиологического раствора
в объеме 200,0 мл на 2 ч с последующей эвакуацией раствора
через пассивный дренаж.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводили на базе гинекологического от;
деления Киевского городского центра репродуктивной и
перинатальной медицины (КГЦРПМ). В период с июня
2014 года по июнь 2015 года в клинике прооперированы ла;
пароскопическим доступом 115 пациенток репродуктивно;
го возраста с разными формами эндометриоза. Из них
36 (31,3%) женщин страдали различными формами беспло;
дия. У 96 (83,4%) из них интраоперационно диагностиро;
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ван спаечный процесс малого таза различной степени. Во
всех случаях произведен полный адгезиолизис с иссечени;
ем или деструкцией эндометриоидных гетеротопий орга;
нов малого таза.
Основную группу составили 48 (41,7%) пациенток, кото;
рым на завершающем этапе оперативного вмешательства в
полость малого таза (особенно на зоны адгезиолизиса) вво;
дили антиадгезивный гель Девискар в дозе от 2,5 до 20,0 мл
в зависимости от объема раневой поверхности. Дренирова;
ния брюшной полости у данных пациенток не выполняли.
Контрольную группу составили 67 (58,2%) пациенток,
которым в конце операции в брюшную полость вводили
200,0 мл раствора NaCl 0,9% с последующей эвакуацией его
через 2 ч по пассивному дренажу.
В послеоперационный период всем пациенткам проводи;
ли раннюю активизацию. Аллергических реакций на введе;
ние антиадгезивного геля не наблюдалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение основных лабораторных параметров показало,
что на первые сутки после операции у всех пациенток на;
блюдался достоверный рост уровня лейкоцитов и СОЭ (по
сравнению с дооперационными значениями), при этом пос;
леоперационные распределения этих параметров в основной
и контрольной группах также практически не различались.
У пациенток из основной группы нормализация этих пока;
зателя наблюдалась к 3;м суткам после операции, в конт;
рольной группе – к 5;м суткам.
Самостоятельное восстановление функции кишечника в
основной группе происходило в среднем на 2;е сутки, а в
контрольной группе – на 3;и сутки после операции.
Оценку интенсивности боли в послеоперационный пе;
риод проводили на 1;е, 3;и и 5;е сутки по 5;балльной вер;
бальной шкале оценки боли (Frank A.J.М., Moll J.М.H.,
Hort J.F., 1982). В результате данной оценки выявлено, что
в основной группе интенсивность боли во все периоды кон;
троля составила в среднем 1 балл, в то время, как в конт;
рольной группе – 2 балла.
Сроки отдаленного наблюдения за пациентками состави;
ли от 6 до 12 мес. До операции частота диспареунии состави;
ла 13,9% (16 пациенток) среди обеих групп. При этом выяв;
лено, что за период наблюдения диспареуния отмечалась у
2 (4,1%) пациенток основной группы и у 5 (7,4%) пациенток
контрольной группы.
Среди 15 пациенток основной группы с бесплодием за
весь период наблюдения беременность наступила у 5 (33,3%)
женщин. В то время, как в контрольной группе из 21 паци;
ентки с бесплодием беременность наступила у 6 (28,5%)
женщин.
Общее количество пациенток, у которых наступила
беременность в период наблюдения, в основной группе со;
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ставила 27,0% (13 пациенток), а в контрольной – 22,3%
(15 пациенток).

ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенного исследова;
ния выявлено, что использование антиадгезивного геля

Переваги застосування протиспайкового бар’єру
в лікуванні ендометріозу у жінок
репродуктивного віку
К.В. Чайка, Р.В. Жихарський
У 115 пацієнток репродуктивного віку вивчена ефективність проти;
спайкового бар’єру на основі гіалуронату натрію в порівнянні з ме;
тодикою профілактики спайкоутворення шляхом іригації в черевну
порожнину фізіологічного розчину в обсязі 200,0 мл на 2 год з по;
дальшою евакуацією розчину через пасивний дренаж. Виконано
дослідження раннього та віддаленого післяопераційного періоду за
наступним алгоритмом: лабораторні показники, швидкість віднов;
лення функції кишечнику, оцінювання інтенсивності болю після
операції, частота диспаревнії і оцінювання репродуктивної функції
пацієнток. Зроблено висновок про те, що використання протиспай;
кового бар’єру на основі гіалуронату натрію є ефективним і безпеч;
ним, сприяє поліпшенню результатів проведених оперативних
втручань в гінекології та репродуктивного прогнозу.
Ключові слова: протиспайковий бар’єр, ендометріоз, безпліддя,
лапароскопічне лікування, спайковий процес, репродуктивний вік.

Девискар во время лапароскопической операции по пово;
ду эндометриоза способствует снижению интенсивности
послеоперационной боли, ускорению восстановления
функции кишечника, снижению уровня диспареунии и
увеличению числа наступивших беременностей в течение
года наблюдения после операции.

Advantages antiadhesion barrieruse in treating
endometriosis in women of reproductive age
K.V. Chaika, R.V. Zhiharsky
In 115 patients of reproductive age studied the effectiveness of
antiadhesion barrier based on sodium hyaluronate compared
with the procedure by preventing adhesion in the abdominal
cavity by irrigation of 200.0 ml of saline solution, followed by
evacuation of the solution through passive drainage in 2 hours.
The research of the early and late postoperative period follow;
ing algorithm: laboratory values, recovery rate of intestinal
function, evaluation of pain intensity after surgery, the inci;
dence of dyspareunia and evaluation of reproductive function of
patients. It is concluded that the use of antiadhesion barrier
based on sodium hyaluronate is effective and safe, improves the
results of surgical interventions in gynecology and reproductive
prognosis.
Key words: antiadhesion barrier, endometriosis, infertility, laparoscopic
treatment, adhesions, reproductive age.
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Сучасні підходи до корекції патогенної
мікрофлори при бактеріальному вагінозі
у сполученні з кандидозним кольпітом
О.Л. Черняк
Харківська медична академія післядипломної освіти
Мета роботи – корекція мікрофлори у хворих на бактеріальний вагіноз (БВ) на тлі кандидозного кольпіту (КК)
за допомогою сучасних медикаментозних засобів та вивчення їх клінічної ефективності.
Обстежено 75 жінок, яких було розподілено на основну
(60 жінок) та контрольну (15 жінок) групи. Основну групу
склали жінки, в яких було визначено БВ в поєднанні з КК
згідно з сучасними вимогами клінічної та лабораторної
діагностики. Залежно від способу лікування жінки основної групи були розділені на 2 підгрупи: першу підгрупу
склали жінки, які отримували лікування вагінальним кремом Далацин протягом 6 діб з наступним призначенням
клотримазолу вагінально 6 діб (30 хворих); у другу підгрупу ввійшли 30 жінок, які одержували терапію з інтравагінальним використанням препарату Вагіклін – 7 діб. У контрольну групу ввійшли жінки, які не мали ознак інфекційнозапальних захворювань піхви.
Результати проведеного дослідження свідчать про
вірогідно вищу ефективність препарату Вагіклін (100%) у
лікуванні БВ в поєднанні з КК у жінок репродуктивного
віку у порівнянні з послідовною терапією далацином та
клотримазолом (86,7%).
До переваг лікування Вагікліном також можна віднести
скорочення терапевтичного курсу в порівнянні з загальноприйнятою схемою та відсутність рецидивів протягом 3 міс.
Ключові слова: бактеріальний вагіноз, кандидозний кольпіт,
Вагіклін.

У

досконалення лікування інфекцій репродуктивної сис;
теми є однією з основних проблем сучасної медичної на;
уки та практики в Україні. Інфекційно;запальні захворюван;
ня сечостатевих органів зумовлені великою кількістю бак;
терій, найчастіше умовно;патогенними анаеробними мікро;
організмами,
полімікробними
асоціаціями
(мікст;
інфекціями), характеризуються тривалим перебігом та ма;
ють рецидивний характер [2, 8]. До інфекційних захворю;
вань полімікробної етіології відноситься і бактеріальний
вагіноз (БВ), зумовлений дисбіозом вагінального біотопу та
активним розмноженням анаеробних мікроорганізмів.
Частота БВ сягає 45–60% всіх інфекційно;запальних за;
хворювань піхви і не має тенденції до зниження, що визначає
соціальну та економічну значущість даної проблеми [1, 6].
БВ – це маломаніфестний патологічний процес з переваж;
ним симптомом у вигляді великої кількості піхвових
виділень з неприємним запахом. Зараз фахівці визнають, що
БВ – це дисбаланс середовища піхви. За відсутності єдиної
думки про етіологію БВ більшість дослідників вважають, що
дана патологія характеризується зміною лактофлори піхви
на змішану мікрофлору з перевагою анаеробних бактерій, зо;
крема Gardnerella vaginalis [3, 7]. До захворювання призво;
дить наявність декількох статевих партнерів водночас або
їхня часта та безладна зміна. Виникнення БВ залежить та;
кож від гормональних процесів в організмі жінки. При гіпер;
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прогестеронемії спостерігається посилення проліфератив;
них процесів епітеліальних клітин піхви. Адгезія анаеробних
мікробів на клітинній мембрані призводить до її деструкції
та утворення «ключових клітин», посилення піхвових
виділень. Зміни рівня естрогенів спричиняють зменшення
концентрації глікогену в епітеліальних клітинах, що
призводить до зниження кількості лактобактерій та замінює
їх на анаероби, які продукують амінокіслоти, при розщеп;
ленні котрих виникає рибний запах. Крім того, змінюється
рН піхви з кислого на лужний, що сприяє розмноженню ана;
еробів та зменшенню титру лактобактерій [6]. Локальний
імунітет піхвового середовища відіграє значну роль в патоге;
незі БВ, особливо зумовлений наявністю імуноглобулінів та
їх антитіл, лізоцимів, комплементу та трансферину. Слід
відзначити, що БВ може бути зумовлений як порушеннями
піхвового мікробіоценозу, так і екзогенними факторами
(зниження імунітету, безсистемна антибіотикотерапія, за;
хворювання, що передаються статевим шляхом, використан;
ня маткових контрацептивів, інвазивні процедури, спринцю;
вання, дисбактеріоз) [1, 9].
Лікування БВ в зв’язку з частими рецидивами захворю;
вання залишається складною проблемою, що потребує по;
шуку терапевтичних заходів з довгостроковою ефективністю
та профілактикою рецидивів. Існуючі методи лікування – це
місцеве застосування кліндаміцину, метронідазолу, тержи;
нану з наступним відновленням піхвової флори еубіотика;
ми. Ефективність лікування складає, за даними різних ав;
торів, 70–90% [5, 7]. В останні роки зросла частота рецидивів
БВ, резистентність до терапії, його комбінація з кандидоз;
ним кольпітом (КК). За даними літератури, поширеність БВ
в сполученні з КК спостерігається у 20–35% хворих [4, 5].
Також треба відзначити, що невиліковуваний БВ в подаль;
шому під час настання вагітності спричиняє внутрішньоут;
робне інфікування, післяпологові запальні захворювання,
підвищення перинатальних втрат, порушення репродуктив;
ного здоров’я [4, 6]. Таким чином, актуальність даної пробле;
ми зумовлена як високою частотою БВ на тлі мікст;інфекції,
КК, так і не завжди ефективним лікуванням цього захворю;
вання, що потребує подальших досліджень для його удоско;
налення.
Мета дослідження: корекція мікрофлори у хворих на БВ
на тлі КК за допомогою сучасних медикаментозних засобів
та вивчення їхньої клінічної ефективності.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для досягнення поставленної мети було обстежено 75
жінок, яких було розподілено на основну (60 жінок) та кон;
трольну (15 жінок) групи. Основну групу склали жінки, в
яких було визначено БВ в поєднанні з КК згідно з сучасни;
ми вимогами клінічної та лабораторної діагностики. У конт;
рольну групу ввійшли жінки, які не мали ознак інфекційно;
запальних захворювань піхви. Методи обстеження включа;
ли бактеріоскопічне дослідження піхвових виділень, бак;
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теріологічний аналіз спектра збудників та їх чутливість до
антибіотиків, тест;системи ПЛР, амінотесту, рН;метрії,
кольпоскопії.
Спектр імунологічних досліджень включав визначення
популяційного і субпопуляційного складу лімфоцитів, ак;
тивності фагоцитарних клітин, вмісту основних про; і про;
тизапальних цитокінів, концентрації основних класів іму;
ноглобулінів, ЦІК. Для визначення стану локального
імунітету проводили дослідження вмісту sIgG i sIgA у
вагінальному секреті методом простої радіальної дифузії з
відповідними антисироватками.
Залежно від способу лікування жінки основної групи бу;
ли розділені на 2 підгрупи: першу підгрупу склали
пацієнтки, які отримували лікування кліндаміцином (у
формі вагінального крему Далацин) протягом 6 діб з наступ;
ним призначенням клотримазолу вагінально 6 діб (30 хво;
рих); у другу підгрупу ввійшли 30 жінок, які одержували те;
рапію з інтравагінальним використанням препарату, який
містить кліндаміцин та клотримазол (Вагіклін) – 7 діб.
У подальшому мікробіологічний контроль здійснювали
через 7, 30 днів та 3 міс після проведеного лікування. За не;
обхідності для відновлення мікрофлори піхви використову;
вали біфідобактерин або лактобактерин протягом 10 діб.
Статистичне оброблення отриманих результатів прово;
дили за допомогою стандартних програм Microsoft Excel 5.0
та Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Основну групу складали жінки у віці від 18 до 38 років.
Середній вік хворих становив 27,6±5,3 року, жінок конт;
рольної групи – 24,2±4,9 року. У всіх жінок основної групи
відзначали клінічні прояви БВ, вони скаржилися на рідкі го;
могенні біло;сірі виділення з піхви з неприємним «рибним»
запахом в значній кількості (15–20 мл на добу). Тривалість
захворювання коливалася від 1 тиж до 2–3 років з неоднора;
зовими рецидивами. В анамнезі відзначалися кольпіти у
85%, аднексити – у 65%, ендоцервіцити – у 41,7%. Ве;
рифікація діагнозу БВ за допомогою лабораторних методів
підтвердила наявність Gardnerella vaginalis, накопичення
«ключових» клітин, підвищення рН>4,5 піхвових виділень,
позитивний аміновий тест, повну відсутність лактобактерій,
наявність мікробних колоній в концентрації >106 КОЕ/мл.
Також у всіх жінок з БВ була виявлена Candida albicans, хо;
ча скарг на свербіж та характерні для КК «сирнисті»
виділення з піхви пацієнтки не відзначали. При проведенні
кольпоскопічного дослідження виявлені дистрофічні зміни з
ознаками дифузної гіперемії та інфільтрації слизової обо;
лонки. За результатами бактеріологічного дослідження були
виявлені Streptococcus faecalis – 25%, Staphylococcus epider
midis – 83,3%, Chlamydia trachomatis – у 26,7%, Ureaplasma
urealyticum – у 21,6%, Mycoplasma hominis – у 8,4%. У 30%
хворих виділені збудники в чистій культурі, у 42 (70%)
пацієнток – асоціації мікроорганізмів.
Імунні показники продемонстрували характерне для за;
пального процесу зниження CD3+ (53,5±1,4%) і СD4+
(26,9±1,5%), СD8+(11,2±0,8%), зменшення співвідношення
СD4+/СD8+, підвищення В;лімфоцитов. Також встановле;
не достовірне підвищення концентрації IgG, ЦІК, зниження
концентрації IgA (2,36±0,17 г/л) в порівнянні з жінками кон;
трольної групи (Р<0,05). Крім того, спостерігався цитокіно;
вий дисбаланс (ІЛ;1E – 7,5±0,6; ІЛ;6 – 35,8±3,7; ФНП –
1,9±0,3), що також свідчить про запальний процес в ор;
ганізмі жінки. При вивченні локального імунітету у жінок
основної групи встановлено підвищення концентрації sIgG в
2,3 разу, а sIgМ – в 1,6 разу в порівнянні з контрольними по;
казниками.
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Через один місяць після проведеного лікування у 93,3%
жінок другої підгрупи відзначалася нормалізація місцевого
імунітету, що підтверджується результатами обстеження, в той
час як тільки у 46,7% пацієнток першої підгрупи спостерігалось
відновлення імунних реакцій. Подібні зміни відзначали при
вивченні загальних імунних реакцій у жінок другої підгрупи –
підвищення активності і кількісного вмісту популяції Т;лімфо;
цитів, Т;регуляторних клітин, протизапальних цитокінів, тоді
як під впливом традиційного лікування відзначали лише тен;
денцію до позитивної динаміки наведених показників. Швидке
і стійке відновлення системного та локального імунітету у хво;
рих другої кліничної підгрупи свідчить про значний вплив
інфекційних факторів на імунні показники.
Після проведеного лікування скарги зникали на 6–8;у
добу в першій підгрупі та на 2–3;ю добу в другій підгрупі.
Клінічні та бактеріоскопічні дані коригували з результатами
гормонального та імунного обстеження. Відсутність ключо;
вих клітін та Сandida albicans відзначалась уже після другої
доби лікування Вагікліном, в той час як комплексне лікуван;
ня далаціном та клотримазолом покращувало стан піхвового
вмісту тільки к закінченню лікування (8–10;а доба).
У подальшому бактеріологічний та бактеріоскопічний
контроль проводили через 7, 30 днів та 3 міс після проведено;
го лікування. У другій групі відзначали відновлення біоцено;
зу, мінімальну кількість лейкоцитів (3–5 в полі зору),
відсутність кокобацилярної мікрофлори, дистрофічних змін
епітелію, наявність лактобактерій, відсутність даних за на;
явність БВ, псевдоміцелію та дріжджових спор. У першій
підгрупі Gardnarella vaginalis виявлена у 7 (13,3%), Candida
albicans – у 6 (16,7%) хворих, що свідчить про недостатню
ефективність лікування, незважаючи на його довготривалість.
У процесі проведення запропонованого лікування
Вагікліном побічних реакцій не спостерігалося. Окрім
поліпшення якості життя пацієнток другої групи (припинен;
ня клінічних проявів захворювання вже на 2;у добу) спос;
терігалася добра переносимість препарату комбінованої
інтравагінальної форми, зручність використання, скорочен;
ня тривалості лікування. Отримані дані дозволяють реко;
мендувати препарат Вагіклін для широкого використання в
лікуванні пацієнток, що страждають на БВ на тлі КК.
Результати проведеного дослідження свідчать про
вірогідно вищу ефективність препарату Вагіклін (100%) у
лікуванні БВ в поєднанні з КК у жінок репродуктивного віку
у порівнянні з послідовною терапією кліндаміцином та кло;
тримазолом (86,7%).
При подальшому спостереженні та контрольному обсте;
женні через 3 міс після проведеного лікування рецидив захво;
рювання спостерігався у 8 пацієнток (26,7%) першої підгрупи,
в той час як у другій підгрупі тільки в 1 жінки (3,3%) були ви;
явлені спори Candida albicans за повної відсутності скарг.
У результаті порівняння безпосередніх і віддалених
клінічних результатів лікування хворих на БВ в сполученні з
КК традиційними методами (перша підгрупа) порівняно з
протизапальною терапією із застосуванням препарату
Вагіклін (друга підгрупа) можна зробити висновок про те, що
запропонований метод значно підвищує клінічну ефек;
тивність консервативного лікування хворих на цю патологію.

ВИСНОВКИ
Отримані результати продемонстрували високу ефек;
тивність використання препарату Вагіклін в лікуванні бак;
теріального вагінозу на тлі кандидозного кольпіту в порівнянні
з традиційною терапією далацином та клотримазолом.
До переваг лікування комбінованим препаратом також
можна віднести скорочення терапевтичного курсу (7 діб) в
порівнянні з загальноприйнятою ступеневою схемою (12
діб) та відсутність рецидивів протягом 3 міс.
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Современные подходы к коррекции патогенной
микрофлоры при бактериальном вагинозе в
сочетании с кандидозным кольпитом
О.В. Черняк

New approaches to correct pathogenic
microflora in bacterial vaginosis in combination
candida colpitis
O.V. Chernyak

Цель работы – коррекция микрофлоры у больных бактериальным
вагинозом (БВ) на фоне кандидозного кольпита (КК) с помощью
современных медикаментозных средств и изучения их клиничес;
кой эффективности.
Обследованы 75 женщин, которые были распределены на основ;
ную (60 женщин) и контрольную (15 женщин) группы. Основную
группу составили женщины, у которых было определено БВ в со;
четании с КК согласно современным требованиям клинической и
лабораторной диагностики. В зависимости от способа лечения
женщины основной группы были разделены на 2 подгруппы: пер;
вую подгруппу составили женщины, которые получали лечение
вагинальным кремом Далацин в течение 6 сут с последующим на;
значением клотримазола вагинально 6 сут (30 больных); во вто;
рую подгруппу вошли 30 женщин, получавших терапию с интра;
вагинальным использованием препарата Вагиклин – 7 сут. В кон;
трольную группу вошли женщины, которые не имели признаков
инфекционно;воспалительных заболеваний влагалища.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о достоверно
более высокой эффективности препарата Вагиклин (100%) в лечении
БВ в сочетании с КК у женщин репродуктивного возраста по сравнению
с последовательной терапией Далацином и клотримазолом (86,7%).
К преимуществам лечения Вагиклином можно отнести сокраще;
ние терапевтического курса по сравнению с общепринятой схемой
и отсутствие рецидивов в течение 3 мес.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, кандидозный кольпит,
Вагиклин.

Purpose – correction of microflora in patients with bacterial vaginosis
(BV) against Candida colpitis (CC) by modern drugs and their clini;
cal efficacy study.
The study involved 75 women who were divided into main (60
women) and control (15 women) group. The main group consist;
ed of women with BV were determined in conjunction with the
CC in accordance with modern requirements of clinical and lab;
oratory diagnostics. Depending on the method of treating a core
group of women were divided into two subgroups: the first sub;
group were females treated with vaginal cream Dalacin for 6
days, followed by the appointment of clotrimazole vaginally 6
days (30 patients); in the second subgroup included 30 women
treated with intravaginal Vagiklin – 7 days. In the control group
included women who had no signs of infectious and inflammato;
ry diseases of the vagina.
The results of the study indicate a significantly higher efficacy
Vagiklin (100%) in the treatment of BV in combination with CC in
women of reproductive age compared with sequential therapy Dalacin
and clotrimazole (86.7%).
The benefits of treatment Vagiklin also include reducing the thera;
peutic course in comparison with the conventional circuit and no
recurrence within 3 months.
Key words: bacterial vaginosis, Candida colpitis, Vagiklin.
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Сучасні підходи до реабілітації пацієнток після
деструктивного лікування патології шийки матки
О.В. Кравченко
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Проведено вивчення ефективності і безпеки використання
препарату Депантол після деструктивного лікування патології шийки матки. Під спостереженням знаходилися 50
жінок після проведеного радіохвильового лікування шийки
матки. Проведені дослідження показали, що препарат Депантол володіє доброю переносимістю, демонструє бактерицидні, протизапальні та регенераційні властивості, а також запобігає розвитку таких ускладнень післяопераційного періоду, як лімфорея, кровотеча, сприяє повноцінній
епітелізації шийки матки, що дозволяє рекомендувати ширше вживання препарату Депантол у клінічній практиці після
деструктивних методів лікування патології шийки матки.
Ключові слова: патологія шийки матки, реабілітація,
Депантол.

Е

фективність лікування різної патології шийки матки
пов’язана не тільки з повноцінним видаленням пато;
логічно зміненої ділянки, але і з тривалістю епітелізації шийки
матки. Як відомо, порушення процесів епітелізації може бути
зумовлено змінами мікробіоценозу піхви, зниженням локаль;
ного імунітету, загостренням хронічних запальних захворю;
вань верхнього відділу статевої системи, порушенням гормо;
нального гомеостазу. Наведені вище зміни призводять до зни;
ження репаративних процесів і розвитку таких ускладнень, як
ендометріоз, атрезія зовнішнього вічка, рубцеві зміни тканини
шийки матки [1, 2]. Ураховуючи те, що процедуру радіохви;
льової чи кріодеструктивної корекції шийки матки проводять,
як правило, молодим жінкам, зазвичай таким, що не народжу;
вали, чи планують вагітність, проблема регенерації слизової
оболонки шийки матки стає ще більш значущою і вагомою.
В останні роки патологічні процеси шийки матки посіда;
ють одне з перших місць у структурі амбулаторної гінеко;
логічної захворюваності. Більшість змін на шийці матки – це
доброякісні фонові процеси (38%) і передракові стани ший;
ки матки (33%). [4] Значна частина зазначеної вище пато;
логії потребує деструкції патологічного вогнища. З фізичних
методів впливу сьогодні надається перевага методиці радіо;
хвильової хірургії, яка дозволяє виконати раціональне
висічення патологічних тканин, взяти біотичний матеріал
для морфологічного дослідження. Відомо, що результатом
хірургічного втручання на шийці матки є руйнування тка;
нин з утворенням дефекту, виповненого некротичними ма;
сами, наявність яких утворює середовище і умови для роз;
множення мікроорганізмів. Інтенсивність бактеріального за;
бруднення післяопераційної рани відбивається на результаті
репаративних процесів, зумовлюючи велику тривалість за;
гоєння, виникнення ускладнень рецидивування і прогресу;
вання патології шийки матки. Однією із сучасних тенденцій
лікування захворювання шийки матки є патогенетично зу;
мовлене поєднання медикаментозних і деструктивних ме;
тодів лікування, метою якого є ліквідація запального проце;
су і стимуляція регенеративних можливостей тканин шийки
матки. [5] Тому актуальним залишається визначення за;
собів, які в посткоагуляційний період дозволили би попере;
дити розвиток побічних ефектів за рахунок швидкого на;
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стання епітелізації шийки матки і нормалізації мікробіоце;
нозу піхви. Одним з таких засобів є комбінований препарат
Депантол, який містить хлоргексидин (16 мг) і декспантенол
(100 мг). Препарат використовують у вигляді вагінальних
супозиторіїв і здійснює регенерувальну, антисептичну, мета;
болічну дію. Хлогексидин активний по відношенню до грам;
позитивних і грамнегативних бактерій, включаючи
Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria
gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis,
Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
дріжджі, дерматофіти, прості (Trichomonas vaginalis). До
нього слабочутливі деякі штами Pseudomonas spp. i Proteus
spp. і нечутливі кислотостійкі форми бактерій, а також спори
бактерій. Декспантенол сприяє регенерації слизової оболон;
ки піхви і шийки матки, нормалізує метаболізм клітин, поси;
лює проліферативну активність епітелію та підвищує
міцність колагенових волокон. Слід зазначити, що Депантол
не порушує функціональну активність лактобацил [3].
Мета дослідження: оцінити ефективність і безпечність
препарату Депантол, який використовували після деструк;
тивних втручань на шийці матки, а також визначити
швидкість регенерації слизової оболонки при використанні
супозиторіїв.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Під нашим спостереженням перебували 50 жінок у віці від
24 до 37 років, яким проведено радіохвильове лікування шийки
матки. Пацієнтки були розділені на 2 групи (по 25 пацієнток –
основна та контрольна): в основній групі через 7 днів після
деструктивної процедури шийки матки призначали препа;
рат Депантол по 1 супозиторію 2 рази на день протягом
10 днів, в контрольній групі після деструктивного втручання
відновлювальну терапію не застосовували.
Середній вік обстежених в групах склав 28,1±0,6% і
27,4±0,8% року відповідно. Тривалість захворювання у
пацієнток дорівнювала 2,8±0,1% і 2,3±0,4% року. При оціню;
ванні репродуктивного анамнезу обидві групи були пари;
тетні. Крім того, за рівнем освіти, соціальним статусом і
віком сексуального дебюту групи також не відрізнялися.
Всім жінкам проводили клінічне, лабораторне, інструмен;
тальне і морфологічне дослідження. Тривалість динамічного
спостереження склала 2 міс. За цей період проводили
декілька контрольних досліджень: контроль загоєння
здійснювали після закінчення реабілітації протягом 10 днів,
потім двічі кожні 30 днів після деструкції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Усім обстеженим було проведено деструктивне лікуван;
ня шийки матки з приводу ектопії (50,0±6,2%), лейкоплакії
(26,0±6,2%), множинних ретенційних кіст шийки матки
(22,0%±4,0%), хронічного цервіциту (44,0±8,5%). Діагнози
були верифіковані на основі клінічного обстеження, кольпо;
скопії і гістологічного дослідження біоптату шийки матки.
До проведення біопсії шийки матки всім хворим виконували
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Таблиця 1
Результати морфологічного дослідження біоптатів шийки матки, % (р>0,05)
Заключення морфологічного дослідження

Основна група

Контрольна група

Хронічний цервіцит високого ступеня активності

36,0±8,2

32,0±8,4

Хронічний цервіцит помірного ступеня активності

36,0±8,2

36,0±8,7

Хронічний цервіцит низького ступеня активності

28,0±7,8

24,0±7,9

Стаціонарний ендоцервікоз

52,0±8,6

52,0±9,0

Епідермізульний ендоцервікоз

24,0±7,3

20,0±7,0

Дискератоз

56,0±8,4

44,0±8,9

CIN I, II

48,0±8,6

40,0±8,9

Таблиця 2
Динаміка ступеня вираженості лейкоцитозу в цервікальному секреті у досліджуваних жінок, %
Основна група

Контрольна група

Лейкоцитоз

До лікування

Через 10 днів

Через 1 міс

Через 10 днів

Через 1 міс

Помірний

28,0±7,6

56,0±8,5

16,0±6,1

72,0±6,3*

44,0±8,9**

У межах норми

72,0±7,6

36,0±8,3

80,0±6,9

12,0±6,3*

28,0±8,9**

Примітка: * – р <0,05; ** – р<0,01.

Таблиця 3
Результати бактеріологічного дослідження цервікального секрету у жінок після радіохвильового лікування, %
Ідентифікований мікроорганізм, КУЕ/мл

Основна група

Контрольна група

Staphylococcus aureus t104

4,0

4,0

E.coli t10

4

4,0

8,0

Pseudomonas spp. t104

4,0

4,0

Strept. agalacticae t104

4,0

8,0

Росту нема

8,0

=

обстеження з метою виявлення інфекційного фактора з на;
ступним лікуванням вагініту, ендоцервіциту і контролем
ефективності проведеного медикаментозного лікування.
Біопсію, радіохвильову деструкцію проводили в І фазу
менструального циклу, щоб виключити можливість впливу
на шийку матки при малих термінах вагітності і для
профілактики розвитку ендометріозу. Наведені в табл. 1 дані
свідчать про необхідність застосування протизапальної те;
рапії для покращання регенерації тканин.
У післяопераційний період у 3 (12%) жінок основної групи
відзначали неприємні відчуття в ділянці вульви, помірну гіпе;
ремію піхви, набряклість шийки матки. У контрольній групі
скарги на білі, періодичний дискомфорт у вульві висловлюва;
ли 7 (28%) жінок. Запаювання судин як кровоносних, так і
лімфатичних, при проведенні радіохвильової операції, а також
загоєння тканин без опіків та обмороження значно попереджає
розвиток лімфореї, однак за наявності прихованої вірусної,
бактеріальної інфекції і розвитку асептичної запальної реакції
можуть спостерігатися явища слабковираженої чи помірної
лімфореї. Поширеність лімфореї в післяопераційний період,
яка спричинює у пацієнток фізичний психоемоційний диском;
форт, була констатована у незначної частини пацієнток – 8% і
16% в основній і контрольній групах відповідно. Ускладнення
у вигляді незначних кров’янистих виділень при відторгненні
струпу відзначали лише у 4% пацієнток основної групи та у
24% пацієнток контрольної групи з цервіцитом високого сту;
пеня активності, за даними морфологічного обстеження.
Після радіохвильового лікування шийки матки (через 10
днів після реабілітації) підвищення кількості лейкоцитів в
цервікальному секреті – більше 50 в полі зору відзначалось
тільки у 2 (8%) жінок основної групи і у 4 (16%) – контроль;
ної. Через 1 міс після операції значний лейкоцитоз спо;
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стерігався лише у 1 (4%) пацієнтки основної групи, в конт;
рольній групі цей показник був достовірно вищим – у
7 (28%) (р<0,05). Динаміка вираженості лейкоцитозу в
цервікальному секреті у обстежених наведена в табл. 2.
Як видно з даних табл. 2, через 10 днів після проведення ре;
абілітації у половини жінок основної групи зберігався помірний
лейкоцитоз (в середньому 30–35 лейкоцитів у полі зору), що
свідчило про процеси місцевої регенерації і не супроводжува;
лось клінічною симптоматикою. Про бактерицидну активність і
регенеративний ефект препарату Депантол свідчить нормальна
кількість лейкоцитів в цервікальному секреті через 1 міс після
лікування у більшості жінок основної групи. Пацієнткам з
помірним лейкоцитозом, що зберігався через місяць після ліку;
вання при бактеріоскопічному дослідженні, а також тим жінкам,
у яких післяопераційний період ускладнився кровотечею, було
проведено бактеріологічне дослідження цервікального секрету
(табл. 3). Критеріями етіологічної вагомості збудника слугував
їхній діагностичний титр t104 КОЕ/мл.
Наведені в табл. 3 дані свідчать про незначний висів мікро;
організмів після інтравагінального використання супозиторіїв
Депантолу і підкреслюють його бактерицидний ефект. Призна;
чення Депантолу передусім сприяло нормалізації мікрофлори
піхви, це забезпечило нормальний рН піхвового середовища,
що позитивно вплинуло на процеси плоскоклітинної мета;
плазії. В активації плоскоклітинної метаплазії важливе значен;
ня мав один із компонентів Депантолу, а саме декспантенол.
Повна епітелізація шийки матки після радіохвильової те;
рапії спостерігалась в середньому у всіх жінок на 26–30;й
день. Розширена кольпоскопія з метою ефективного оціню;
вання проведеного лікування і реабілітації виявила, що
оригінальний сквамозний епітелій був виявлений у 64,0±0,4%
пацієнток після використання Депантолу через 10 днів, через
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Оцінювання ефективності інтравагінального викорис;
тання супозиторіїв Депантолу у жінок з патологією шийки

матки після радіохвильового лікування засвідчило, що да;
ний препарат добре переноситься і володіє бактерицидни;
ми, протизапальними і регенераційними властивостями, а
також запобігає розвитку таких ускладнень післяопе;
раційного періоду, як лімфорея, кровотеча, сприяє по;
вноцінній епітелізації шийки матки, що дозволяє рекомен;
дувати більш широке застосування препарату Депантол в
клінічній практиці після деструктивних методів лікування
патології шики матки.

Современные подходы к реабилитации пациенток
после деструктивного лечения патологии
шейки матки
Е.В. Кравченко

Modern approaches to the rehabilitation
of patients after destructive treatment
of cervical pathology
О.V. Kravchenko

Проведено изучение эффективности и безопасности использова;
ния препарата Депантол после деструктивного лечения патологии
шейки матки. Под наблюдением находились 50 женщин после
проведенного радиоволнового лечения шейки матки.
Проведенные исследования показали, что препарат Депантол об;
ладает хорошей переносимостью, демонстрирует бактерицидные,
противовоспалительные и регенерационные свойства, а также
предупреждает развитие таких осложнений послеоперационного
периода, как лимфорея, кровотечение, способствует полноценной
эпителизации шейки матки, что позволяет рекомендовать более
широкое применение препарата Депантол в клинической практи;
ке после деструктивных методов лечения патологии шейки матки.
Ключевые слова: патология шейки матки, реабилитация, Депантол.

The study of the efficacy and safety of using the drug Depantol after
destructive treatment of cervical pathology. Under the supervision of
50 women was conducted after radiofrequency treatment of cervical
uterus.
Studies have shown that the drug is well tolerated Depantol demon;
strates bactericidal, anti;inflammatory and regenerative properties
and prevents the development of complications such as postoperative
lymphorrhea, bleeding, promotes complete epithelialization of the
cervix, which allows to recommend wider use of the drug Depantol in
clinical practice after destructive methods of treatment of cervical
pathology.

1 міс – у 92,0±0,3%, в групі контролю даний показник склав
відповідно 44,0±8,5% і 72,0±2,6% (р<0,05). Нормальна зона
трансформації на рівні внутрішнього вічка виявлена у
28,0±0,3% жінок при застосуванні Депантолу і у 12,0±0,7%
жінок, у яких реабілітаційну терапію не проводили.
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Key words: cervical pathology, rehabilitation, Depantol.

Сведения об авторе
Кравченко Елена Викторовна – Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Буковинского государственного меди;
цинского университета, 58002, г. Черновцы Театральная площадь, 2; тел.: (03722) 4;44;01. Е;mail: akusherstvo2@bsmu.edu.ua
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Костава М.Н. Реабилитация паци
енток с патологией шейки матки пос
ле деструктивных методов лечения //
Эффект. фармакотерапия в акушер
стве и гинекологии. – 2009. – № 6. –
С. 42–44.
2. Прилепская В.Н., Костава М.Н.,

Быковская О.В. Реабилитация боль
ных после деструктивного лечения
патологии шейки матки // Акушер
ство и гинекология. – 2009. – № 5.
– С. 66–67.
3. Радзинский В.Е., Ордиянц И.М.,
Лебедева М.А. Эффективность

препарата локального действия
для эпителизации шейки матки
после радиоволновой эксцизии //
Акуш. и гин. – 2010; 3. –
С. 58–60.
4. Руководство по амбулаторнополи
клинической помощи в акушерстве и

гинекологии / Под ред. В.И. Кулако
ва, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинско
го. – М.: 2008.
5. Schafer Z.T., Brugge J.S. IL6
involvement in epithelial cancers // J
Clin Invest. – 2007. – Vol. 117 (12). –
P. 3660–3663.

Статья поступила в редакцию 14.09.2015

142

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Ã È Í Å Ê Î Ë Î Ã È ß
УДК 618.17/.509206:618.14

Патогенетические аспекты нарушений
репродуктивной функции при сочетанной
маточной патологии
А.В. Колесник
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что сочетанная патология матки является причиной нарушений репродуктивной функции женщин. Установленные
патогенетические особенности свидетельствуют о необходимости более углубленного изучения данной проблемы
для разработки эффективного алгоритма диагностических
и лечебно-профилактических мероприятий.
Ключевые слова: нарушения репродуктивной функции, соче
танная патология матки, патогенез.

Н

арушения репродуктивной функции женщин являются
следствием множества причин, где маточный фактор
составляет 24–62%. [1]. В структуре внутриматочной пато;
логии преобладает хронический эндометрит, более чем в 2
раза превышая распространенность других заболеваний [2,
3]. Его частота наиболее высока (17,2–67,7%) у пациенток с
трубно;перитонеальным бесплодием, неудачами вспомога;
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) [1;5], при невы;
нашивании беременности (34–73,1%) [1]. Реже встречаются
полипы эндометрия, частота выявления которых колеблется
от 12,3% до 32%. Доля женщин с внутриматочными синехи;
ями составляет от 3% до 13%, с миомой матки при субмукоз;
ной локализации узлов от 4% до 20% [2, 3].
В литературе, посвященной проблемам ВРТ и невына;
шивания беременности, описаны различные вненозологиче;
ские структурно;функциональные изменения в эндометрии,
которые могут быть самостоятельной причиной нарушений
репродуктивной функции: расстройства субэндометриаль;
ного кровотока, несоответствие структуры эндометрия дню
менструального цикла, склеротические и иммунологические
изменения в эндометрии [1–5].
Лечение при внутриматочной патологии, как правило,
медикаментозное при хроническом эндометрите или хирур;
гическое при наличии полипов эндометрия, внутриматоч;
ных синехий, перегородки, субмукозной миомы матки. Хи;
рургическое вмешательство позволяет восстановить анато;
мическую целостность полости матки в 93–96% случаев, в то
время как беременность наступает лишь у 15–50% женщин
[1]. Лекарственная терапия хронического эндометрита недо;
статочно результативна, о чем свидетельствует его высокая
частота у женщин с нарушением репродуктивной функции,
многократно применявших медикаментозное лечение.
Несмотря на значительное число научных публикаций
по проблеме женского бесплодия, нельзя считать все вопро;
сы полностью решенными, особенно в аспекте изучения па;
тогенетических особенностей нарушений репродуктивной
функции при сочетанной маточной патологии.
Все изложенное выше свидетельствует об актуальности
изучаемой научной проблемы.
Цель исследования: изучение патогенетических аспек;
тов нарушений репродуктивной функции при сочетанной
патологии матки.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели нами было проведено
комплексное клинико;лабораторное, функциональное и им;
муногистохимическое обследование 109 женщин с сочетан;
ной патологией матки и нарушением репродуктивной функ;
ции. 1;ю (n=69) и 2;ю (n=19) группы сформировали из паци;
енток с хроническим эндометритом и сопутствующей гени;
тальной патологией. В 3;ю (n=21) группу были включены
женщины после различных внутриматочных манипуляций.
Критериями включения явились: возраст 18–39 лет; на;
личие маточного фактора бесплодия или невынашивания
беременности; регулярный ритм менструаций; отсутствие
нарушений гормонального гомеостаза и гемостазиограммы;
для 1;й и 2;й групп – наличие гистологической верифика;
ции хронического эндометрита; для 3;й группы – наличие
эходопплерометрических признаков структурно;функцио;
нальных нарушений в эндометрии.
Для изучения новых аспектов патогенеза нарушения
репродуктивной функции у женщин с сочетанной патоло;
гией матки иммуногистохимическое исследование эндоме;
трия проводили методом двойных антител с иммуноперок;
сидазной (стрептовидин;биотиновой) меткой, использова;
ли серийные парафиновые срезы. В качестве первичных
антител использовали следующие моноклональные анти;
тела: CD138 – маркер плазматических клеток («Novocastra
Lab. Ltd»); CD68 – маркер моноцитов/макрофагов («Dako
Cytomation»); EGF – эпидермальный фактор роста
(«Sygma»); VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор
роста («Dako Cytomation»); TNF;D – фактор некроза опу;
холи;D («R&D systems»); TGF;E – трансформирующий
фактор роста;E («R&D systems»); ER – рецепторы к эстро;
генам типа D («Novocastra Lab. Ltd»); PR – рецепторы к
прогестерону типа А и В («Novocastra Lab. Ltd»); Ki;67 –
маркер клеточной пролиферации («Dako Cytomation»);
Apo;protein – маркер апоптоза («Novocastra Lab. Ltd»);
коллагены III и IV типов («Dako Cytomation»). Определе;
ние концентрации факторов ангиогенеза (VEGF,
sVEGF–R1, sVEGF;R2) в сыворотке крови и цервикаль;
ной слизи проводили согласно стандартному протоколу
иммуноферментным методом с помощью тест;систем фир;
мы «R&D Systems», США.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований свидетельству;
ют, что возраст обследованных женщин варьировал от 22
до 39 лет, достоверно по группам не отличался и составил
в среднем 32,0±0,7 года. Преобладали пациентки 30 и бо;
лее лет.
Ведущими факторами, обусловливающими нарушения
восприимчивости эндометрия к беременности, являются
воспалительные заболевания нижнего отдела полового трак;
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та, хронический сальпингоофорит, осложненное течение бе;
ременности и родов, врачебные манипуляции. В проведен;
ном исследовании доля пациенток с заболеваниями, переда;
ваемыми половым путем, составила 37,2%, неспецифические
вагиниты перенесли 71,3% женщин. Хронический сальпин;
гоофорит выявлен у 59,7% пациенток, что в 4 раза превыша;
ло показатели у фертильных женщин. Невынашивание бере;
менности в анамнезе и осложненное течение послеабортного
периода отмечено в 5 раз чаще, чем у женщин без нарушений
репродуктивной функции. У 18,2% больных выявлена при;
вычная потеря беременности. В анамнезе всех обследован;
ных женщин были внутриматочные вмешательства, причем
у каждой второй дважды, а у каждой четвертой – три и более
(до 6) раз. Средний показатель количества внутриматочных
вмешательств на одну женщину составил 2,5±0,4, что явля;
ется достаточно высоким показателем и свидетельствует о
высоком риске травматического фактора нарушения вос;
приимчивости эндометрия к беременности.
При оценке причин женского бесплодия большое значе;
ние имеют сопутствующие гинекологические заболевания.
Поэтому мы уделили особое внимание изучению сопутству;
ющей патологии репродуктивной системы. У 28,5% женщин,
вошедших в исследование, выявлена лейомиома матки, у
15,9% – генитальный эндометриоз, не требующие на данном
этапе хирургического лечения или после него. Количество
больных с лейомиомой матки и генитальным эндометриозом
в исследуемых группах достоверно не отличалось.
У пациенток с бесплодием его средняя продолжитель;
ность составила 6,2±0,4 года. Преобладало вторичное бес;
плодие, составляя 64,2%. Длительность хронического эндо;
метрита у пациенток 1;й и 2;й групп составила 7,4±0,7 и
6,5±0,7 года соответственно. Ретроспективное изучение
оказанной медицинской помощи показало, что желание
иметь детей послужило причиной активного лечения у
большинства обследованных женщин. Противовоспали;
тельная (включая антибактериальную) терапия ранее про;
ведена у 93,3% больных, причем в половине случаев – неод;
нократно. Гормональные препараты ранее назначали 66,2%
больных. Эндоскопические хирургические вмешательства
на органах репродуктивной системы выполнены у 46,7% па;
циенток. Более половины женщин использовали програм;
мы ВРТ, которые не принесли желаемого эффекта. Количе;
ство попыток варьировало от 1 до 18, составляя в среднем
2,9±0,6 попытки на пациентку, при этом 82,2% больных
имели неоднократные неудачи. Анализ данных о предшест;
вующем лечении позволяет констатировать, что обследо;
ванных женщин длительно и безуспешно лечили с исполь;
зованием медикаментов, хирургических и вспомогательных
репродуктивных технологий.
Оценка клинической картины у пациенток с патологиче;
скими изменениями полости матки и эндометрия, после за;
вершения хирургического и медикаментозного этапов лече;
ния, выявила ряд симптомов. Только у 32,2% женщин един;
ственной жалобой было нарушение репродуктивной функ;
ции. Перименструальные мажущие выделения отмечены у
40,6% (1;я группа – 46,7%; 2;я – 36,8%; 3;я – 23,8%), боль в
нижних отделах живота у 17% (1;я группа – 17,9%; 2;я –
18,4%; 3;я –11,9%), гипоменорея – у 10,2% (1;я группа –
8,6%; 2;я – 10,5%; 3;я – 11,9%) больных.
Результаты лабораторно;инструментального обследова;
ния подтвердили наличие различных структурно;функцио;
нальных изменений эндометрия, которые могли быть само;
стоятельным фактором, препятствующим имплантации и
успешному развитию беременности.
Морфологическое исследование эндометрия после ле;
чения хронического эндометрита, проведенное у 20 боль;
ных 2;й группы, выявило полное восстановление морфоло;
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гической структуры эндометрия только у десятой части па;
циенток. В остальных случаях плазматические клетки от;
сутствовали, но сохранялись воспалительные инфильтраты
и/или фиброз. Иммуногистохимическое исследование эн;
дометрия у женщин этой же группы свидетельствовало, что
количество макрофагов (CD68) было повышено на 33,2%;
уровень экспрессии EGF – на 23,2% по сравнению с экс;
прессией аналогичных маркеров у здоровых женщин. Со;
хранялись нарушения ангиоархитектоники ткани в виде на;
копления коллагенов III (повышен в 2 раза) и IV типа –
(повышен на 7,2%) с образованием зон интерстициального
и периваскулярного склероза, формированием сосудов ка;
пиллярного типа и экспрессия TGF;E. Выявлен дисбаланс
содержания рецепторов эстрогенов и прогестерона в строме
и паренхиме (гиперэкспрессия в железах) и нарушение их
соотношения (преобладание PR в пролиферативную фазу).
Важно подчеркнуть, что медикаментозное лечение позитив;
но повлияло на динамику всех перечисленных выше марке;
ров, но не произошло изменения экспрессии коллагена III
типа, преобладающего при хроническом эндометрите, и вос;
становления физиологического соотношения стероидных
рецепторов.
В последние годы при исследовании патогенеза различ;
ных заболеваний женской половой сферы, значимых для
реализации репродуктивной функции, большое внимание
уделяют состоянию системы ангиогенеза. Оценка концент;
рации факторов ангиогенеза, проведенная у 37 обследован;
ных нами больных 1;й и 2;й групп, выявила повышение со;
держания VEGF;A в 2,7 раза в плазме крови и в 3,5 раза в
цервикальной слизи, которому сопутствовало изменение
концентрации его рецепторов. Выявленный высокий про;
ангиогенный потенциал дистантно определяемых марке;
ров, который сохранялся после медикаментозного этапа ле;
чения, подтвержден данными иммуногистохимического
исследования эндометрия, демонстрирующего активность
неоангиогенеза в данной когорте больных, судя по плотно;
сти новообразованных сосудов и экспрессии EGF. Извест;
но, что важную роль в синтезе VEGF играют ишемия и ги;
поксия, поэтому, возможно, при сочетанной патологии
матки именно ишемия ткани, обусловленная ее патологи;
ческой пространственной организацией с накоплением
коллагенов или локальной гиперкоагуляцией вследствие
воздействия Th;1 цитокинов поддерживает высокий уро;
вень ангиогенеза в эндометрии.
Особый интерес представляет обнаруженное нами суще;
ственное повышение уровней VEGF;A и sVEGF–R1 в церви;
кальной слизи у пациенток с хроническим эндометритом и
сопутствующими лейомиомой матки и генитальным эндоме;
триозом (у женщин без сопутствующих лейомиомы матки и
эндометриоза: VEGF;A – 187,5±79,3 пг/мл, sVEGF–R1 –
50,7±13,8 пг/мл; при наличии указанных заболеваний:
VEGF;A – 211,8±86,4 пг/мл, sVEGF–R1 – 64,0±21,5, р<0,05)
при отсутствии достоверных различий на системном уровне
(VEGF;A в сыворотке крови соответственно 304±89,1 пг/мл
и 292,1±54,6 пг/мл; р>0,05), т.е. повышение проангиогенного
потенциала играет значительную роль в патогенезе сочетан;
ной патологии матки и нарушений репродуктивной функ;
ции, что может объяснять выявленные нами различия.

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты проведенных исследований
свидетельствуют, что сочетанная патология матки является
причиной нарушений репродуктивной функции женщин.
Установленные патогенетические особенности свидетельст;
вуют о необходимости более углубленного изучения данной
проблемы для разработки эффективного алгоритма диагнос;
тических и лечебно;профилактических мероприятий.
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Патогенетичні аспекти порушення репродуктивної
функції при поєднаній матковій патології
Г.В. Колесник

Patogenetical aspects of infringement of reproductive
function at complex uterine pathologies
A.V. Kolesnik

Результати проведених досліджень свідчать, що поєднана пато;
логія матки є причиною порушення репродуктивної функції
жінок. Установлені патогенетичні особливості свідчать про не;
обхідність більш поглибленого вивчення даної проблеми для роз;
роблення ефективного алгоритму діагностичних та лікувально;
профілактичних заходів.
Ключові слова: порушення репродуктивної функції, поєднана па
тологія матки, патогенез.

Results of the spent researches testify, that complex the uterus pathol;
ogy is the reason of infringements of reproductive function of women.
The established clinical features testify to necessity of more profound
studying of the given problem for working out of effective algorithm of
diagnostic and treatment;and;prophylactic actions.
Key words: infringements of reproductive function, complex uterus
pathology, patogenesise.
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Н О В О С Т И

М Е Д И Ц И Н Ы

НАЙДЕНЫ ДВЕ МУТАЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ДИАБЕТ И ОЖИРЕНИЕ
Ученые определили две мута=
ции, наличие которых в гене анки=
рин=В способствует развитию са=
харного диабета и ожирения.
Согласно данным, представлен=
ным в журнале Journal of Clinical
Investigation, одна из мутаций –
R1788W – встречается в геноме
примерно миллиона американцев.
Вторая мутация, известная как
L1622I, представлена в 7% геномов
афроамериканской популяции.
Авторы исследования изучили
влияние мутаций на организм в хо=
де доклинических исследований.
Оказалось, что наличие двух копий
мутаций R1788W в геноме мышей
сопровождалось
уменьшением
производства клетками инсулина –
гормона, отвечающего за сниже=
ние концентрации глюкозы в крови.
Несмотря на это, уровень глюкозы
в крови животных оставался в пре=
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делах нормы. В связи с этим уче=
ные решили провести мышам тест
на толерантность к глюкозе.
"Мы думали, что основная проб=
лема у мутантных мышей будет свя=
зана с клетками, производящими
инсулин, но оказалось, что дело в
клетках=мишенях, в которых значи=
тельно повышалась концентрация
глюкозы", – объяснили ученые. Из=
вестно, что для поступления глюко=
зы в клетки и ткани требуется моле=
кулярный транспортер – GLUT4. В
норме это соединение находится
внутри клетки, впуская поступаю=
щую глюкозу в том случае, если в
крови присутствует инсулин. Если
гормон не выделяется, то GLUT4
блокирует "вход" для глюкозы.
Авторы исследования обнару=
жили, что у мутантных мышей
GLUT4 располагался не только вну=
три клеток мышечной и жировой

ткани, но и на их поверхности. Та=
ким образом, глюкоза может про=
никать в клетки самостоятельно
без помощи транспортера GLUT4.
По данным ученых, через некото=
рое время у мутантных мышей раз=
вивалось ожирение, а также резис=
тентность к инсулину.
"Эпидемия ожирения началась
в 1980=х годах, когда сладкие га=
зированные напитки и картофель
фри стали популярны. Нам уда=
лось обнаружить генетические
факторы, которые в сочетании с
таким рационом питания усугуби=
ли ситуацию. Мы считаем, что по=
лученные данные – только начало,
и еще будет найдено много подоб=
ных генов", – рассказал соавтор
исследования Джордж Барт Гел=
лер (George Barth Geller).
medportal.ru
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Обгрунтування патогенетичних засад лікування
пацієнток з фібрознокістозною хворобою
(мастопатією)
С.О. Шурпяк, В.І. Пирогова
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дисплазія грудної залози (ГЗ) (фіброзно-кістозна хвороба) є групою гетерогенних захворювань, що характеризуються широким спектром проліферативних і регресивних змін тканини ГЗ з порушеним співвідношенням
епітеліального і сполучнотканинного компонентів.
На сьогодні сформульована концепція гіперпластичного
синдрому в гінекології, згідно з якою гормональний дисбаланс в репродуктивній системі з однаковою
ймовірністю провокує небажану проліферацію у всіх органах, здатних експресувати відповідні рецептори. Порушення метаболізму естрогенів – основна причина розвитку всіх гормонзалежних захворювань жіночої статевої
сфери. Агресивний метаболіт 16-гідроксіестрон (16D-ОНЕ1)
може ковалентно і необоротно зв’язуватися з локусами
ендоплазматичної мережі, поряд зі зв’язуванням з ядерними естрогеновими рецепторами, що забезпечує їхню
тривалу стимуляцію, 4-гідроксіестрон (4 ОНЕ1), як і
16D-ОНЕ1, виявляє естрогенну активність, при цьому його мітогенна дія пояснюється індукцією утворення
вільних супероксидних радикалів з пошкодженням ДНК
клітин. Естрогенна стимуляція експресії естрогензалежних генів, до яких відносять судинний ендотеліальний
фактор росту (VEGF), циклінзалежну кіназу (CDK),
інсуліноподібний фактор росту (IGF) та інші, підвищує
чутливість клітин ГЗ до проліферації.
Збільшення продукції цих метаболітів розглядається як
прояв якісних змін стероїдогенезу і фактор розвитку злоякісних новоутворень. Пошук препаратів для лікування
доброякісних дисплазій ГЗ призвів до розроблення засобів, які знижують проліферативну активність естрогензалежних клітин і володіють протипухлинною активністю.
Препарат Епігалін Брест, активними компонентами якого
є 3,3-дііндолілметан (200 мг), екстракт зеленого чаю
(82 мг, що містить 45 мг епігаллокатехін-3-галату) та екстракт прутняка звичайного (100 мг), блокує гормонзалежну проліферацію шляхом нормалізації метаболізму
естрогенів через зменшення продукції «агресивного»
проканцерогенного 16D-гідроксіестрону. Компоненти
препарату Епігалін Брест доповнюють один одного і виявляють антипроліферативний ефект через регуляцію
клітинного циклу поділу, клітинної проліферації, апоптозу, онкогенезу, транскрипції, клітинної сигнальної трансдукції та відновлення гормонального балансу в органах
та тканинах репродуктивної системи.
Ключові слова: Епігалін Брест, індол3карбінол, 3,3
дііндоліметан, епігаллокатехін3галат, дисгормональні за
хворювання грудних залоз, фібрознокістозна хвороба.

Г

рудні залози (ГЗ) як частина репродуктивної системи
жінки є складним в анатомічному і функціональному
відношенні органом, якому притаманні виражені циклічні
зміни [1]. У ГЗ у репродуктивний період чергуються
проліферативні і регресивні зміни в епітеліальних і опор;
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них тканинах, а порушення складних гормональних
взаємин спотворює чергування циклічних процесів в ор;
ганізмі, що призводить до виникнення захворювань, мор;
фологічним субстратом яких є проліферація епітелію
вивідних проток і залозистих структур, у вигляді дифуз;
них і дифузно;вузлових змін [7, 10].
Дисплазія ГЗ (фіброзно;кістозна хвороба – ФКХ) є
групою гетерогенних захворювань, що характеризуються
широким спектром проліферативних і регресивних змін
тканини ГЗ з порушеним співвідношенням епітеліального
і сполучнотканинного компонентів [1, 6, 9].
Дисгормональні захворювання ГЗ, в першу чергу, ди;
фузна ФКХ, частота якої становить 36–50% у загальній
популяції, а серед жінок репродуктивного віку, що страж;
дають на різні гінекологічні захворювання, сягає 67–95%, є
предметом наукових досліджень протягом тривалого часу.
Ще більша увага дослідників до даної проблеми визна;
чається вираженою тенденцією до омолодження дисгормо;
нальних захворювань ГЗ, які діагностують у кожної чет;
вертої жінки в віці до 30 років і той факт, що проліфера;
тивні зміни при мастопатії розглядають як маркери ризику
розвитку раку ГЗ, який у 3–5 разів частіше виникає при
дифузних змінах паренхіми ГЗ, і насамперед за наявності в
ній вузлових утворень [1, 7, 9].
Останнім часом отримано достатньо доказів, що саме
порушення гормональної рівноваги відіграє провідну роль
у процесах пухлиноутворення в гормонзалежних тканинах
органів репродуктивної системи, а розвиток і прогресія ра;
ку ГЗ зумовлені не стільки впливом на тканини;мішені
істинних естрогенів, скільки гормональним дисбалансом
між класами стероїдних гормонів та їхніх метаболітів [33].
Основним чинником, що посилює проліферативну ак;
тивність клітин ГЗ, вважається збільшення рівня естрогенів
як в крові, так і в самій тканини ГЗ. Естрадіол стимулює ди;
ференціювання, проліферацію та розвиток епітелію проток
ГЗ, гальмує апоптоз. Крім того, наявність гормонального
дисбалансу, який проявляється у вигляді відносної гіпопро;
гестеронеміі, посилює проліферативний вплив естрогенів
на тканину [1, 5, 9, 10]. Порушення гормонального балансу
у вигляді відносної або абсолютної гіперестрогенеміі на тлі
дефіциту прогестерону призводить спочатку до розвитку
функціональних порушень, а в подальшому і до морфо;
логічних змін паренхіми ГЗ, які супроводжуються гіпер;
трофією внутрішньодолькової сполучної тканини, що
сприяє розвитку гіперпластичних процесів у ГЗ [6 ].
Естрогени активно зв’язуються з рецепторами на мем;
бранах аркуатного ядра, що спричинює зменшення рівня
дофаміну і спричиняє гіперпролактинемію. Крім того,
встановлена пряма стимуляція секреції пролактину естро;
генами внаслідок активації експресії гена, відповідального
за синтез пролактину. Навіть транзиторне підвищення
рівня пролактину спричиняє збільшення числа естрогено;
вих і прогестеронових рецепторів, що підвищує пролак;
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тинзв’язувальну здатність альвеолярних клітин ГЗ і
сприяє їхній проліферації [2, 4, 9].
На сьогодні сформульована концепція гіперпластично;
го синдрому в гінекології, згідно з якою гормональний дис;
баланс в репродуктивній системі з однаковою ймовірністю
провокує небажану проліферацію у всіх органах, здатних
експресувати відповідні рецептори.
Надмірний естрогеновий вплив не завжди пов’язаний з
абсолютною гіперестрогенією; значно частіше має місце
відносна гіперестрогенія, зумовлена дефіцитом прогесте;
рону у другу фазу менструального циклу. При цьому, вра;
ховуючи фізіологічний антагонізм пролактину і прогесте;
рону, значну роль у формуванні відносної гіперестрогенії
відіграє пролактин, який сенсибілізує тканини до естро;
генів, а також в рази підвищує кількість рецепторів – як
власних, пролактинових, так і естрогенових [2]. Зростання
рівня пролактину в сироватці крові може бути тільки мар;
кером центральних (гіпоталамо;гіпофізарних) порушень в
системі регуляції репродуктивної функції, однак навіть
транзиторний надлишок пролактину справляє прямий
стимулювальний вплив на проліферативні процеси в пери;
ферійних органах;мішенях статевої системи, що ре;
алізується шляхом збільшення вмісту рецепторів до ест;
радіолу в тканинах ГЗ і підвищення чутливості клітин до
дії останнього [2]. Підвищенням концентрації пролактину
можуть супроводжуватися будь;які порушення функцій
гіпоталамуса (інфекційні ураження, травми), аденома
гіпофізу (пролактиноми), ектопічна секреція гормону та
інші ендокринні порушення, в деяких випадках навіть ура;
ження печінки та хронічна ниркова недостатність, вплив
стресів, токсинів тощо. Латентна гіперпролактинемія час;
то асоційована з надмірною секрецією пролактину у фазі
глибокого сну. У нормі секрецію пролактину контролюють
гіпоталамічні дофамінергічні нейрони, однак в умовах
стресу або під час глибокого сну «сторожова» секреція до;
фаміну відповідними ядрами гіпоталамуса знижується,
провокуючи транзиторну гіперпролактинемію [2, 9].
Ураховуючи фізіологічний антагонізм пролактину і
прогестерону, вельми очікуваним слід визнати формуван;
ня недостатності лютеїнової фази менструального циклу і
відносної гіперестрогенії. У поєднанні з надлишковою екс;
пресією естрогенових рецепторів на поверхні клітин гор;
мончутливих тканин, цей патогенетичний механізм бере
участь у формуванні власне гіперпластичного синдрому
репродуктивної системи [5, 6].
Не меншу роль у розвитку цих порушень можуть
відігравати стероїдні ксенобіотики, які конкурентно
зв’язуються з рецепторами до статевих гормонів. Саме гло;
бальність впливів на рецепторний апарат всієї репродук;
тивної системи зумовлює незаперечний зв’язок і
спільність багатьох гінекологічних захворювань (міоми
матки, ендометріозу, гіперплазії ендометрія) і добро;
якісних захворювань ГЗ – гормонрецепторні тканини син;
хронно реагують на несприятливі подразники [3, 17].
Порушення метаболізму естрогенів – основна причина
розвитку всіх гормонзалежних захворювань жіночої стате;
вої сфери. Естрогенна стимуляція експресії естрогенза;
лежних генів, до яких відносять судинний ендотеліальний
фактор росту (VEGF), циклінзалежну кіназу (CDK),
інсуліноподібний фактор росту (IGF) та інші, підвищує
чутливість клітин ГЗ до проліферації [8].
Окиснення до гідроксипохідних є головним напрямком
метаболізму ендогенних стероїдів. Основними продуктами
гідроксилювання є 2;гідроксіестрон (2;ОНЕ1), 2;гідроксі;
естрадіол (2;ОНЕ2) і 16D;гідроксіестрон (16D;ОНЕ1). Ме;
таболізм естрогенів в печінці відбувається за участю цито;
хрому Р450, в якому задіяні переважно три ізоформи цито;
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хрому Р450 – CYP 1А2, CYP 1В1, CYP3А4. Перша (CYP
1А2) каталізує приєднання гідроксилу в положення 2 вуг;
леця в молекулі естрадіолу (Е1) і утворює 2;гідрокси;
похідне – 2;гідроксіестрон (2 ОНЕ1), друга ізоформа (CYP
1В1) каталізує приєднання гідроксилу в положення 4 і ут;
ворює 4;гідроксипохідне – 4;гідроксіестрон (4;ОНЕ1), тре;
тя ізоформа (CYP3А4) каталізує приєднання гідроксилу в
положення 16 з утворенням 16;альфа;гідроксіестрону
(16D;ОНЕ1), при цьому естрон і естрадіол складають
тільки 10–15% від усієї кількості естрогенових похідних в
клітині, а 85–90% припадає переважно на гідроксипохідні
метаболіти естрогенів, яким притаманна більша проліфера;
тивна активність порівняно з естрадіолом.
2;Гідроксиметаболіти є сильними антиоксидантами, не
тільки захищають клітини від продуктів перекісного окис;
нення ліпідів, пошкодження ДНК, але й індукують апоп;
тоз в ракових клітинах [35]. Зв’язуючись з естрогеновими
рецепторами, 2;ОНЕ1 може здійснювати блокувальну дію,
що не дає більш потужним похідним естрогенів впливати
на клітини. 2;Гідроксіестрон виявляє слабкий естрогенний
вплив (48% активності естрадіолу) і саме у зв’язку з цим не
справляє проліферативного вливу, тоді як мітогенність
16D;гідроксіестрону (16D;ОНЕ1) у 8 разів вище мітоген;
ності естрадіолу. 16D;Гідроксіестрон (16D;ОНЕ1) може
ковалентно і необоротно зв’язуватися з локусами ендоп;
лазматичної мережі, поряд зі зв’язуванням з ядерними ес;
трогеновими рецепторами, що забезпечує їхню стиму;
ляцію протягом днів, а не годин, при цьому ефект
зберігається до моменту деградації зв’язувальних білків
[39]. 4;Гідроксіестрон (4;ОНЕ1), як і 16D;ОНЕ1, виявляє
естрогенну активність (79% активності естрадіолу), при
цьому його мітогенну дію пояснюють впливом токсичних
хінолових метаболітів, індукцією утворення вільних су;
пероксидних радикалів з пошкодженням ДНК клітин.
Таким чином, збільшення продукції цих метаболітів
розглядається як прояв якісних змін стероїдогенезу і фак;
тор розвитку злоякісних новоутворень [4]. Пошук препа;
ратів для лікування доброякісних дисплазій ГЗ призвів до
розроблення засобів, які знижують проліферативну ак;
тивність естрогензалежних клітин і володіють протипух;
линною активністю.
Дослідження рівня метаболітів естрогенів у пацієнток,
хворих на рак ГЗ, показали, що у жінок репродуктивного
віку виявляється не тільки інтенсифікація і дисбаланс
процесів метаболізму стероїдів з превалюванням «агресив;
ного» 16D;ОНЕ1 над «фізіологічним» 2;ОНЕ1. У молодих
пацієнток рівень 16D;ОНЕ1 був на 62% вище, ніж у жінок
перименопаузального і менопаузального віку, що зумови;
ло дисбаланс метаболітів – коефіцієнт ОНЕ1/16D;ОНЕ1
знизився у 2,5 разу у жінок перименопаузального і менопа;
узального віку і максимально – у 3,8 разу у пацієнток ре;
продуктивного віку [8].
Окрім того, автори виявили у жінок репродуктивного
віку залучення перифокальної зони пухлини в пато;
логічний процес, що було не настільки виражено у жінок
старших вікових груп. Цей факт може бути одним з пояс;
нень більш агресивного перебігу захворювання у молодих
жінок за рахунок системного ураження ГЗ [8].
На даний час все частіше висловлюється думка про те,
що одним з основних факторів розвитку злоякісних хвороб є
порушення системних механізмів регуляції [3], тому все ак;
тивніше розробляються не тільки нові підходи до лікування
раку, але й досліджуються можливості його профілактики,
що стосується і гіперпластичного гінекологічного синдрому
і дисгормональних захворювань ГЗ [37].
На сьогодні широко вивчаються речовини, які вияв;
ляють антипроліферативну, антиангіогенну та проапоп;
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тичну дію. Численні дослідження останніх років присвя;
чені речовинам рослинного походження, які мають
здатність блокувати проліферативну активність на рівні
мембран, цитоплазми і ядра клітин;мішеней, тим самим
модулюючи сигнальні каскади як на білковому, так і на
транскрипційному рівні [36]. Серед них на особливу
увагу заслуговує індол;3;карбінол, що міститься у рос;
линах родини хрестоцвітних (cruciferae). За даними
рандомізованих досліджень [13], індол;3;карбінол і його
основний метаболіт дііндоліметан (ДІМ) модулюють
декілька факторів ядерної транскрипції та спричиняють
різноманітні біологічні і біохімічні ефекти: антиокси;
дантні, хіміопревентивні, антипроліферативні, антиаг;
регантні. Індол;3;карбінол є потужним антиоксидантом,
що захищає ДНК та інші клітинні структури, а також во;
лодіє вираженою хіміопревентивною активністю, стиму;
лює продукцію ферментів детоксикації, які захищають
від канцерогенного ефекту пестицидів та інших токсинів.
I3C активує ізоформу Р450 CYP1A1, що відповідає за ут;
ворення 2;гідроксипохідних естрадіолу і таким чином
відновлює нормальний баланс гідроксипохідних естро;
генів: слабкого естрогенового агоністу 2;гідроксіестрону
(2ОНЕ1) і патологічного метаболіту 16D;гідроксіестрону
(16D;ОНЕ1), який стимулює клітинну проліферацію.
Механізми антипролиферативної дії I3C реалізуються за
допомогою I3C;залежного інгібування фосфорилювання
тирозинових залишків цитоплазматичних протеїнкіназ,
що передають сигнал з поверхні до ядра клітини (факто;
ри росту EGF і IGF, ядерний фактор транскрипції NF;kF)
та інгібування активності циклооксигенази;2 (СОХ;2),
що активується у відповідь на дію прозапальних ци;
токінів (фактора некрозу пухлини TNF;D та інтер;
лейкіну;1 (IL;1) [24, 29, 30, 36].
DIM є олігомерною (димерною) формою індол;3;
карбінолу, яка утворюється в організмі відразу після пер;
орального вживання I3C під впливом кислого середовища
шлунка та характеризується більш високою біодоступністю
і стабільністю [12, 24]. Експериментально встановлено, що
практично всі множинні протипухлинні механізми, індуко;
вані I3C в умовах in vitro і in vivo в епітеліальних тканинах
різного походження, характерні і для DIM [12, 24, 25, 28]. У
зв’язку з цим багато авторів справедливо вважають, що
більшість ефектів, які спостерігаються при вживанні I3C,
насправді, зумовлені його фізіологічним метаболітом –
DIM. Для I3C і його основного in vivo метаболіту – DIM
остаточно доведена здатність вибірково активувати ізофор;
му цитохрому Р450 (СYP1A1), відповідальну за утворення
2;гідроксіестрону (2;ОНЕ1) [45].
Доведено, що I3C, DIM і EGCG володіють вибірковою
мультитаргетною протипухлинною активністю відносно
великого числа проліферативних (пухлинних і передпух;
линних) захворювань різних органів і тканин і в першу
чергу – органів і тканин репродуктивної системи [16, 22,
24, 28, 31]. При цьому найважливішою антипроліфератив;
ною (протипухлинною) властивістю зазначених речовин
слід вважати їхню антиестрогенну дію, тобто здатність
блокувати внутрішньоклітинні сигнальні механізми, інду;
ковані естрогенами.
Таким чином, універсальність протипухлинної дії I3C і
DIM зумовлена здатністю блокувати всі основні шляхи
трансдукції внутрішньоклітинних сигналів, які стимулю;
ють клітинний ріст, а також індукувати апоптоз пухлин;
них клітин, тобто патогенетично впливати на основні лан;
ки розвитку гіперпластичних процесів репродуктивних
органів [13, 24, 36].
Ще одним, не менш значущим фітонутрієнтом з проти;
пухлинною активністю є епігаллокатехін;3;галат (EGCG)
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– найбільш активний з катехінів сухого залишку зеленого
чаю [18, 26].
У численних експериментальних дослідженнях вияв;
лено, що EGCG володіє сильною антиоксидантною ак;
тивністю, а також має протизапальну, антиангіогенну, про;
апоптичну і протипухлинну дію [15, 19, 23]. Крім того,
EGCG розглядають як можливий інгібітор 5D;редуктази
[34], що значно підвищує його значущість як супрессора
гіперплазії і неоплазії в тканинах репродуктивної системи.
Як антиоксидант EGCG в 100 разів більш ефективний, ніж
вітамін С, і у 25 разів більш ефективний, ніж вітамін Е
(D;токоферол) [14, 19], що зумовлено значною кількістю в
його складі гідроксильних груп, які перетворюють EGCG
на «молекулярні пастки» для вільних радикалів.
Ключовим механізмом епігенетичної регуляції генів,
що пригнічують проліферацію пухлинних клітин, є гіпер;
метилювання ДНК (ковалентне приєднання метильної гру;
пи у С5;положенні цитозину у складі динуклеотиду СрG),
що переводить їх у статус «мовчазних», тобто відбувається
інактивація генів;супресорів пухлини [40, 41]. Процес
гіперметилювання генів каталізується ферментом ДНК;
метилтрансферазою (DNMT). Доведено, що при виник;
ненні та прогресії злоякісних пухлин людини специфічно
підвищується активність ДНК;метилтрансферази. Інгібу;
вання DNMT (особливо ізоформи DNMT1) блокує гіпер;
метилювання нових синтезованих ДНК;ланцюгів,
наслідком чого є зниження загального рівня метилювання
геному і реекспресія «мовчазних» генів. На даний момент
значна кількість досліджень зосереджена на отриманні та
вивченні властивостей нетоксичних і ефективних природ;
них інгібіторів ДНК;метилтрансферази, одним з яких вис;
тупає EGCG. Таким чином, EGCG є конкурентним
інгібітором ферменту ДНК;метилтрансферази, який реак;
тивує «мовчазні» гіперметильовані пухлин;супресорні ге;
ни, які відповідають за процеси репарації ДНК і апоптоз в
тканинах, у тому числі і в тканинах ГЗ [38, 42, 43]. Отже, з
позицій молекулярно;генетичної теорії канцерогенезу,
EGCG володіє унікальною здатністю відновлювати загаль;
ну стабільність геному шляхом контролю функціональної
активності генів, які пригнічують пухлинну прогресію.
Серед рослин, які використовують для лікування за;
хворювань ГЗ виділяється Вітекс священний (прутняк
звичайний, Vitex agnus;castus [лат.], який рекомендується
Експертною комісією з лікарських рослин (Німеччина)
для лікування порушень менструального циклу, передмен;
струального синдрому (ПМС) і мастодинії [11, 21]. У
низці експериментальних досліджень встановлено, що екс;
тракти Вітекса священного пригнічують секрецію пролак;
тину як в культивованих клітинах гіпофізу [27, 20, 32], так
і в живих сcавців [20]. У контрольованих дослідженнях до;
ведено, що екстракти прутняка звичайного впливають на
допамінові D2;рецептори гіпоталамусу, знижуючи сек;
рецію пролактину до фізіологічної норми, усувають дисба;
ланс між естрогенами і прогестероном шляхом нор;
малізації функції жовтого тіла, купують синдром перед;
менструального напруження в ГЗ. Дитерпени (активні ре;
човини) прутняка взаємодіють з D2 (дофаміновими) ре;
цепторами, виявляючи дофамінергічний ефект, що забез;
печує пригнічення секреції пролактину, стимулюють про;
дукцію лютеїнізувального гормону, що сприяє усуненню
гіпопрогестеронемії та дисбалансу статевих стероїдів, а та;
кож звуженню молочних проток [5, 6, 44].
Ураховуюче зазначене вище, на увагу заслуговує пре;
парат Епігалін Брест, активними компонентами якого є
3,3;дііндолілметан (200 мг), екстракт зеленого чаю (82 мг,
що містить 45 мг епігаллокатехін;3;галату) та екстракт
прутняка звичайного (100 мг).
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Супресивна дія даного комплексу на молекулярні ме;
ханізми, що блокують пухлинну трансформацію, продов;
жує вивчатись, однак вже на даному етапі накопичено до;
статньо підстав до застосування комплексу I3C, EGCG та
екстракту прутняка звичайного для лікування фіброзно;
кістозної хвороби і профілактики раку ГЗ.
Епігалін Брест блокує гормонзалежну проліферацію
шляхом нормалізації метаболізму естрогенів через змен;

шення продукції «агресивного» проканцерогенного 16D;
гідроксіестрону (16D;ОНЕ1). Компоненти препарату
Епігалін Брест доповнюють один одного і виявляють анти;
проліферативний ефект через регуляцію клітинного циклу
поділу, клітинної проліферації, апоптозу, онкогенезу,
транскрипції, клітинної сигнальної трансдукції та віднов;
лення гормонального балансу в органах та тканинах репро;
дуктивної системи.

Обоснование патогенетических принципов
лечения пациенток с фиброзно>кистозной
болезнью (мастопатией)
С.А. Шурпяк, В.И. Пирогова

Justification principles of pathogenetic
treatment of patients with fibrocystic
disease (mastopathy)
S.O. Shurpyak, V.I. Pyrohova

Дисплазия грудной железы (ГЖ) (фиброзно;кистозная болезнь)
представляет собой группу гетерогенных заболеваний, характеризу;
ющихся широким спектром пролиферативных и регрессивных изме;
нений ткани ГЖ с нарушенным соотношением эпителиального и со;
единительнотканного компонентов. На сегодня сформулирована
концепция гиперпластического синдрома в гинекологии, согласно
которой гормональный дисбаланс в репродуктивной системе с одина;
ковой вероятностью провоцирует нежелательную пролиферацию во
всех органах, способных экспрессировать соответствующие рецепто;
ры. Нарушение метаболизма эстрогенов – основная причина разви;
тия всех гормонзависимых заболеваний женской половой сферы. Аг;
рессивный метаболит 16;гидроксиэстрон (16D;ОНЕ1) может кова;
лентно и необратимо связываться с локусам эндоплазматической се;
ти, наряду со связыванием с ядерными эстрогеновыми рецепторами,
обеспечивает их длительную стимуляцию, 4;гидроксиэстрон
(4;ОНЕ1), как и 16D;ОНЕ1, проявляет эстрогенную активность, при
этом его митогенное действие объясняется индукцией образования
свободных супероксидных радикалов с повреждением ДНК клеток.
Эстрогенная стимуляция экспрессии эстрогензависимых генов, к ко;
торым относят сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF),
циклинзависимую киназу (CDK), инсулиноподобный фактор роста
(IGF) и другие, повышает чувствительность клеток ГЖ к пролифера;
ции. Увеличение продукции этих метаболитов рассматривается как
проявление качественных изменений стероидогенеза и фактор разви;
тия злокачественных новообразований. Поиск препаратов для лече;
ния доброкачественных дисплазий ГЖ привел к разработке средств,
которые снижают пролиферативную активность эстрогензависимых
клеток и обладают противоопухолевой активностью.
Препарат Эпигалин Брест, активными компонентами которого явля;
ются 3,3;дииндолилметан (200 мг), экстракт зеленого чая (82 мг, со;
держащий 45 мг эпигаллокатехин;3;галлат) и экстракт прутняка
обычного (100 мг), блокирует гормонзависимую пролиферацию пу;
тем нормализации метаболизма эстрогенов из;за уменьшения про;
дукции «агрессивного» проканцерогенного 16D;гидроксиэстрона.
Компоненты препарата Эпигалин Брест дополняют друг друга и про;
являют антипролиферативный эффект путем регуляции клеточного
цикла деления, клеточной пролиферации, апоптоза, онкогенеза,
транскрипции, клеточной сигнальной трансдукции и восстановления
гормонального баланса в органах и тканях репродуктивной системы.
Ключевые слова: Эпигалин Брест, индол3карбинол, 3,3дииндо
лилметан, эпигаллокатехин3галлат, дисгормональные заболева
ния грудных желез, фибрознокистозная болезнь.

Breast dysplasia (fibrocystic disease) is a heterogeneous group of dis;
eases characterized by a wide spectrum of proliferative and regressive
changes of the breast tissue with impaired ratio of the epithelial and
connective tissue components.
Today formulated the concept of hyperplastic syndrome in gynecolo;
gy, according to which the hormonal imbalance in the reproductive
system of equally likely to provoke an unwanted proliferation in all
organs capable of expressing the relevant receptors. Metabolism of
estrogens – the main cause of all hyperprolypherative diseases of
reproductive system. Aggressive metabolite 16D;ONE1 can covalent;
ly and irreversibly bind to the endoplasmic reticulum loci, along with
the binding to nuclear estrogens receptor, providing stimulation for
their long days, 4 ONE1 as 16D;ONE1, shows estrogenic activity,
while its mutagenic effect is explained by induction of the formation
of free superoxide radicals to damage the DNA of cells. Estrogens
stimulation of gene expression of estrogens, which include vascular
endothelial growth factor (VEGF), cyclin;dependent kinase (CDK),
insulin;like growth factor (IGF) and others, increases the sensitivity
of cells to proliferate breast.
Increased production of these metabolites is seen as a manifesta;
tion of quality changes and steroidogenesis factor in the develop;
ment of malignant tumors. Search drugs for the treatment of
benign breast dysplasia led to the development of tools that reduce
the proliferative activity of estrogens;dependent cells and have
anti;tumor activity.
The drug Epigalin Brest, active components are 3,3;diindolilmetan
(200 mg), green tea extract (82 mg, containing 45 mg of epigallocat;
echin;3;gallate) and extract Vitex agnus (100 mg) blocking hor;
mone;dependent proliferation by normalizing metabolism by reduc;
ing estrogens production «aggressive» 16D;ONE1. The components
of the drug Epigalin Brest complement each other and exhibit
antiproliferative effect through regulation of the cell cycle division,
cell proliferation, apoptosis, oncogenesis, transcription, cell signal
transduction and restore hormonal balance in organs and tissues of
the reproductive system.

Key words: Epigalin Brest, indole3carbinol, 3,3’diindolilmetan, epi
gallocatechin3 gallate, dishormonal breast disease, fibrocystic disease.
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Комплексный подход к проблемам становления
репродуктивной функции у девочек.
Новые возможности применения фитопрепаратов
И.В. Шамина, Г.В. Дудкова
Кафедра акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава
России, Отделение репродуктивной и перинатальной медицины БУЗОО, Омская областная клиническая больница
Гинекология. 2014; 04: 28–32

В структуре гинекологической патологии у девочек-подростков нарушения менструального цикла составляют
61–63%. Одна из наиболее важных и частых причин нарушения становления менструального цикла – наличие у девушки очагов инфекции. На основании результатов исследования авторам удалось обосновать эффективность комплексного подхода к лечению девочек фитопрепаратами
Имупрет® (Тонзилгон® Н), Циклодинон®, которые способствуют достижению стойкой ремиссии хронического тонзиллита, нормализации менструальной функции, устранению симптомов дисменореи.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье девочек, дисмено
рея, фитопрепараты.

Н

есмотря на существенную модернизацию службы охра;
ны репродуктивного здоровья в последние годы, наблю;
дается сохранение тенденции к увеличению числа заболева;
ний органов репродуктивной системы девочек. Состояние
здоровья детей и подростков в современных условиях харак;
теризуется повышением уровня инвалидности, в первую
очередь инвалидности с детства. Сохраняется тенденция к
замедлению темпов физического развития, значительному
увеличению доли заболеваний с хроническим и рецидивиру;
ющим течением. Возросла частота нарушений становления
репродуктивной системы и отклонений психосоматического
здоровья подростков. Причем показатели заболеваемости у
девочек;подростков на 10–15% выше, чем у юношей [21].
Общая заболеваемость детей до 14 лет в целом увеличи;
лась за последние 5 лет на 21,6%, а подростков 15–17 лет – на
32,2%. Наибольшую тревогу вызывает прирост болезней эн;
докринной системы (в 2 раза) и пороков развития матки и
яичников у девочек (почти в 10 раз). По выборочным данным
частота гинекологической патологии в популяции подростков
(данные профилактических осмотров) за 5 лет увеличилась в
среднем с 8% до 14,4%. Гипоменструальный синдром, дисме;
норея, воспаление половых органов оказались наиболее рас;
пространенными гинекологическими заболеваниями девочек
пубертатного возраста [21, 22]. Основными формами наруше;
ния репродуктивной системы девочки в период полового со;
зревания являются ювенильные маточные кровотечения, бо;
лезненные менструации, различные клинические варианты
нарушений сроков полового созревания – преждевременное и
запоздалое половое развитие [3, 5, 10].
Частота нарушений менструального цикла (НМЦ) у
девочек достигает 10–15%, в последние годы прослежива;
ется четкая тенденция к увеличению числа больных с этой
патологией – она составляет 20–37% случаев у девочек,
обращающихся к гинекологу [7, 21]. Другим частым нару;
шением репродуктивной функции в период ее становле;
ния является дисменорея, частота которой, по данным раз;
ных авторов, колеблется от 5% до 22%. НМЦ также могут
выражаться в виде гипоменструального синдрома, харак;
теризующегося скудными, непродолжительными и редки;
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ми менструациями. Крайней выраженностью гипомен;
струального синдрома является аменорея. Аменорея быва;
ет первичной – отсутствие менструальной функции у де;
вушек после 15 лет – и вторичной – прекращение менстру;
ации после установления менструальной функции. Часто;
та НМЦ по типу первичной аменореи составляет 4%, вто;
ричной аменореи и опсоменореи составляет соответствен;
но 3,8% и 7,6% у девочек 15–17 лет [29].
Причины нарушения репродуктивной системы в период
полового созревания разнообразны. Довольно часто эти на;
рушения обусловлены патологическим течением перина;
тального периода. Так, у девочки, родившейся от матери,
страдавшей поздним гестозом, выше опасность развития по;
ликистозных яичников, ювенильных кровотечений, более
раннего наступления менархе. Рождение в тазовом предле;
жании оставляет след в виде умеренного гипогонадизма,
позднего менархе. В группе недоношенных девочек велик
процент врожденных эрозий шейки матки, неправильного
пубертата, новообразований половых органов [5].
В охране здоровья женщины важнейшим аспектом явля;
ется профилактическое направление гинекологии.
С этих позиций трудно переоценить значение пубертат;
ного периода в формировании репродуктивной системы, ко;
гда она высокочувствительна к неблагоприятным факторам.
Среди них важную роль играют острые и хронические забо;
левания и особенно хронический тонзиллит (ХТ). Он зани;
мает одно из первых мест как по частоте – 16,5–35%, так и по
разнообразию патогенных воздействий на другие органы и
системы, в том числе на репродуктивную.
Актуальность проблемы обусловлена также тем, что час;
тота нарушений в системе репродукции у женщин с ХТ дости;
гает 60% [4, 24]. В работах ряда исследователей установлено,
что ХТ может вызывать нарушение менструальной функции
у девочек в период полового созревания с последующим бес;
плодием в детородный период [19]. Хронический компенси;
рованный и декомпенсированный тонзиллит характеризуют
как многофакторный иммунопатологический процесс, кото;
рый приводит к развитию системных осложнений [6].
В настоящее время известно около 100 различных забо;
леваний, предположительно обусловленных ХТ. Отсутствие
лечебного эффекта или непродолжительная ремиссия при
таких заболеваниях часто связана с тем, что врачи не учиты;
вают патологию глотки как возможную причину, провоци;
рующую и поддерживающую болезненные состояния других
органов и систем [17].
Лечение юных пациенток с нарушением менструальной
функции нередко является сложной задачей в связи с незре;
лостью центральной и периферической нервной системы,
функции регуляции половой системы и весьма лабильными
обратными связями в системе гипоталамус–гипофиз–яични;
ки. Поскольку грубое вмешательство в работу эндокринных
желез в этот период или полное бездействие в случае отклоне;
ний от нормального развития может привести к переходу
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функциональных нарушений в органические, а в более зрелом
возрасте – к бесплодию, в подростковом возрасте предпочте;
ние следует отдавать негормональным методам терапии.
Заслуживает внимания применение в гинекологичес;
кой практике препаратов Мастодинон® и Циклодинон®
(«Бионорика СЕ», Германия). Главное действующее вещест;
во этих препаратов – специальный экстракт Vitex agnus cas;
tus – достаточно успешно применяется у девочек с НМЦ по
типу олигоменореи на фоне гипоталамического синдрома
подросткового периода (функциональной гиперпролактине;
мии), дисменореи. В практике детских и подростковых гине;
кологов препараты на основе Vitex agnus castus успешно при;
меняют с целью устранения супрафизиологического уровня
пролактина у девушек с мастодинией, НМЦ по типу олиго;
менореи и аменореи, c предменструальным синдромом, при
дисменорее [2, 18, 20].
Мастодинон® и Циклодинон® оказывают дофаминерги;
ческое действие, что осуществляется в основном за счет со;
держания в препарате Vitex аgnus castus, который обладает
дофаминергической активностью за счет стимуляции в лак;
тотрофных клетках гипофиза D2;дофаминовых рецепторов,
что приводит к снижению выработки пролактина в передней
доле гипофиза и устранению гиперпролактинемии (воздей;
ствует на D2;рецепторы дофамина) и снижает уровень про;
лактина. Повышенная концентрация пролактина нарушает
секрецию гонадотропинов, в результате чего могут возник;
нуть нарушения созревания фолликулов, овуляции и обра;
зования желтого тела, что в дальнейшем ведет к дисбалансу
между эстрадиолом и прогестероном и может вызвать НМЦ,
а также мастодинию. Пролактин оказывает прямое стимули;
рующее действие на пролиферативные процессы в молоч;
ных железах, усиливая образование соединительной ткани и
вызывая расширение молочных протоков. Снижение уровня
пролактина способствует обратному развитию патологичес;
ких процессов в молочных железах и купирует болевой син;
дром. Ритмичная выработка и нормализация соотношения
гонадотропных гормонов приводит к нормализации II фазы
менструального цикла (МЦ) и, как следствие, нормализации
соотношения между эстрадиолом и прогестероном. Кроме
этого, Vitex agnus castus поддерживает функцию желтого те;
ла, положительно воздействует на психическую деятель;
ность пациенток, устраняя симптомы раздражительности,
волнения [30].
У 70% больных, принимающих Мастодинон®, согласно
визуальной аналоговой шкале, снижалась интенсивность ма;
сталгии [31]. Недавно полученные экспериментальные дан;
ные свидетельствуют, что Vitex аgnus castus взаимодейству;
ет не только с дофаминовыми, но и с опиоидными рецепто;
рами, что также может объяснять эффективность препарата
на основе Vitex agnus castus в лечении масталгии [32].
В настоящее время препарат растительного происхожде;
ния Имупрет® (Тонзилгон® Н) («Бионорика», Германия) ус;
пешно применяется при различных инфекционных заболева;
ниях у детей и взрослых пациентов. У часто болеющих детей
препарат Имупрет® (Тонзилгон® Н) наиболее эффективен
при назофарингите, остром тонзиллите, ХТ и фарингите [6].
В доступной литературе не удалось найти публикаций о
применении Циклодинона и Имупрета (Тонзилгона Н) для
становления регулярной менструальной функции и профи;
лактики осложнений в пубертатный период у девочек;под;
ростков с хронической инфекцией ЛОР;органов.
Цель исследования: оценка эффективности применения
фитопрепарата Циклодинон® в комплексе с Имупретом
(Тонзилгоном Н) и циклической витаминотерапией (ЦВТ) у
девочек;подростков с хроническими заболеваниями ЛОР;
органов, нарушением менструальной функции различного
генеза для коррекции репродуктивной функции.
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Исследование проводили на базе специализированного
приема по детской и подростковой гинекологии отделения ре;
продуктивной и перинатальной медицины Омской областной
клинической больницы в течение 2010–2011 гг. Под нашим на;
блюдением находились 72 девочки 14–16 лет (средний возраст
15,2 года) с различными заболеваниями ЛОР;органов (ком;
пенсированным ХТ, риносинуситом, частыми острыми респи;
раторно;вирусными инфекциями – ОРВИ в анамнезе) с нару;
шением становления МЦ (НМЦ по типу гиперполименореи,
опсоменореи, дисменореи, на фоне ретенционных кист яични;
ков, на фоне гипоталамического синдрома пубертатного пери;
ода – ГСПП). После основного курса противовоспалительной
терапии были сформированы 3 группы исследования. Девочки
1;й группы (n=25) 3 мес получали Имупрет® (Тонзилгон® Н)
по 2 драже 3 раза в день в сочетании с Циклодиноном по 1 таб;
летке в сутки на протяжении 6 мес и ЦВТ, девочки 2;й группы
(n=25) получали курс Циклодинона по 1 таблетке в сутки в те;
чение 6 мес в сочетании с ЦВТ. Третью, контрольную, группу
(n=22), сопоставимую по возрасту и характеру патологии, со;
ставили пациентки, получающие только ЦВТ.
Критерии включения в исследование:
1. Девушки славянской внешности.
2. Возраст 14–16 лет.
3. Н по типу олигоменореи, опсоменореи, пройоменореи,
гиперменореи.
4. НМЦ на фоне ГСПП легкой и средней степени в хро;
нической стадии.
5. Группы высокого риска по нарушению становления
репродуктивной функции, выявленные по анкетированию в
анамнезе.
6. Первичная дисменорея функционального характера.
7. Функциональные кисты яичников.
8. Различные заболевания ЛОР;органов (компенсиро;
ванный ХТ, риносинусит, частые ОРВИ в анамнезе).
Критерии исключения из исследования:
1. Аменорея на фоне дисгенезии гонад.
2. НМЦ на фоне ГСПП, тяжелое течение, острая стадия.
3. Органическая патология (пролактиномы, опухоли
яичника).
4. Маточные кровотечения пубертатного периода в мо;
мент исследования.
5. Врожденные пороки развития (наличие органической
патологии матки – аномальная матка).
6. Органическая патология в стадии декомпенсации (по;
роки сердца, сахарный диабет, ревматизм).
7. Гиперандрогения надпочечникового генеза.
Изучали анамнестические данные, оценивали уровень
физического и полового развития подростков, а также тече;

25%

55%
8%
12%

ХТ
Хронический ринит
Хронический синусит
Частые ОРВИ

Рис. 1. Распределение патологии ЛОРорганов
в группах девочекподростков
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Рис. 2. Структура НМЦ в исследуемых группах
девочекподростков

Рис. 3. Распространенность осложнений беременности
у мам девочек в анамнезе

ние беременности матери, соматическое и гинекологическое
здоровье их матерей. Анамнез изучали по анкетам, измеряли
рост и массу тела девочек, половую формулу, производили
ультразвуковое исследование малого таза, рентгеновский
снимок турецкого седла (с целью исключения девочек с про;
лактиномами), общий анализ крови и гормональный фон.
В структуре патологии ЛОР;органов девочек;подрост;
ков наибольший удельный вес имели ХТ (55%), хроничес;
кий ринит (12%), синусит (8%), частые ОРВИ в анамнезе
(25%) (рис. 1).
Все пациентки на первом этапе получали курс противо;
воспалительной терапии, при необходимости – антибиоти;
котерапию. Первый этап лечения проводили оториноларин;
гологи – он включал в себя назначение антибактериальной
терапии с учетом нозологии и выявленных возбудителей
(группа макролидов, защищенных пенициллинов, цефалос;
порины II и III поколения, местное лечение и низкочастот;
ныий ультразвук миндалин), т.е. мы получали девочек с ре;
миссией ЛОР;заболеваний.
По нашим данным, средний возраст менархе составил 12 лет
8 мес. В 13 (18%) случаях в анамнезе девочек отмечены эпи;
зоды маточных кровотечений пубертатного периода. Нере;
гулярный МЦ был выявлен у 64 (89%) девочек. Наиболь;

ший процент составили жалобы на НМЦ по типу дисмено;
реи – 55 (76%), гиперполименореи – 16 (22%), опсоменореи
– 22 (30,5%), на фоне ГСПП – 18 (25%), функциональных
кист яичников – 10 (13,8%) (рис. 2).
Особое внимание уделяли анамнезу течения беременно;
сти мамы. Так, было выявлено, что 23,6% мам в пубертатном
возрасте имели проблемы становления регулярного МЦ, бе;
ременность протекала на фоне угрозы беременности в
22 (30,5%) случаях, на фоне гестоза – в 9 (12,5%), на фоне
экстрагенитальной патологии (ЭГП) – в 38 (52,7%), 5 (6,9%)
девочек родились преждевременно (рис. 3).
Кроме общего клинического и гинекологического об;
следования всем девочкам проводили ультразвуковое ис;
следование органов малого таза, определение гормонально;
го фона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ гормонального фона у подростков показал тен;
денцию к гипопрогестеронемии, гипоэстрогенемии на фоне
нормальных уровней фолликулостимулирующего (ФСГ) и
лютеинизирующего гормона (ЛГ) относительно средневоз;
растных показателей. Повышение уровня пролактина выяв;

Таблица 1
Гормональные показатели девочек 14–16 лет с различными НМЦ (M±m)
Гормоны

Фаза МЦ

1>я группа
(n=174)

2>я группа
(n=70)

3>я группа
(n=50)

p

ФСГ, мМЕ/мл

І

5,34±0,32

5,15±0,24

5,78±0,94

р1,3<0,01

ЛГ, мМЕ/мл

І

4,41±0,15

4,93±0,27

6,67±0,72

р1,3<0,01

Эстрадиол, нмоль/л

І

103,62±17,27

106,68±24,1

113,21±30,93

=

Прогестерон ІІ фазы, нмоль/л

ІІ

6,81±0,39

8,36±0,86

5,49±0,86

р2,3<0,05

Пролактин, мМЕ/л

І

429,6±25,33

371,36±16,6

367,69±15,73

р1,3<0,05; р1,3<0,05

Тестостерон, нмоль/л

2,45±0,1

2,45±0,11

1,98±0,14

р3,4<0,05

Тиреотропный гормон, нмоль/л

2,4±70,09

2,3±0,12

2,9±0,15

р1,3<0,05; р2,3<0,01

Тироксин, нмоль/л

15,35±0,25

15,3±0,48

13,46±0,48

Р2,3<0,01
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Таблица 2

Результаты проведения комплекса лечебных мероприятий в группах девочек 14–16 лет
1>я группа (n=25)
Критерии
сравнения

1>е
исследование
(до лечения)

2>е
исследование
(после
лечения)
Абс.
%
число

Абс.
число

%

Дисменорея

19

76

7*

Регулярный МЦ

3

12

22

Нерегулярный
МЦ
НМЦ
по типу гипер=
полименореи
НМЦ
на фоне ГСПП
Функциональ=
ные кисты
яичников

2>я группа (n=25)
1>е
исследование
(до лечения)

3>я группа (n=22)

2>е
исследование
(после
лечения)
Абс.
%
число

Абс.
число

%

27

19

76

8*

16*

64

2

8

88

9*

36

23

7

28

2**

8

6

24

2**

8

4

15

0

1>е
исследование
(до лечения)

2>е
исследование
(после
лечения)
Абс.
%
число

Абс.
число

%

32

17

77

16

65

13*

52

3

14

4

18

92

12

48

19

86

18

82

4

16

2

8

5

22,7

4

18

7

28

3

12

5

23

5

23

3

12

1

4

3

12

2

9

Примечание: * р<0,05 – сравнение групп после лечения; ** р<0,05 – сравнение до и после лечения в 1й группе.

лено в 19 (26,3%) случаях, в основном у девочек с НМЦ на
фоне ГСПП, повышение уровня тестостерона – в 14 (19,4%)
случаях (табл. 1).
Кроме общего клинического и гинекологического обсле;
дования всем девочкам проводили УЗИ органов малого таза,
определение гормонального фона.
Эффект от проводимой терапии оценивали через 3 и
6 мес. У девочек 1;й и 2;й основных групп прослеживалась
тенденция к снижению частоты ОРВИ, за 6 мес не было от;
мечено обострения ХТ. Наиболее высокая эффективность
проведенного лечения отмечена в 1;й группе. Нами выяв;
лены статистически значимые отличия эффекта от прово;
димой терапии в 1;й и 2;й группах в сравнении с контроль;
ной, стабилизация МЦ в 1;й и 2;й группах составила соот;
ветственно 64% и 52% по сравнению с контрольной – 18%
(p<0,05), жалобы на дисменорею купированы в 73% случа;
ев в 1;й группе и в 68% – во 2;й группе, в контрольной груп;
пе улучшение выявлено лишь в 35%, отмечена тенденция к
стабилизации МЦ на фоне ГСПП в 66% и 58% случаев в 1
и 2;й группах соответственно. Выявлены статистически
значимые отличия в 1;й и 3;й группах, регресс функцио;

нальных кист яичников в 1;й группе через 3 мес составил
100% в сравнении с контрольной группой – 35% (p<0,05)
(табл. 2). Побочных реакций при приеме препаратов выяв;
лено не было.
Таким образом, нарушение менструальной функции у
больных с ХТ формируется на фоне некоторого снижения
функции гипоталамуса, состояния гипоэстрогенемии и
гипопрогестеронемии. Эффективность комплексной тера;
пии составляет 52–64% в том случае, когда она начата сво;
евременно в начальный период нарушений менструаль;
ной функции у девочек (в возрасте 14–16 лет), при отсут;
ствии органического поражения в системе репродукции
(миома матки, эндометриоз, поликистоз яичников). Ком;
плексный подход к лечению девочек;подростков с хрони;
ческими заболеваниями ЛОР;органов и НМЦ, а именно
назначение фитопрепаратов Имупрет® (Тонзилгон® Н),
Циклодинон® на фоне ЦВТ позволяет достигать стойкой
ремиссии ХТ и способствует нормализации менструаль;
ной функции, устранению симптомов дисменореи, а зна;
чит, имеет высокую эффективность и дает хороший кли;
нический результат.

Комплексний підхід до проблем становлення
репродуктивної функції у дівчаток.
Нові можливості застосування фітопрепаратів
І.В. Шаміна, Г.В. Дудкова

A comprehensive approach to the formation
of the reproductive function in a young female.
New uses of herbal remedies
I.V. Shamina, G.V. Dudkova

У структурі гінекологічної патології у дівчаток;підлітків порушен;
ня менструального циклу складають 61–63%. Одна з найбільш
важливих і частих причин порушення становлення менструально;
го циклу – наявність у дівчини осередків інфекції. На підставі ре;
зультатів дослідження авторам вдалося обґрунтувати ефек;
тивність комплексного підходу до лікування дівчаток фітопрепа;
ратами Имупрет®( Тонзилгон® Н), Циклодинон®, які сприяють до;
сягненню стійкої ремісії хронічного тонзиліту, нормалізації мен;
струальної функції, усуненню симптомів дисменореї.
Ключові слова: репродуктивне здоров’я дівчаток, дисменорея,
фітопрепарати.

In the structure of girls;teenagers gynecological pathology menstrual
disorders constitute 61–63%. One of the most important and common
reasons for breach of the establishment of the menstrual cycle is the
presence of focus of infection. On the bases of research results authors
were able to substantiate effectiveness of complex approach to a treat;
ment with herbal remedies Tonsilgon H and Ciclodinon, what con;
tributes to the achievement of stable remission of chronic tonsillitis,
normalization of menstrual function, the elimination simptoms of dys;
menorrhea.
Key words: reproductive health of girls, dysmenorrhea, herbal remedies.
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Комплексна негормональна терапія дівчатпідлітків
із вторинною аменореєю
Т.А. Начьотова, О.Ю. Шелудько
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
У статті наведено обґрунтування, оцінка доцільності та ефективності застосування комплексної негормональної терапії
дівчаток-підлітків з вторинною аменореєю. Проведеними
дослідженнями встановлено підвищення ефективності лікування захворювання з 53,8% до 79,2% при додатковому включенні в терапевтичний комплекс препарату Дисменорм, показано його позитивний вплив на стан функції гіпофіза і
збільшення естрогенної насиченості організму. Отримані дані
дозволяють рекомендувати комплексну терапію (ультрафонофорез вітаміну Е на низ живота, фолієва кислота, глутамінова кислота, тіотріазолін, верошпірон, Дисменорм) для
використання у дівчаток-підлітків з вторинною аменореєю.
Ключові слова: дівчатапідлітки, вторинна аменорея, лікування.

П

окращання репродуктивного здоров’я населення в країні
неможливо без збереження репродуктивного потенціалу
молоді. Розлади менструальної функції (РМФ) в період пу;
бертату в подальшому у фертильному віці в багатьох випадках
призводять до виникнення безпліддя, акушерської патології,
перинатальних втрат [1–3]. Перш за все це стосується хворих
із вторинною аменореєю (ВА), частота якої в Україні у дівчат;
підлітків за останні двадцять років зросла майже в 1,7 разу і
складає, за даними різних авторів, від 1,2% до 3% [4, 5].
У період статевого дозрівання ендокринна система
внаслідок недостатньої зрілості знаходиться у фазі підвищеної
функціональної активності. У пубертаті настає морфологічна
зрілість структур гіпоталамуса, формується та закріплюється
циклічність у секреції гормонів. Саме тому основна перевага
лікування порушень менструальної функції у дівчат в підлітко;
вому віці надається негормональним методам [6]. В останнє де;
сятиріччя арсенал негормональних препаратів для лікування
дівчат;підлітків із затримкою менструації значно розширився
[7, 8], проте це не призвело до очікуваних результатів.
Ефективність негормонального лікування ВА у дівчат;
підлітків, що не пов’язана із дисгенезією гонад, вираженою
гіперпролактинемією або гіперандрогенією наднирниковоза;
лозного ґенезу, становить від 9% при застосування лише
вітамінотерапії до 40% при додаванні фізіотерапії або 50–60%
при використанні комплексної терапії, що розроблена у відділі
дитячої гінекології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків Національної академії медичних наук України» та
містить в собі поєднання загальностимулювальних засобів,
вітамінотерапії, фізіолікування та верошпірону [9, 10].
Все це свідчить про необхідність перегляду спектра ліку;
вальних заходів з їх спрямованістю на корекцію мультифактор;
них патогенетичних ланок, які визначають розвиток патології.
Мета дослідження: вивчення ефективності комплексно;
го лікування дівчат;підлітків, хворих на ВА, із використан;
ням препарату Дисменорм.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У наших попередніх роботах було визначено патогене;
тичні особливості ВА, що виникла в період пубертату. Вста;
новлено, що переважна більшість хворих мають дисгонадотро;
пінемію, порушення стероїдогенезу, енергетичного обміну,
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кровозабезпечення матки та яєчників, гіпоплазію матки. Отри;
мані дані були покладені в основу обґрунтування відбору пре;
паратів до лікувального комплексу.
Багато авторів підкреслюють важливість забезпечення
вітаміном Е для нормального функціонування жіночої стате;
вої системи. Установлено, що вітамін Е відіграє важливу роль
у регуляції експресії генів, які беруть участь у синтезі андро;
генів і прогестерону та гена 5D;редуктази [11–12]. У літератур;
них джерелах наводяться дані про позитивний вплив вітаміну
Е на збільшення ендометрія у жінок з первинною яєчниковою
недостатністю, що може бути пов’язано з антиоксидантною
дією препарату [13]. Показано, що антикоагулянтна активність
вітаміну Е може збільшити приплив крові до фолікулів і
проліферувальних клітин гранульози, сприяючи виробленню
естрогенів, а також посилити кровообіг в ендометрії [14]. Ра;
зом із тим була встановлена висока частота гіповітамінозу Е у
дівчаток;підлітків з порушеннями менструальної функції [15].
Позитивний вплив на збільшення розмірів матки у дівчаток;
підлітків при використанні ультрафонофорезу вітаміному Е
було показано в роботах С.О. Левенець і співавторів [16]. Усе
це обґрунтовує доцільність використання вітаміну Е при ліку;
ванні дівчат;підлітків, хворих на ВА.
Не менш важливим є включення в зазначений комплекс
фолієвої кислоти. Роботи низки авторів підкреслюють ваго;
му роль фолієвої кислоти в фолікулогенезі, забезпеченні
синтезу статевих гормонів та їх дії на органи;мішені [17–19].
Нами було встановлено, що 68,9% хворих на ВА мають
підвищені фізичні та/або розумові навантаження, які призво;
дять до реакції організму, близькі до хронічного стресу. У 31,8%
дівчаток ВА виникала в 17 років, тобто при закінченні школи і
супроводжувалася емоційним перенапруженням. Виражену
антистресову дію як по відношенню до центральної нервової
системи, так і по відношенню до всього організму в цілому, про;
являє глютамінова кислота, яка є адаптогеном [20]. Складним
шляхом перетворення глютамінова кислота підвищує чут;
ливість клітин до гормональних і медіаторних сигналів [21, 22].
У наш час в клінічну практику широко впроваджений
вітчизняний антиоксидант тіотріазолін, для якого характерна
висока цітопротекторна активність незалежно від тканинного
типу клітин, моделююча дія в умовах норми і розвитку пато;
логії, що відображає універсальний механізм його дії [23].
Препарат надає в умовах ішемії позитивний вплив на енерге;
тичний обмін та окиснювально;відновлювальні процеси [24].
Більше 30 років тому було запропоновано використання
верошпірону для регуляції менструального циклу у дівчат із
ранніми проявами СПКЯ у зв’язку з його здатністю знижува;
ти рівень тестостерону в сироватці крові. Припускають, що
антиандрогенний ефект верошпірону є результатом інгібу;
вання Р450;оксидази і, отже, 17;гідроксилази, в яєчниках і
надниркових залозах [25–27]. Є дані, що верошпірон за раху;
нок нормалізації окиснювально;відновлювальних процесів в
печінці сприяє підвищенню концентрації естрадіолу в сиро;
ватці крові [28]. Ураховуючи той факт, що у 20,1% пацієнток
із ВА відзначається підвищення рівня тестостерону, у 40,8%
підвищення індексу вільного тестостерону, а у 16,8% – зни;
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ження індексу вільного естрадіолу, застосування верошпіро;
ну при ВА в період пубертату є патогенетично обґрунтова;
ним. При аналізі даних літератури привертав увагу той факт,
що застосування верошпірону не призвело до нормалізації
гонадотропної функції навіть при його застосуванні протя;
гом одного року [26]. Висока частота порушень гонадотроп;
ної функції (майже у 80% хворих [29]) спонукала нас до за;
стосування фітопрепарату, що регулює секрецію ЛГ і ФСГ.
До складу неінвазивного препарату Дисменорм (Німецький
Гомеопатичний Союз) входять такі речовини: Agnus castus
125 мг, Pulsatilla DЗ, Rosmarini officianlis D2, Apis mellifica DЗ.
Екстракт або сухий залишок екстракту з Vitex Agnus cas;
tus впливає на допамінові рецептори гіпоталамуса, активація
яких допаміном призводить до відновлення балансу
гіпофізарних гормонів [30]. Флавоноїд апігенін, що містить;
ся в складі екстакту Agnus castus ідентифікований як
найбільш активний ERSS;селективний фітоестроген [31].
Pulsatilla pratensis містить ефірну олію, до складу якої вхо;
дить анемон. Останній легко перетворюється на анемонін, що
нормалізує співвідношення гонадотропних гормонів [32].
Ефірна олія Rosmarinus officinalis, поряд з антиоксидант;
ним ефектом, посилює периферійний кровотік [33]. У літе;
ратурі описано інгібувальну дію розмарину на андрогенні ре;
цептори [34].
Особливий інтерес при лікуванні ВА представляють вла;
стивості полипептиду мелітину, що стимулює систему
гіпофіз–надниркові залози [35].
Проведено обстеження 126 дівчаток;підлітків, хворих на
ВА. Діагноз встановлювали при затримці менструації не
менш ніж на 6 міс.
Пацієнткам проводили динамічні кольпоцитологічні
дослідження, УЗД матки та яєчників. Індекс маси тіла
(ІМТ) розраховували за допомогою загальноприйнятої фор;
мули. Для визначення наявності екстрагенітальної патології
всі дівчата були оглянути педіатром, ендокринологом, нев;
ропатологом, отоларингологом. У сироватці крові визначали
рівні ЛГ, ФСГ, ПРЛ, естрадіолу (Е2), тестостерону (реакти;
ви фірми «Гранум», Україна).
Базисна терапія включала:
1. Ультрафонофорез токоферолу ацетату (vitamin E) на
низ живота № 10.
2. Acidi folici 0,001 мг 3 рази на добу протягом 14 діб.
3. Acidi glutaminici 0,25 мг 3 рази на добу протягом 14 діб.
4. Thiotriazolinum 25 мг 2,0 мл внутрішньом’язово 1 раз
на добу протягом 10 діб.
5. Sрironolactonum 25 мг 2 рази на добу протягом 10 діб.
Пацієнтки були розподілені на 2 групи: 1;а – основна
група – 48 пацієнток, які отримували базисну терапію та до;
датково Дисменорм (2 пігулки 3 рази на добу протягом 90
діб), 2;а – група порівняння – 78 пацієнток, які отримували
лише базисну терапію.
Співвідношення хворих у цих групах за паспортним та
менструальним віком, ІМТ, характером менструального
циклу до початку ВА, гормональним статусом, ультразвуко;
вими параметрами матки та яєчників були порівнянні.
Інтегральне оцінювання ефективності лікування проводи;
ли за динамікою регресії основного клінічного симптому захво;
рювання та динамікою гормональних показників. Задовільним
вважали результат лікування, коли у дівчини відзначали появу
менструації, незадовільним – збереження ВА.
Ступінь достовірності отриманих даних визначали із засто;
суванням методів Вілкоксона–Мана–Уїтні (u) та кутового пе;
ретворення Фішера (M). Для визначення оцінки вірогідності
ефективності лікування застосовували відношення шансів
(ВШ) із визначенням 95% довірчого інтервалу (ДІ). Статис;
тичне оброблення результатів та розв’язування проблем
імовірного прогнозування шляхом створення статистичних мо;
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делей здійснювалось за допомогою використання ліцензовано;
го програмного додатку Microsoft Office 2000 SRI Professional
Fusions OEM до операційної системи Windows XP PRO 2000
Russian Box, а також стандартних прикладних програм багато;
вимірного статистичного аналізу SPSS Statistica 17.0.
У всіх законних представників хворих на ВА, а також у
дівчаток, які досягли 14;річного віку, отримані інформовані
згоди на проведення дослідження, яке схвалено Комітетом з
біоетики ДУ «ІОЗДП НАМН».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЮВАННЯ
Установлено, що в основній групі позитивний ефект спо;
стерігався в півтора рази частіше, ніж у групі порівняння (79,2%
проти 53,8%; РM<0,05). При оцінюванні ефективності лікуван;
ня величини ВШ склала 3,25 ( границі 95% ДІ 1,42–7,45). Це
свідчить про те, що при включенні в базисний комплекс препа;
рату Дисменорм підвищує вірогідність ефективності терапев;
тичного комплексу в 3,25 разу. Порівняння гормонального ста;
тусу до та після застосування наведених схем лікування вияви;
ло, що у пацієнток із основної групи зростав рівень ЛГ на
відміну від хворих із групи порівняння. Крім того, рівень ест;
радіолу (Е2) після лікування у дівчат;підлітків із основної гру;
пи був вищім, ніж у хворих із групи порівняння (мал. 1).
При цьому у хворих основної групи після лікування бу;
ла вище частота нормального вмісту ЛГ та естрадіолу в сиро;
ватці крові, ніж у дівчаток із групи порівняння (мал. 2).
Побічних явищ або випадків непереносимості викорис;
таних при лікуванні засобів не зафіксовано.

ВИСНОВКИ
Доведено, що додаткове використання препарату Дисме;
норм у комплексному лікуванні вторинної аменореї призво;
дить до підвищення ефективності лікування в півтора рази
(з 53,8% до 79,2%). Розширення арсеналу негормонального
лікування вторинної аменореї в підлітковому віці сприяє
відновленню репродуктивного потенціалу і є запорукою збе;
реження репродуктивного здоров’я в майбутньому.

* – Рu<0,05 в основній групі до та після лікування;
** – Рu<0,05 в основній групі та групі порівняння після лікування

Мал. 1. Рівні ЛГ та естрадіолу до та після лікування
дівчатпідлітків із ВА

* – РM<0,05 в основній групі до та після лікування

Мал. 2. Особливості гормональних показників
у дівчатпідлітків із ВА до та після лікування
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Комплексная негормональная терапия
девочек>подростков с вторичной аменореей
Т.А. Начетова, О.Ю. Шелудько

Combined nonhormonal therapy of adolescent girls
with secondary amenorrhea
T.A. Nachotova, O.Yu. Sheludko

В статье приведены обоснование, оценка целесообразности и эф;
фективности применения комплексной негормональной терапии
девочек;подростков с вторичной аменореей. Проведенными иссле;
дованиями установлено повышение эффективности лечения забо;
левания с 53,8% до 79,2% при дополнительном включении в тера;
певтический комплекс препарата Дисменорм, показано его поло;
жительное влияние на состояние гонадотропной функции гипофи;
за и увеличение эстрогенной насыщенности организма. Получен;
ные данные позволяют рекомендовать комплексную терапию (уль;
трафонофорез витамина Е на низ живота, фолиевая кислота, глута;
миновая кислота, тиотриазолин, верошпирон, дисменорм) для ис;
пользования у девочек;подростков с вторичной аменореей.
Ключевые слова: девочкиподростки, вторичная аменорея, лечение.

The paper presents the substantiation and assessment of the effective;
ness of the combined non;hormonal therapy application for teen;age
girls with secondary amenorrhea. Our study has established an
increase in the effectiveness of the disease treatment from 53,8% to
79,2%, provided additional including the Dysmenorm prescribed drug
into the treatment complex. Its positive impact on the state of the
pituitary gland gonadotropic function and an increase in the estro;
genic saturation of the organism have also been proved. The data
obtained make it possible to recommend the combined therapy (vita;
min E ultaphonophoresis on the lower abdomen, folic and glutaminic
acids, Tiatriazolin, Veroshpiron, and Dysmenorm) for the treatment of
adolescent girls with secondary amenorrhea.
Key words: adolescent girls, secondary amenorrhea, therapy.
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Цитогенетическая диагностика: особенности
постнатального кариотипирования
Л.В. Тавокина
Медицинский Центр ТОВ «Исида-IVF», г. Киев
Хромосомные болезни – это тяжелые заболевания, которые, как правило, сопровождаются инвалидизацией пациентов. Медико-генетическое консультирование предполагает комплекс профилактических мероприятий по упреждению появления таких пациентов в семьях. Для диагностики этих заболеваний используют традиционное кариотипирование в сочетании с различными техниками метода
FISH. В обзоре автор детально останавливается на особенностях хромосомного анализа при постнатальном кариотипировании:
– основной принцип хромосомного анализа;
– особенность преаналитического этапа исследований;
– алгоритм цитогенетической диагностики;
– показания для проведения хромосомного анализа.
Ключевые слова: хромосомные болезни, кариотипирование,
FISHметод.

В

настоящее время не вызывает сомнений тот постулат,
что ни одна врачебная специальность не может обой;
тись без знаний основ медицинской генетики, так как на;
следственные болезни могут поражать все органы и системы
органов человека. И первыми, кто сталкиваются с имеющи;
мися у плода, а затем – у новорожденного, генетическими
проблемами, естественно, являются врачи акушеры;гинеко;
логи, неонатологи, педиатры и врачи семейной медицины.
Наследственные болезни – это заболевания, возникно;
вение и развитие которых связано с изменениями (мутация;
ми) генетического материала клетки. От наследственных за;
болеваний следует отличать врожденные заболевания, ко;
торые обусловлены внутриутробными повреждениями, вы;
званными, например, инфекцией или воздействием других
факторов на плод во время беременности.
Ключевым моментом медицинской генетики является
совершенствование и разработка новых, более точных мето;
дов, которые позволяют проводить дифференциальную диа;
гностику с целью лечения и профилактики наследственных
болезней человека.
Таким образом, генетическое тестирование дает ответ
на два главных вопроса:
1. Врожденная или наследственная природа выявляемых
пороков развития?
2. На каком уровне произошла поломка/нарушение?
В настоящее время генетическая диагностика возможна
на нескольких уровнях:
а) генном (обнаружение мутаций в молекуле ДНК);
б) хромосомном (обнаружение нарушения в структуре
упакованной с помощью белков компактной молекуле ДНК,
т.е. хромосоме);
в) геномном (геном;совокупность всего наследственного
материала, заключенного в клетке организма);
г) эпигеномном (обнаружение нарушений во взаимодей;
ствия между геномом и продуктами его работы, т.е. наруше;
ний в регуляции работы генов).
В данной работе мы остановимся только на цитогенетической диагностике, или диагностике на уровне хромосом.
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«Хромосома» в буквальном переводе означает «окрашенное
тело», поскольку основные красители хорошо связываются
хромосомами. Хромосомы – это структуры в ядре клетки,
состоящие из ДНК и белка, которые сохраняют, реализуют и
передают наследственную информацию следующему поко;
лению. Хромосомы доступны для исследования в световом
микроскопе только во время деления клетки. Кариотип – со;
вокупность признаков (число, морфология и др.) полного
набора хромосом, присущая клеткам данного организма или
линии клеток (клон). Кариотипирование – традиционный
цитогенетический метод, который позволяет выявлять от;
клонения в структуре и количестве хромосом. GTG;бэндинг
– основная техника дифференциального окрашивания хро;
мосом по длине. Метод FISH (флуоресцентная гибридиза;
ция in situ) – метод молекулярной цитогенетики, с помощью
которого выявляются незначительные перестройки в хромо;
сомах, которые не обнаруживаются традиционными цитоге;
нетическими методами. Другими словами, это метод, допол;
няющий кариотипирование.
В норме кариотип человека состоит из 46 хромосом – 22
пары аутосом и две половые хромосомы: женский кариотип
– 46, ХХ, мужской кариотип – 46, ХY. Для клинической ци;
тогенетики имеют значение:
а) постнатальное кариотипирование – определение ка;
риотипа пациента в лимфоцитах периферической крови;
б) пренатальное кариотипирование – исследование хро;
мосом плода, которое проводится по клеткам околоплодных
оболочек (хорион/плацента), околоплодным водам и в более
поздние сроки – по пуповинной крови плода.
Хромосомные синдромы – это заболевания, обуслов;
ленные изменениями в количестве (анеуплоидии) или в
структуре отдельных хромосом в кариотипе пациента. Эти
поломки возникают в результате мутаций в половых клетках
родителей или могут передаваться от родителей – носителей
сбалансированных хромосомных перестроек детям. Частота
хромосомных аномалий среди новорожденных составляет
5–7 на 1000 [1], в группе пациентов с репродуктивными
проблемами – 5–7% [2], а в группах детей с задержкой ум;
ственного развития она гораздо выше – 8–20%, по данным
разных авторов.
В основном хромосомные синдромы характеризуются
наличием у пациента:
а) различных нервно;психических расстройств;
б) множественных врожденных пороков развития
(МВПР) систем и органов, нарушения полового развития;
в) различных стигм дисэмбриогенеза (незначительные
анатомические отклонения);
г) отставания в росте и развитии (пренатальное или
постнатальное).
Хромосомные синдромы – это очень тяжелые заболева;
ния, которые, как правило, не поддаются терапевтической кор;
рекции. А пациенты с такими заболеваниями являются инва;
лидами. Поэтому очень важно, чтобы диагностика этих болез;
ней проводилась своевременно, а генетическое тестирование
выполнять в соответствии с мировыми стандартами.
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Кариотип

Кариотип
нормальный

Клиническая
картина
отсутствует

Кариотип
аномальный

Клиническая
картина
присутствует

Направление врачагенетика/цитогенетика
на второй уровень
диагностики

Первый уровень исследований (кариотипирование)
Основной принцип цитогенетической диагностики состоит в выяснении:
а) характера обнаруженных в кариотипе пациента изме;
нений хромосом – сбалансированный или несбалансированный;
б) происхождения хромосомной перестройки в кариоти;
пе пробанда – родительское (один из родителей является
носителем) или она возникла впервые (de novo).
От ответа на эти два главных вопроса зависит прогноз
для пробанда и профилактика рождения в данной семье по;
томства с хромосомной патологией.
Нарушения в хромосомах происходят при гаметообразо;
вании в период редукционного деления, когда во время
конъюгации может возникнуть не расхождение хромосом,
ведущее к увеличению / уменьшению их числа или к структурным перестройкам. Возможно также нарушение в одной
из клеток в период дроблений зиготы или на более поздних
стадиях развития. В таких случаях только часть клеток со;
держит аномальный кариотип и говорят о хромосомном мозаицизме. При этом клиническая картина может быть менее
выраженной. Все возможные варианты изменений описаны
в Международной номенклатуре хромосом (ISCN), которая
является унифицированным руководством для цитогенети;
ков всего мира.
Возникшие спонтанно под воздействием различных фак;
торов числовые изменения в кариотипе зародыша приводят
к уменьшению (моносомия) или увеличением (трисомия)
числа копий той или иной хромосомы. Теоретически это мо;
жет произойди с любой хромосомой, но продолжительность
жизни зародышей с аномалиями разных хромосом неодина;
кова. Из наиболее часто встречающихся хромосомных бо;
лезней у новорожденных диагностируют болезнь Дауна (три
копии 21 хромосомы), синдромы Патау (три копии хромосо;
мы 13), Эдвардса (три копии хромосомы 18), Тернера (толь;
ко одна копия половой хромосомы Х), синдром Клайнфель;
тера (две копии хромосомы Х вместо одной в мужском кари;
отипе). При подозрением на хромосомную природу заболе;
вания рекомендована консультация врача;генетика, кото;
рый назначает пациенту традиционное кариотипирование.
Оно проводится по лимфоцитам крови и сделать это можно
еще в роддоме, поскольку при некоторым синдромах про;
должительность жизни составляет дни/часы.
Наиболее простым, доступным в клинической цитогенети;
ке является анализ хромосом по лимфоцитам периферической
крови. Достаточно 2 мл цельной венозной гепаринизированной
крови, взятой стерильно. Наилучший способ взятия образца с
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помощью моновета (Sarstedt Monovette, Li;Heparin LH/2.7ml),
поскольку он позволяет максимально избежать инфицирова;
ния, что является одним из условий дальнейшего успешного
культивирования клеток. Моновет со взятой кровью тщатель;
но перемешивают и маркируют (Ф.И.О., дата рождения, дата и
время забора). Такой образец сохраняют и доставляют в лабо;
раторию при температуре 4–8 °С в течение суток. Нарушение
температурного режима категорически запрещено.
Анализ проводят не натощак. Но за 1–2 дня из рациона
пациента необходимо исключить жирную, жареную пищу,
алкоголь, за 2 нед – прием антибиотиков, химиотерапевтиче;
ских, гормональных препаратов и др. Забор крови у больных
с острым вирусно;респираторным заболеванием проводят
не раньше чем через 14 дней после выздоровления. Все эти
меры предосторожности необходимы для того, чтобы избе;
жать низкого митотического индекса культуры лимфоцитов,
а, значит, и повторного взятия крови. Митотический индекс
(MI, %) – процент делящихся клеток от общего числа про;
анализированных. И все же в небольшом проценте случаев
существует риск низкого индивидуального МІ и пациенту
назначают повторный забор крови.
Непригодной для анализа является гемолизированная
или хилезная кровь, а также кровь со сгустками. Особенно
«сложной» для кариотипирования является кровь новорож;
денных. По объяснимым причинам она чаще бывает с пере;
численными выше дефектами, в недостаточном количестве и
требует повторного взятия образца. Провести хромосомный
анализ тяжелым детям, которые вынужденно должны находиться на поддерживающей инфузионной терапии, практически невозможно. Им назначают повторное кариотипирование, которое проводят после выписки из роддома спустя
какое;то время. Поскольку набор хромосом во всех клетках
индивидуума теоретически одинаков и не меняется в тече;
ние жизни, можно говорить о «хромосомном паспорте», а
также рекомендовать пациенту хранить полученное изобра;
жение хромосом с цитогенетическим заключением и без не;
обходимости не прибегать к повторному исследованию.

Алгоритм цитогенетической диагностики
Нормальный кариотип, полученный в результате GTG;
бэндинга и компьютерного анализа, не требует дополнитель;
ного исследования. Это так называемый первый уровень ци;
тогенетической диагностики. Но если в кариотипе найдены
отклонения, которые требуют более детального исследова;
ния или имеет место несоответствие клинической картины
и кариотипа, врач;цитогенетик рекомендует исследование
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Кариотип

Клиническая картина, данные анамнеза,
не идентифицированная на первом уровне
хромосомная перестройка (направление)

Дополнительный
тест
с использованием
LSI, TEL, CEP
и др. ДНК проб

Дополнительный
тест
с использованием
LSI ДНК проб
для микроделеционных синдромов

Дополнительный
тест
с использованием
WCP проб ДНК
для анализа
структурных
перестроек

Дополнительный
тест
для выявления
микроделеций/
микродупликаций
методом CGH или
Array CGH

Второй уровень исследований (методы FISH)
Примечание: LSI – локусспецифические,Tel – теломерные, СЕР – центромерные пробы ДНК; WCP – пробы на всю хромосому;
CGH – сравнительная геномная гибридизация, Array CGH – чиповая техника

второго уровня. Второй уровень – это уточняющее дополни;
тельное исследование с более высокой разрешающей способ;
ностью (можно идентифицировать фрагмент хромосомы ме;
нее 7–10 млн пар н. о. ДНК). На этом уровне проводят диа;
гностику методом FISH, который позволяет исследовать не;
значительные перестройки хромосом, не выявляемые про;
стым кариотипированием. Поскольку стоимость FISH;ис;
следования выше, чем при обычном кариотипировании, и
число техник с каждым годом растет, желательно в каждом
конкретном случае обсуждать с врачом;цитогенетиком про;
токол уточняющего теста (рисунок).

Какие тесты
следует рекомендовать пациенту?
Синдромы, которые вызваны изменением числа хромосом
в кариотипе, как правило, хорошо диагностируются простым
кариотипированием. Только в тех случаях, когда клиническая
картина предполагает мозаицизм, лучше прибегнуть к дополнительному исследованию FISH;методом, чтобы определить;
ся с размером аномального клона. Например, при диагности;
ке синдромов Клайнфельтера и Тернера необходимо помнить
о хромосомном мозаицизме, который в некоторой мере будет
определять как клиническую картину, так и репродуктивный
потенциал пациента. Следует отметить, что при синдроме
Тернера важно выяснить не только соотношение нормального
(46, ХХ) и аномального (45, Х) клонов клеток но и не пропус;
тить, если такой имеется, клон клеток с Y;хромосомой (кари;
отип 46, XY) или какими;либо ее структурным аберрантными
вариантами (аберрация – тип мутации, который изменяет
структуру хромосом). При этом синдроме пациенты с Y;хро;
мосомой входят в группу повышенного риска по развитию го;
надобластом, которые могут давать начало инвазивным ново;
образованиям из зародышевых клеток, чаще всего дисгерми;
номам. Поэтому наличие подтвержденного мозаицизма 45, Х/
46, XY – показание для удаления такой гонады.
Отдельно необходимо сказать о структурных перестройках хромосом. Среди них есть те, которые хорошо
идентифицируются в световом микроскопе, не вызывают со;
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мнений у цитогенетиков при установлении диагноза и не
нуждаются во втором уровне исследований. Изменения
структуры хромосом – это нарушение целостности молеку;
лы ДНК хромосомы и выглядит это по;разному: потеря ма;
териала (делеция), перемещение участка одной хромосомы
на другую или обмен хромосом участками (транслокация),
двойной разрыв и поворот сегмента хромосомы на 180° (ин;
версия), дополнительный в кариотипе фрагмент какой;либо
хромосомы (маркерная) и многие другие.
Все структурные изменения хромосом можно разделить
на два типа: сбалансированные и несбалансированные, что
в свою очередь приводит к сбалансированным или несбалансированным кариотипам [1]. Несбалансированные хро;
мосомные перестройки (делеции, дупликации, инсерции;
вставки, сверхчисленные маркерные хромосомы и др.), как
правило, имеют клиническую картину проявления. Напро;
тив, пациенты со сбалансированными перестройками в так
называемом сбалансированном кариотипе могут даже не по;
дозревать о своих «скрытых» проблемах, поскольку они фе;
нотипически (фенотип – проявление кариотипа) нормаль;
ны и здоровы. К таким хромосомным перестройкам относят;
ся транслокации (Робертсоновские и множество реципрок;
ных), инверсии и некоторые другие аберрации. Для пациен;
тов;носителей существует повышенный риск рождения
больного ребенка с несбалансированной перестройкой. Маркерами повышенного риска для этой группы пациентов яв;
ляются бесплодие (первичное /вторичное), привычное не;
вынашивание, рождение ранее в семье ребенка с МВПР, ум;
ственной отсталостью и др. Поэтому задача цитогенетиков
состоит в установлении типа перестройки с максимально
точной локализацией точек разрывов на хромосоме. На этом
этапе может понадобиться FISH;исследование второго
уровня с использованием различных проб ДНК. Важно так;
же правильно интерпретировать полученные результаты,
обязательно указав на соответствие/несоответствие их при;
чине обращения пациента. При проведении анализа неоце;
нимую помощь оказывает максимально информативно со;
ставленное врачами других специальностей направление.
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Некоторые нозологические формы, сопровождающиеся микроструктурными аномалиями хромосом
Синдром

Хромосомная
аномалия

№

Синдром

Хромосомная
аномалия

К.де Ланге

del (3)(q26)

8

Прадера=Вилли

del (15)(q11.2= q13)

Вольфа=Хиршхорна

del (4)(р16)

9

Ангельмана

del (15)(q11.2= q13)

"Кошачьего крика"

del (5)(р15.5)

10

Смита=Магениса

del (17)(q11.2)

Вильямса

del (7)(q11.2)

11

Миллера=Дикера

del (17)(q13.3)

Смита=Лемли=Опитса

del (7)(q31)

12

ДиДжорджи и велокардиофациальный

del (22)(q11.21)

Лангера=Гидиона и ТРФС1

del (8)(q24.1)

13

"Кошачьего глаза"

del (22)(q11.2)

Видеманна=Беквита

dup(11)(p15.3)

14

Мышечные дистрофии Дюшена и Беккера

del (Х)(q22.1)

Примечание: del – делеция, dupдупликация, р – короткое плечо хромосомы, q – длинное плечо хромосомы.

Как правило, исследование кариотипа ребенка с той или
иной хромосомной аномалией считается завершенным толь;
ко после кариотипирования родителей и выяснения приро;
ды происхождения данной перестройки (материнское/от;
цовское или de novo). Это важно не только для пробанда, но
и для пренатальной профилактики хромосомной патологии
при последующих беременностях.
Например, при транслокациях обмена между двумя хро;
мосомами, найденной у родителя;носителя, ребенок может
унаследовать такую же пару измененных хромосом. Тогда
его кариотип аналогичен кариотипу здорового родителя;но;
сителя, и в 95% он будет здоров. Но если пробанд унаследо;
вал только одну хромосому из пары измененных, то карио;
тип следует считать несбалансированным и ребенок будет
болен. В случае же, когда ребенок со сбалансированным, как
у родителя;носителя, кариотипом имеет аномалии развития
или умственную отсталость, необходим поиск микроделе;
ций/ микродупликаций как в точках разрывов хромосом, так
и в целом геноме, не выявляемых кариотипированием. Та;
ким пациентам показана диагностика методом сравнитель;
ной геномной гибридизации (CGH или Array;CGH), кото;
рый позволяет диагностировать анеуплоидии и микрострук;
турные аномалии одновременно во всех хромосомах. В на;
стоящее время использование микрочиповых технологий,
позволяет дополнительно приблизительно в 6% случаев об;
наружить хромосомные микроаномалии при нормаль;
ном/сбалансированном кариотипе пациента.
Диагностика второго уровня FISH методом также пока;
зана при микроделеционных синдромах (МС) (таблица).
Частота возникновения большей части МС крайне невелика:
порядка 1 случая на 50–100 тыс. новорожденных. Как прави;
ло, потери небольших фрагментов генетического материала
не видимы в световой микроскоп и нуждаются в исследова;
нии второго уровня методом FISH с использованием локус;
специфических (LSI) ДНК проб к критическим регионом
того или иного МС. Важно акцентировать внимание на следующем: кариотипирование при МС исключает наличие в
кариотипе какой;либо макроперестройки (например, транс;
локации), которые могли задеть критические регионы для
определенного МС, FISH же c LSI ДНК;пробами – наличие
микроделеции. Но приблизительно в 25% случаев при нали;
чии клинической картины синдрома не удается обнаружить
каких;либо макро/микроизменений в кариотипе. В таких
случаях можно предполагать присутствие эффекта геномно;
го импринтинга и возможных однородительских дисомий
(т.е. происхождение пары гомологичных идентичных хромо;
сом диплоидного организма из генома одного из родителей).
Это можно рассматривать как эпигеномный уровень диагно;
стики работы генов. Например, у 20–30% больных с синдро;
мом Прадера–Вилли с помощью методов ПЦР обнаружива;
ют две копии материнской 15;й хромосомы при отсутствии
копии отцовской. Это и определяет клинику синдрома при
абсолютно нормальном кариотипе.
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Поэтому поиск мутаций по небольшим генным локусам
(методы ПЦР, FISH) при клинической картине МС не ис;
ключает кариотипирование, а дополняет его. То же касается
и некоторых других хромосомных синдромов. Например,
синдром Мартина–Белла или ломкой Х;хромосомы харак;
теризуется ее фрагильностью в сегменте Xq27.3, которая вы;
является в специальных условиях культивирования клеток
в среде с дефицитом фолиевой кислоты. Фрагильный сайт
получил обозначение FRAXA, а расшифрованный ген –
FMR1 (англ. – Fragile site Mental Retardation). Этот ген свя;
зан с развитием умственной отсталости 1;го типа. Хотя бо;
лее точным в диагностике данного синдрома является метод
ПЦР, все же он не исключает кариотипирования по выявле;
нию структурных перестроек в кариотипе такого пациента.
Подобным образом поступают с локусом SRY (Sex;
determining Region Y), который определяет развитие по
мужскому типу и расположен в коротком плече Y;хромосо;
мы (Yp11.3). При потере этого участка или генных мутациях
в нем фенотип будет женский при мужском кариотипе
46, ХУ (Синдром Свайера). Напротив, при женском карио;
типе 46,ХХ, но присутствии встроенного в результате транс;
локации в Х;хромосому или даже аутосому (не половая хро;
мосома) локуса с геном SRY, фенотип будет мужским (син;
дром Де ля Шапеля). Поэтому при несоответствии пола па;
циента и его кариотипа необходимо продолжить диагности;
ку по поиску SRY;локуса FISH;методом или мутаций в этом
локусе – методами ПЦР.
Учитывая тяжесть хромосомных болезней и особенности
психики пациентов с такими заболеваниями, Приказом
№ 641/84 МЗ Украины от 31.12.2003 регламентировано их
консультирование в ходе цитогенетической диагностики: за;
ключение с аномальным кариотипом должен разъяснить па;
циенту только врач;генетик.
Таким образом, хромосомные болезни – это тяжелые за;
болевания, которые, как правило, сопровождаются инвали;
дизацией пациентов. Медико;генетическое консультирова;
ние предполагает комплекс профилактических мероприятий
по упреждению появления таких пациентов в семьях. Одним
из видов диагностики этих заболеваний является цитогене;
тическая диагностика – комплекс традиционного кариоти;
пирования и различных техник метода FISH. Показанием
для такого тестирования является МВПР/микроаномалии,
различные нервно;психические нарушения, нарушения по;
лового развития (интерсексуализм, раннее половое созрева;
ние или его задержка, крипторхизм), различные стигмы ди;
сэмбриогенеза (особенно лица, половых органов, конечнос;
тей), внутриутробное и постнатальное отставание в росте и
развитии, аутизм, задержка речи, трудности в обучении. Ус;
пешность лечебных и профилактических мероприятий зави;
сит от совместных усилий врачей;генетиков, акушеров;ги;
некологов, неонатологов, педиатров, семейных врачей, а так;
же от врачей;цитогенетиков, гарантирующих достоверность
результатов исследований.
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Цитогенетична діагностика: особливості
постнатального каріотипування
Л.В. Тавокіна

Cytogenetic Diagnosis :
features postnatal karyotyping
L.V. Tavokina

Хромосомні хвороби – це важкі захворювання, які, як правило, су;
проводжуються інвалідизацією пацієнтів. Медико;генетичне кон;
сультування передбачає комплекс профілактичних заходів з попе;
редження появи таких пацієнтів в сім’ях. Для діагностики цих за;
хворювань використовують традиційне каріотипування у
поєднанні з різними техніками методу FISH. В огляді автор де;
тально зупиняється на особливостях хромосомного аналізу при
постнатальному каріотипуванні:
– основний принцип хромосомного аналізу;
– особливість преаналітичного етапу досліджень;
– алгоритм цитогенетичної діагностики;
– показання для проведення хромосомного аналізу.
Ключові слова: хромосомні хвороби, каріотипування, FISHметод.

Chromosomal diseases are heavy illness, which, as a rule, are accompa;
nied invalidization of patients. The counseling suppose the complex of
preventive measures on prediction of such patients appearance in fam;
ilies. For diagnostics of these diseases traditional karyotyping is used
in combination with the different techniques of method of FISH. In a
review an author in detail decides on the features of chromosomal
analysis at postnatal karyotyping:
– basic principle of chromosomal analysis;
– specifics of the preanalytical stage of researches
– indications for chromosomal analysis
Key words: chromosomal diseases, karyotyping , FISHmethod.
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Роль возраста пациенток в оценке эффективности
вспомогательных репродуктивных технологий
при сочетанных формах бесплодия
М.М. Адамов
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что к информативным клинико-анамнестическим и гормональным факторам, определяющим исход цикла вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) у больных репродуктивного возраста с сочетанными формами бесплодия,
относят: возраст больной; индекс массы тела; наличие трубно-перитонеального фактора бесплодия; уровень свободного тестостерона в крови; содержание прогестерона в крови
на 20-22-й день менструального цикла, а также определение
в фолликулярной жидкости яичников цитокинов. Показана
роль возраста пациенток в оценке эффективности ВРТ.
Ключевые слова: бесплодие, возраст, вспомогательные ре
продуктивные технологии.
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а сегодняшний день одним из направлений лечения бес;
плодия является применение вспомогательных репро;
дуктивных технологий (ВРТ), частота наступления бере;
менности и родов после которого составляют соответствен;
но 29,1% и 21,5% (данные Европейского общества репродук;
ции человека, 2011 г.). Повышение эффективности ВРТ свя;
зано с исследованиями, направленными на изучение регуля;
торных механизмов репродуктивных процессов, прогнози;
рование их нарушений и определение подходов к коррекции.
В этом плане одно из центральных мест занимает проблема
иммунологической регуляции репродуктивной функции
женщины. Известно, что иммунокомпетентные клетки (мак;
рофаги, лимфоциты) и продуцируемые ими цитокины (ин;
терлейкины, ростовые факторы, хемокины) принимают уча;
стие в механизмах фолликулогенеза, овуляции, формирова;
ния и функционирования желтого тела, циклических мор;
фофункциональных изменений эндометрия, оплодотворе;
нии и имплантации [1–6].
Несмотря на значительное число научных публикаций
по ВРТ нельзя считать все вопросы полностью решенными,
особенно в плане изучения возраста пациенток в оценке их
эффективности.
Цель исследования: изучить роль возраста пациенток в
оценке эффективности ВРТ при сочетанных формах бесплодия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели нами были обследо;
ваны 70 женщин репродуктивного возраста, которые соста;
вили следующие группы: основную (n=30), сравнения
(n=30) и контрольную (n=10). Исследование проводили на
базе клиники репродуктологии «Вера», г. Симферополь.
Критериями включения в основную группу являлись:
возраст 25–38 лет; бесплодие (эндокринное, трубно;перито;
неальное, сочетанное); программа ВРТ; стимуляция яични;
ков препаратами гонадотропинов; наступление беременнос;
ти после настоящей программы ВРТ (визуализация плодно;
го яйца при ультразвуковом исследовании (УЗИ) через
3 нед после переноса эмбрионов). Критерии включения в
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группу сравнения: возраст 25–38 лет; бесплодие (эндокрин;
ное, трубно;перитонеальное, сочетанное); программа ВРТ;
отсутствие беременности после настоящей программы ВРТ.
Критерии включения в контрольную группу: возраст
25–32 года; наличие в анамнезе беременности, закончившей;
ся родами. Контрольную группу составили пациентки, при;
нимающие участие в программе «Донорство ооцитов». Кри;
терии исключения для основной группы и группы сравнения
были общими: гипер; и гипогонадотропная овариальная не;
достаточность; удаление одного или обоих яичников в анам;
незе; тяжелые степени астенотератозооспермии, азооспер;
мия; единственная причина бесплодия – мужской фактор;
ожирение II–III степени.
В комплекс проведенных исследований были включены
клинические, эхографические, эндокринологические, мор;
фологические, статистические и иммунологические, кото;
рые включали определение уровня цитокинов в фоллику;
лярной жидкости методом мультиплексного анализа белков:
MCP;1 (моноцитарного хемотаксического протеина 1),
MIP;1D, MIP;1E, RANTES, эотаксина, IP;10 (интерферон;
индуцируемого протеина 10), IL;8, фракталкина, TNFD, IL;
1E, IL;2, IL;5, IL;6, IL;7, IL;9, IL;12, IL;13, IL;15, IL;10, IL;
1ra) и определение методом PCR в биоптатах эндометрия
экспрессии мРНК хемокинов (MCP;1, MIP;1D, MIP;1E,
RANTES, эотаксина, IP;10, IL;8, фракталкина) и их рецепто;
ров (CXCR1, 2, 3, 4; CX3CR1; CCR1, 3, 4, 5, 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Средний возраст женщин основной группы составил
32,2±4,3 года, длительность бесплодия – 6,2±3,7 года. 46,7%
больных данной группы имели в прошлом беременности
(13,3% – роды, 30,0% – искусственные аборты, 3,3% – само;
произвольные аборты, 3,3% – неразвивающаяся беремен;
ность). В структуре сопутствующей гинекологической забо;
леваемости у пациенток основной группы выявлены: хрони;
ческий сальпингоофорит (36,7%), лейомиома матки (10,0%),
наружный генитальный эндометриоз I–II cтепени тяжести
(23,3%), аденомиоз (6,7%). 36,7% пациенток основной груп;
пы перенесли в анамнезе диагностическую и/или операци;
онную лапароскопию, 26,7% – диагностическую и/или опе;
рационную гистероскопию.
Средний возраст женщин в группе сравнения составил
33,7±4,2 года, длительность бесплодия – 5,7±3,2 года. 63,3%
больных данной группы в прошлом имели беременности
(26,7% – срочные роды, 16,7% – эктопическую беременность,
43,3% – искусственный аборт, 6,7% – самопроизвольный аборт,
16,7% – неразвивающуюся беременность). В структуре сопут;
ствующей гинекологической заболеваемости у пациенток груп;
пы сравнения выявлены: хронический сальпингоофорит
(56,7%), лейомиома матки (16,7%), наружный генитальный эн;
дометриоз I;II степени тяжести (26,7%), аденомиоз (13,3%).
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Корреляционная зависимость содержания цитокинов в фолликулярной жидкости яичников
и экспрессии рецепторов хемокинов в эндометрии от возраста больных с бесплодием

Возраст больных
(от 30 до 40 лет)

Цитокин (фолликулярная жидкость)

Rс

Р

IL=1ra

0,31

<0,01

IL=7

0,33

<0,01

IL=9

0,28

<0,05

G=CSF
РDGF=BB
мРНК (эндометрий)
CCR1

0,33
0,41

<0,01
<0,01

0,41

<0,05

CCR3

=0,42

<0,05

46,7% пациенток группы сравнения перенесли в анамнезе диа;
гностическую и/или операционную лапароскопию, 56,7% –
диагностическую и/или операционную гистероскопию.
Контрольную группу составили здоровые женщины,
принявшие участие в программе «Донорство ооцитов». Все
они состояли в браке, в анамнезе имели роды, закончившие;
ся рождением здорового ребенка. Средний возраст пациен;
ток составил 29,7±3,9 года.
Полученные нами результаты свидетельствуют, что с
увеличением возраста больных закономерно снижается ко;
личество растущих фолликулов (Rс=;0,32; р<0,05); полу;
ченных во время пункции яичников ооцитов (Rс=;0,33;
р<0,01), в том числе зрелых (Rс=;0,31; р<0,05). Это свиде;
тельствует о снижении активности процессов фолликуло; и
оогенеза, частоты наступления беременности с увеличением
возраста женщин. Данные процессы обусловлены морфо;
функциональными изменениями яичников у женщин стар;
шего возраста, снижением их овариального резерва, увели;
чением частоты анеуплоидии ооцитов, что может явиться
одной из причин низкой частоты имплантации. Кроме фи;
зиологического увеличения частоты элиминации приморди;
альных фолликулов в старшем репродуктивном возрасте,
факторами, приводящими к снижению эффективности гона;
дотропной стимуляции яичников у обследованных больных,
могли быть сопутствующие гинекологические заболевания
(хронический сальпингоофорит, наружный генитальный эн;
дометриоз), перенесенные оперативные вмешательства на
органах репродуктивной системы.
Одним из механизмов нарушения фолликуло; и оогене;
за является изменение цитокиновой регуляции этих процес;
сов. С увеличением возраста пациенток происходит увеличе;
ние содержания в фолликулярной жидкости яичников про;
воспалительных цитокинов: IL;1ra, IL;7, IL;9, G;CSF и
РDGF BB (таблица). Возможно, что увеличение содержания
провоспалительных цитокинов оказывает негативное влия;
ние на гранулезные клетки, комплекс ооцит;кумулюс, качес;
тво ооцита и является одним из механизмов снижения эф;
фективности циклов экстракорпорального оплодотворения.
Это свидетельствует об уменьшении овариального резерва,
ассоциированного с возрастом женщины, что сопровождает;
ся активацией апоптоза гранулезных клеток фолликула. Вы;
явленное нами усиление экспрессии тромбоцитарного фак;
тора роста в яичнике может быть обусловлено активацией
синтеза провоспалительных цитокинов.
С увеличением возраста больных наблюдалось достовер;
ное снижение толщины эндометрия во время переноса эм;
брионов (Rс=;0,33; р<0,05 ). Это может быть обусловлено как
увеличением частоты переноса эмбрионов на 3;й день разви;
тия, так и возрастными морфофункциональными изменения;
ми эндометрия. С увеличением возраста больных изменяется
чувствительность эндометрия к хемокинам, что проявлялось
в увеличении в нем экспрессии рецептора хемокинов CCR1 и
снижении – рецептора CCR3 (см. таблицу).
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С помощью корреляционного анализа определено, что
количество растущих при гонадотропной стимуляции фол;
ликулов имеет достоверную прямую корреляционную зави;
симость от содержания в фолликулярной жидкости цитоки;
нов: IL;10 (Rс=0,31; р<0,05), IFN;J (Rс=0,32; р<0,05), MIP;
1E (Rс=0,32; р<0,05), RANTES (Rс=0,38; р<0,01) и TNF;D
(Rс=0,27; р<0,05). Выявлено, что имеется прямая корреля;
ционная зависимость между количеством ооцитов, получен;
ных при пункции яичников, и содержанием в них цитокинов
IL;10, IFN;J, GM;CSF, MIP;1E, RANTES и TNF;D. У боль;
ных с отрицательным результатом цикла ВРТ уровень IL;13
в фолликулярной жидкости яичников во время стимуляции
в 2 раза выше такового у больных с наступившей после ВРТ
беременностью.
С помощью корреляционного анализа была выявлена до;
стоверная взаимосвязь между уровнями цитокинов в фолли;
кулярной жидкости. Так, содержание IL;10 коррелировало с
концентрацией IL;6 (Rc=0,76; р<0,0001), эотаксина
(Rc=0,62, р<0,0001), MCP;1 (Rc=0,62, р<0,0001) и G;CSF
(Rc=0,56; р<0,0001), а содержание IL;2 – с GM;CSF
(Rc=0,59; р<0,0001) и IL;15 (Rc=0,78; р<0,0001), что может
свидетельствовать о сходных клеточных источниках синтеза
приведенных факторов в тканях яичника.
Полифункциональные цитокины IL;10, IL;4, IL;13 отно;
сят к цитокинам, характерным для так называемого Th;2;
иммунного ответа, доминирующего при нормальном тече;
нии беременности. IL;10 и IL;4 обладают выраженным про;
тивовоспалительным эффектом, регуляторными свойствами
в отношении цитотоксических и хелперных Т;лимфоцитов,
NK;клеток, В;лимфоцитов и дендритных клеток. IL;10 спо;
собен также ингибировать апоптоз клеток, индуцированный
ТNF;D или IFN;J. IL;13 продуцируется преимущественно
активированными Т;клетками и является мощным модуля;
тором активности моноцитов и В;клеток, не оказывая, в от;
личие от IL;4, прямого биологического влияния на Т;клет;
ки. Кроме этого, существуют данные о способности IL;13
оказывать ингибирующий эффект на продукцию других ци;
токинов, стимулирующих начало воспалительного процесса.
Возрастание продукции цитокинов, хемокинов и росто;
вых факторов в яичниках при их стимуляции, вероятно, обес;
печивается высоким содержанием и активацией в них ИКК.
Кроме этого, секреция цитокинов обеспечивается гранулез;
ными клетками растущих фолликулов. TNF;D, IFN;J, GM;
CSF вовлечены в развитие и рост фолликула, сигнальное вза;
имодействие между ооцитом и окружающими его соматичес;
кими (гранулезными) клетками, баланс процессов пролифе;
рации и апоптоза клеток фолликула, регулируют ангиогенез
и синтез стероидных гормонов в яичнике. ТNF;D и IFN;J че;
рез активацию проапоптотических Bax;белков, протеинкина;
зы С или каспаз могут индуцировать апоптоз клеток фолли;
кула. Синтезируемые в яичниках хемокины (RANTES, эо;
таксин, MIP;1E), обладая хемоаттрактивным эффектом, при;
влекают в ткани яичника и активируют иммунокомпонент;
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ные клетки (ИКК), которые, в свою очередь, секретируют ци;
токины, хемокины и факторы роста, обеспечивая избыточ;
ность цитокиновой регуляции фолликулогенеза.
Изученные в исследовании цитокины могут регулиро;
вать процесс ангиогенеза в яичнике. Так, ТNF;D и GM;CSF
непосредственно или посредством индукции VEGF (сосуди;
сто;эндотелиальный фактор роста) принимают участие в ми;
грации, пролиферации эндотелиальных клеток, формирова;
нии капиллярных трубок и базальной мембраны. При этом
ТNF;D, IL;10 могут оказывать и антиангиогенный эффект.
Итак, стимуляция яичников гонадотропинами сопро;
вождается ростом фолликулов, рекрутированием и актива;
цией ИКК с индукцией противовоспалительных (IL;4, IL;
10, IL;13), провоспалительных цитокинов (IFN;J; GM;CSF;
TNF;D) и хемокинов (MIP;1E; RANTES), что, вероятно, не;
обходимо для поддержания баланса апоптоза и пролифера;
ции клеток гранулезы, регуляции ангиогенеза и стероидоге;
неза в яичниках.
Выявлена достоверная отрицательная корреляционная
зависимость между качеством оплодотворения, частотой
дробления эмбрионов с содержанием в фолликулярной жид;
кости цитокинов GM;CSF, IFN;J и RANTES и положитель;
ная – между количеством перенесенных эмбрионов и содер;
жанием в фолликулярной жидкости IL;15.
Полученные данные свидетельствуют о том, что усиле;
ние секреции в яичнике провоспалительных цитокинов мо;
жет быть одним из механизмов неблагоприятного влияния

Результаты проведенных исследований свидетельству;
ют, что к информативным клинико;анамнестическим и гор;
мональным факторам, определяющим исход цикла вспомо;
гательных репродуктивных технологий (ВРТ) у больных ре;
продуктивного возраста с сочетанными формами бесплодия,
относят: возраст больной; индекс массы тела; наличие труб;
но;перитонеального фактора бесплодия; уровень свободного
тестостерона в крови; содержание прогестерона в крови на
20–22;й день менструального цикла, а также определение в
фолликулярной жидкости яичников цитокинов. Показана
роль возраста пациенток в оценке эффективности ВРТ.

Роль віку пацієнток в оцінюванні ефективності
допоміжних репродуктивних технологій
при поєднаних формах безпліддя
М.М. Адамов

Role age of patients in an estimation of efficiency
of auxiliary reproductive technologies
at combinated barreness forms
M.M. Adamov

Результати проведених досліджень свідчать, що до інформативних
клініко;анамнестичних і гормональних чинників, які визначають
результат циклу допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у
хворих репродуктивного віку з поєднаними формами безпліддя,
відносять: вік хворої; індекс маси тіла; наявність трубно;перитоне;
ального чинника безпліддя; рівень вільного тестостерону в крові;
вміст прогестерону в крові на 20–22;й день менструального циклу,
а також визначення у фолікулярній рідині яєчників цитокінів. По;
казана роль віку пацієнток в оцінці ефективності ДРТ.
Ключові слова: безпліддя, вік, допоміжні репродуктивні технології.

Results of the spent researches testify that to informative clinical;
anamnestical and to the hormonal factors defining an outcome of cycle
ART at patients of reproductive age with combinated forms of bar;
reness, carry: age of the patient; an index of weight of a body; presence
tube;peritoneal barreness factor; level of free testosterone in blood; the
progesterone maintenance in blood for 20;22 day menstrual cycle, and
also definition in a follicular liquid ovariums cytocines. By us the role
of age of patients in an estimation of efficiency of auxiliary reproduc;
tive technologies is shown.
Key words: barreness, age, auxiliary reproductive technologies.

стимуляции яичников гонадотропинами на ооцит. В настоя;
щее время предполагается, что стимуляция яичников, ее ре;
жимы влияют на «качество» ооцита, потенции его к оплодот;
ворению и темпы раннего развития эмбриона. Негативную
роль могут играть высокие концентрации в крови эстрадио;
ла, а также фармакологические препараты, использующиеся
во время стимуляции яичников (гонадотропины, агонисты и
антагонисты гонадотропин;рилизинг;гормона), а также воз;
раст пациенток. Полученные результаты подтвердили имею;
щиеся фундаментальные представления о том, что взаимо;
действие между ооцитом и соматическими клетками яични;
ка являются критическим для нормального течения оогене;
за, оплодотворения и раннего развития эмбриона, особенно у
пациенток старшего возраста.
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Влияние гормональных рилизингсистем
на клиническое течение предменструального
синдрома
Н.В. Адамчук
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой контрацептивной эффективности гормональных рилизинг-систем, низком уровне различных побочных эффектов, а
также о снижении частоты клинических проявлений предменструального синдрома.
Ключевые слова: гормональные рилизингсистемы, предменстру
альный синдром.

Р

азработка и внедрение методов сохранения репродук;
тивного здоровья женщины, в том числе методов конт;
рацепции, признаны приоритетным направлением совре;
менной медицины, и это направление постоянно развивает;
ся во всем мире. Общепризнанно, что среди многочислен;
ных методов контрацепции наиболее эффективной и при;
емлемой для предупреждения нежелательной беременности
является гормональная контрацепция (ГК) [1–4].
В настоящее время прогресс в области ГК привел к со;
зданию не только ряда пероральных средств, но и принципи;
ально новых – гормональных рилизинг;систем (ГРС) про;
лонгированного действия с различными способами введе;
ния (чрескожный, влагалищный, внутриматочный), что су;
щественно расширило возможности контрацепции [1–4].
Одним из значительных преимуществ ГРС по сравне;
нию с гормональными таблетированными средствами явля;
ется возможность длительного, не ежедневного применения,
отсутствие эффекта первичного прохождения через пищева;
рительный тракт и печень, что снижает вероятность систем;
ного действия, развития побочных реакций и, следователь;
но, открывает новые возможности для женщин и супружес;
кой пары.
Ввиду того что ГРС были созданы и стали внедряться в
клиническую практику недавно, данные литературы об осо;
бенностях их влияния на репродуктивное здоровье, особен;
но на клиническое течение предменструального синдрома
(ПМС), немногочисленны и противоречивы.
Все изложенное послужило основанием для проведения
настоящего исследования.
Цель исследования: изучение влияния ГРС на клиниче;
ское течение ПМС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели нами были отобра;
ны 150 фертильных женщин репродуктивного возраста от 18
до 40 лет (средний возраст 31,2±0,6 года), не имеющих про;
тивопоказаний к применению контрацептивных рилизинг;
систем в соответствии с критериям ВОЗ (2008).
Критерии включения в исследовании: соматически и
психически здоровые фертильные женщины репродуктив;
ного возраста от 18 до 40 лет, регулярная половая жизнь, же;
лание использовать контрацепцию, отсутствие приема гор;
мональных контрацептивов в предшествующие 3 мес.
Критерии исключения (ВОЗ, 2008) для назначения
ГРС: наличие множественных факторов риска сердечно;со;
судистых заболеваний, артериальная гипертензия (АД сист.
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>160 и АД диаст. >100), тромбофлебит, тромбоэмболичес;
кие заболевания, нарушение мозгового кровообращения,
цереброваскулярные инсульты, инфаркт миокарда (в анам;
незе), хирургические операции с длительной иммобилиза;
цией, тромбогенные мутации (фактор Y Лейдена, недоста;
точность протеина S и др.), заболевания клапанов сердца с
осложнениями, мигрень с неврологической симптоматикой,
сахарный диабет с сосудистыми осложнениями или в соче;
тании с другими сосудистыми заболеваниями или длитель;
ностью более 20 лет, острое заболевание печени (гепатит),
цирроз печени в стадии декомпенсации, доброкачественные
или злокачественные опухоли печени, маточные кровотече;
ния неясной этиологии, рак грудной железы, кормление
грудью до 6 нед после родов, беременность, курение (15 и
более сигарет в день) в возрасте старше 35 лет; цервикаль;
ные интраэпителиальные неоплазии, выпадение шейки мат;
ки, грыжа мочевого пузыря, грыжа прямой кишки, тяжелые
хронические запоры; ожирение (масса тела более 90 кг), за;
болевания кожи (в том числе аллергические); воспалитель;
ные заболевания органов малого таза в настоящее время,
инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), тубер;
кулез внутренних половых органов, количество половых
партнеров >1, врожденная аномалия половых органов (дву;
рогая матка, седловидная матка, однорогая матка, перего;
родка в матке), миома матки (субмукозный узел или узел,
деформирующий полость матки), трофобластическая бо;
лезнь, пузырный занос, хориокарцинома в анамнезе).
После скрининга и оценки соответствия критериям вклю;
чения;исключения все 150 женщин случайным образом были
распределены на 3 группы. Использовали парные выборки. В
1;ю группу вошли 50, во 2;ю – 50, в 3;ю – 50 пациенток.
Женщины 1;й группы использовали влагалищное коль;
цо «Нова Ринг»; 2;й группы – накожный пластырь «Евра»;
женщинам 3;й группы была введена внутриматочная гормо;
нальная система «Мирена».
Пациентки были обследованы с помощью комплекса
современных и информативных методов исследования: об;
щеклиническое, гинекологическое обследование, обследо;
вание по тестам функциональной диагностики, УЗИ орга;
нов малого таза и грудных желез, определение показателей
гемостаза (концентрация фибриногена, протромбиновый
индекс, тромбоэластограмма, индекс тромбодинамического
потенциала тромбоэластограммы, количество тромбоци;
тов, агрегационная активность тромбоцитов, коллаген;аг;
регация, АДФ;агрегация) и липидного спектра крови, бак;
териоскопическое и культуральное исследование содержи;
мого влагалища, цитологическое исследование мазков из
шейки матки, расширенная кольпоскопия.
Оценивали: эффективность и правильность применения,
удовлетворенность использованием, наличие побочных эф;
фектов и осложнений, а также влияние на клиническое тече;
ние ПМС.
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Пациентки были детально информированы о методах
контрацепции. Им были разъяснены возможности и особен;
ности метода. Все пациентки дали информированное согла;
сие на участие в проводимом исследовании.
Все женщины были обследованы перед назначением
ГРС и в процессе их использования через 3, 6, 12, 18, 24 мес.
Длительность наблюдений составила от 2 до 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении менструальной функции установлено, что
у 92,5% пациенток менархе наступило своевременно, в воз;
расте от 11 до 14 лет, и только у 7,5% женщин отмечено позд;
нее становление менструальной функции.
Средний возраст наступления менархе составил 13,2±0,5
года, средняя продолжительность менструального цикла –
29,0±0,8 дня, средняя продолжительность менструального
кровотечения – 5,1±0,4 дня.
У большинства пациенток (76,0%), в анамнезе были бе;
ременности, роды – у 68,5%, у 56,5% женщин беременности
закончились медицинскими абортами, у 12,0% – самопроиз;
вольными выкидышами.
Из анамнеза обращало на себя внимание, что ранее 17,5%
женщин принимали с целью контрацепции комбинирован;
ные оральные контрацептивы, 22,0% использовали ВМС,
38,0% – барьерные методы контрацепции: химические спер;
мициды (таблетки, кремы, гели), 20,0% – предохранялись от
беременности с помощью презервативов и 23,5% – использо;
вали естественные методы контрацепции: «календарный»
метод и coitus interruptus.
Результаты комплексного обследования пациенток по;
зволили составить картину соматического и репродуктивно;
го здоровья женщин.
Различные экстрагенитальные заболевания ранее пере;
несли 56,0% пациенток 1;й группы, 54,0% пациенток 2;й
группы и 56,0% – соответственно 3;й группы. Основными
вариантами были: вегетососудистая дистония, гастрит, пие;
лонефрит, патология щитовидной железы, бронхит и др.
В структуре гинекологической заболеваемости в анам;
незе часто встречались инфекционные воспалительные
заболевания нижнего отдела генитального тракта (ваги;
нальный кандидоз, бактериальный вагиноз, хламидиоз,
уреаплазмоз и др.).
При анкетировании на симптомы ПМС жаловались
24,0% пациенток 1;й, 26,0% – 2;й и 30,0% – 3;й групп, при;
чем наиболее частыми жалобами были раздражительность,
плаксивость, агрессивность, ухудшение сна, головная боль,
головокружение, тошнота, тахикардия, колебания АД, на;
грубание грудных желез, отеки, метеоризм.
В результате обследования диагноз ПМС был установ;
лен на основании циклического характера возникновения
перечисленных симптомов ПМС и их исчезновения с на;
ступлением менструации или сразу после ее окончания, а
также исключения схожей по симптоматике патологии.
Жалобы на болезненные менструации (дисменорея)
предъявляли 39,5% пациенток. Средний возраст этих паци;
енток составил 20,1±3,1 года. Органические заболевания ре;
продуктивной системы были исключены. Для оценки степе;
ни тяжести первичной дисменореи, использовали общепри;
нятые критерии.
Меноррагия диагностирована у 30,0% женщин. Для ис;
ключения органических причин меноррагии и патологии
свертывающей системы крови пациенткам проводили УЗИ,
исследование клинического анализа крови, гемостазиограм;
мы, гистероскопия (по показаниям).
Результаты нашего исследования свидетельствуют о вы;
сокой контрацептивной эффективности влагалищного коль;
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ца, накожного пластыря, ВМС «Мирена». При использова;
нии каждой из приведенных рилизинг;систем при наблюде;
нии в течение от 2 до 5 лет ни у одной пациентки не наступи;
ла беременность (Индекс Перля = 0).
Оценка приемлемости ГРС подтвердила данные о том,
что общее состояние пациенток в процессе контрацепции
оставалось удовлетворительным. Частота и характер побоч;
ных реакций в целом различались по группам и они были
специфичными для каждой рилизинг;системы. Так, при
применении влагалищного кольца наблюдалось усиление
влагалищной секреции (14,0%), накожного пластыря – мас;
талгии и кожные реакции в месте аппликации пластыря
(14,0%), ВМС «Мирена» – нарушения менструального цик;
ла в виде межменструальных кровянистых выделений
(28,0%). Большинство побочных реакций встречалось в пе;
риод адаптации (в первые 3–4 мес) применения ГРС, при
увеличении продолжительности применения их число зна;
чительно снижалось. Полученные результаты свидетельст;
вуют о необходимости проведения исследований в этом на;
правлении для оценки неконтрацептивных и лечебных эф;
фектов ГРС, особенно в плане их влияния на клиническое
течение ПМС.
До настоящего времени неконтрацептивные, лечеб;
ные эффекты ГРС практически не изучены. Вместе с
тем известно, что одним из неконтрацептивных преиму;
ществ гормональных контрацептивов является их воз;
можное влияние на симптомы ПМС. В настоящее время
полагают, что решающим в генезе ПМС является не
уровень половых гормонов, который не отличается от
такового у здоровых женщин, а колебания их содержа;
ния в течение менструального цикла. В большинстве
исследований у женщин, применяющих гормональные
контрацептивы, было выявлено уменьшение симптомов
ПМС. В ряде исследований было установлено, что ме;
ханизм лечебного действия эстроген;гестагенных рили;
зинг;систем идентичен контрацептивному и основан на
подавлении овуляции в результате снижения цикличес;
кой секреции гонадотропинов. Однако эти данные про;
тиворечивы.
Нами были получены данные об эффективности на;
значения ГРС у пациенток с симптомами ПМС. Так, при
изучении комбинированных эстроген;гестагенных рили;
зинг;систем (кольцо, пластырь) выявлено их положитель;
ное влияние (уменьшение выраженности или исчезнове;
ние симптомов ПМС соответственно у 92,0% женщин с
ПМС).
При применении влагалищного кольца и накожного
пластыря отмечено достоверно более выраженное сниже;
ние частоты проявлений большинства симптомов ПМС
уже к концу 2–3;го цикла использования. Более быстрая
по сравнению с комбинированными оральными контра;
цептивами реализация эффекта, основанного на подавле;
нии овуляции в результате снижения циклической секре;
ции гонадотропинов, отсутствие суточных колебаний
уровня гормонов крови объясняет в известной мере более
быстрое и эффективное купирование симптомов ПМС у
пациенток, использующих эстроген;гестагенные системы.
В этой связи представляется целесообразным назначение
эстроген;гестагенных рилизинг;систем пациенткам с
ПМС.

ВЫВОДЫ
Результаты проведенных исследований свидетельству;
ют о высокой контрацептивной эффективности гормональ;
ных рилизинг;систем, низком уровне различных побочных
эффектов, а также о снижении частоты клинических прояв;
ления предменструального синдрома.
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Вплив гормональних рилізинг>систем на клінічний
перебіг передменструального синдрому
Н.В. Адамчук

Influence of hormonal rilizing>systems
on a clinical current premenstrual syndrome
N.V. Adamchuk

Результати проведених досліджень свідчать про високу контра;
цептивну ефективність гормональних рилізинг;систем, низький
рівень різних побічних ефектів, а також про зниження частоти
клінічних проявів передменструального синдрому.
Ключові слова: гормональні рилізингсистеми, передменструаль
ний синдром.

Results of the spent researches testify to high contraceptive efficiency
hormonal rilizing systems, low level of various by;effects, and also
about decrease in frequency clinical displays предменструального a
syndrome.
Key words: hormonal rilizingsystems, premenstrual syndrome.
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Н О В О С Т И

М Е Д И Ц И Н Ы

НЕВРОПАТОЛОГИ АКТИВНО ВЫСТУПАЮТ ЗА ВНЕДРЕНИЕ
НОВОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТОВ
Американские Ассоциации кар=
диологов и невропатологов обна=
родовали новые рекомендации по
лечению ишемических инсультов, в
которые включен и метод реваску=
ляризации с помощью специально=
го стента. Ученые отмечают высо=
кую эффективность этого метода.
До последнего времени на про=
тяжении нескольких десятилетий
"золотым стандартом" лечения
ишемического инсульта являлось
введение специального препара=
та, который называется тканевый
активатор плазминогена (tPA). Та=
кое лекарство способствует рас=
творению тромба и восстановле=
нию кровотока.
Но на днях впервые за, как мини=
мум, 20 лет в официальных реко=
мендациях, адресованных невропа=
тологам США, упомянут и альтерна=
тивный метод лечения обширных
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ишемических инсультов с помощью
стента, обеспечивающего реваску=
ляризацию головного мозга.
Преимущества этого метода
особенно проявляются в тех случа=
ях, когда тромб, блокировавший ар=
терию головного мозга, является
крупным и практически не раство=
ряется с помощью тканевого акти=
ватора плазминогена. Кроме этого,
"терапевтическое окно" примене=
ния стента больше по сравнению с
лекарственной терапией tPA = 6 ча=
сов после появления первых симп=
томов инсульта против максимум
4,5 часов.
При этом больному, которому
будут удалять тромб с помощью
стента, все равно предварительно
следует ввести активатор плазми=
ногена.
Авторы рекомендаций ученые из
двух врачебных Ассоциаций США =

кардиологов и невропатологов
(American Heart Association и
American Stroke Association) решили
включить этот метод в новую редак=
цию рекомендаций после того как
ознакомились с результатами 6 ис=
следований, посвященных изуче=
нию эффективности этого метода.
При реваскуляризации головно=
го мозга после инсульта с помощью
стента врач под визуальным конт=
ролем с помощью рентгеновского
аппарата или компьютерного томо=
графа вводит стент в блокирован=
ную артерию и затем проводит
стент в сложенном состоянии через
тромб.
После этого стент распрямля=
ется и "всасывает" тромб благода=
ря созданию отрицательного дав=
ления в присоединенном к нему
катетере.
www.health;ua.org
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Частота и структура тиреоидных нарушений
у женщин с бесплодием
Д.Ю. Берая
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что у пациенток с бесплодием распространенность тиреоидной патологии в 3,8 раза выше по сравнению с фертильными женщинами (48% и 12,5%). В структуре патологии
щитовидной железы преобладает носительство антител к
тиреопероксидазе в сочетании с ультразвуковыми признаками аутоиммунного тиреоидита (24% и 8,7%); субклинический гипотиреоз (8,6% и 2,5%) и эутиреоидный зоб
(7,8% и 2,5%). Результаты анкетирования, проведенного у
женщин с бесплодием, продемонстрировали низкую диагностическую ценность клинической симптоматики гипотиреоза по сравнению с лабораторной диагностикой в верификации данного диагноза. Чувствительность симптомов была невысокой и колебалась от 16,1% до 27,8%, в то
время как специфичность симптомов была значительной и
варьировала от 85,1% до 94,5%. Ведущее место в структуре причин бесплодия у женщин с аутоиммунным тиреоидитом занимает наружный генитальный эндометриоз
(34,4%); у пациенток с гипотиреозом – эндокринное бесплодие (29,8%), у женщин с эутиреоидным зобом и без патологии щитовидной железы – трубно-перитонеальный
фактор бесплодия (33,3% и 39,8%). Полученные результаты необходимо учитывать при разработке алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.
Ключевые слова: бесплодие, тиреоидная патология.

П

роблема взаимосвязи нарушений репродуктивной
функции и патологии щитовидной железы (ЩЖ) ак;
тивно обсуждается в научной литературе. С одной стороны,
это обусловлено высокой распространенностью бесплодия в
браке (до 15–17%), которая, несмотря на современные до;
стижения в области репродукции человека, не имеет тенден;
ции к снижению [1–5]. С другой стороны, заболевания ЩЖ
занимают первое место в структуре эндокринной патологии
у женщин репродуктивного возраста [2, 3]. Аутоиммунные
заболевания щитовидной железы (АЗЩЖ), болезнь Грейвса
(БГ), протекающая с тиреотоксикозом, и тиреоидит Хаши;
мото, являющийся основной причиной развития гипотирео;
за встречается примерно у 5% населения земного шара и мо;
гут приводить к развитию патологии в репродуктивной сис;
теме женщин чаще всего в виде нарушений менструальной
функции, бесплодия, гормонзависимых опухолей, а в случае
субклинического течения могут рассматриваться как факто;
ры риска невынашивания беременности или аномалий раз;
вития плода [4, 5].
Совершенствование программ вспомогательных репро;
дуктивных технологий (ВРТ) позволило увеличить частоту
наступления беременности от 30% до 80% при бесплодии
различного генеза [2, 4]. Течение ранних сроков индуциро;
ванной беременности (ИБ) происходит на фоне высоких не;
физиологических концентраций стероидных гормонов, вы;
рабатываемых гиперстимулированными яичниками и со;
провождается повышенной частотой осложнений (синдрома
гиперстимуляции яичников, многоплодия, ранних репро;
дуктивных потерь) [1–5]. Выраженная гормональная на;
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грузка может неблагоприятно отразиться на функции ЩЖ,
особенно у женщин с тиреоидной патологией.
Цель исследования: изучение частоты и структуры ти;
реоидных нарушений у женщин с бесплодием.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели была проведена
скрининговая оценка патологии ЩЖ у 298 женщин с бес;
плодием (основная группа) и у 50 фертильных женщин, об;
ратившихся в клинику для подбора метода контрацепции
(контрольная группа). Отбор больных осуществляли от;
крытым когортным методом по мере обращения пациенток
с бесплодием в отделение сохранения и восстановления ре;
продуктивной функции. Анкетирование проведено у 205
женщин с бесплодием.
Обследование пациенток с бесплодием проводили в со;
ответствии с общепринятым диагностическим алгоритмом,
включая эндоскопические методы, а лечение – в зависимос;
ти от выявленных причин бесплодия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований свидетельству;
ют, что распространенность тиреоидной патологии у жен;
щин с бесплодием была в 3,8 раза выше по сравнению с фер;
тильными женщинами (48,0% и 12,5% соответственно,
p<0,05). В структуре тиреоидной патологии при бесплодии
преобладало носительство антител к тиреопероксидазе (АТ;
ТПО) в сочетании с эхо;признаками аутоиммунного тирео;
идита (АИТ) (24,0%); гипотиреоз в исходе АИТ (9,4%), в
том числе манифестный (0,8%) и субклинический (8,6%), и
эутиреоидный зоб (7,8%), тогда как доля пациенток с бес;
плодием и тиреотоксикозом была невысокой (0,6%).
Оценка состояния репродуктивной системы у женщин с
бесплодием в зависимости от выявленной патологии ЩЖ
показала, что ведущее место в структуре причин бесплодия у
женщин с АИТ занимал наружный генитальный эндометри;
оз (НГЭ) – 34,4%, у женщин с выявленным гипотиреозом –
эндокринный фактор бесплодия – синдром поликистозных
яичников (СПКЯ) – у 29,8%, у пациенток с компенсирован;
ным гипотиреозом (НГЭ) – у 26,6%, у женщин с эутиреоид;
ным зобом и у пациенток без патологии ЩЖ – трубно;пери;
тонеальный фактор (33,3% и 39,8% соответственно).
Полученные нами данные в целом совпадают с результа;
тами эпидемиологических исследований, свидетельствую;
щих о повышенной распространенности АЗЩЖ у пациен;
ток с бесплодием по сравнению с фертильными женщинами
с установленным риском 2,1% (р<0,0001), а также о сильной
связи между АИТ и эндометриозом как причиной бесплодия
и тесной ассоциации эндокринного бесплодия и гипотирео;
за. Высокая частота встречаемости эутиреоидного зоба у
женщин с бесплодием свидетельствует о необходимости
проведения индивидуальной йодной профилактики всем
женщинам с бесплодием.
Результаты анкетирования 205 женщин с бесплодием,
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свидетельствуют о низкой диагностической ценности оценки
клинической симптоматики гипотиреоза по сравнению с ла;
бораторной диагностикой у женщин с бесплодием. Поскольку
чувствительность симптомов была невысокой (16,1–27,8%), а
их специфичность была значительной (85,1–94,5%), мы сде;
лали вывод, что отсутствие симптомов с большей вероятнос;
тью свидетельствует об отсутствии гипотиреоза, чем наличие
симптомов о его наличии. В клинической практике следует
избегать гиперболизации значения клинической симптомати;
ки в диагностике нарушений функции ЩЖ, отводя решаю;
щую роль лабораторной диагностике.
Вопрос о роли нарушений функции ЩЖ в развитии нару;
шений менструального цикла не решен до настоящего време;
ни. По данным проведенного исследования, те или иные нару;
шения продолжительности менструального цикла у женщин с
гипотиреозом отмечались в 2,7 раза чаще, чем у пациенток без
патологии ЩЖ (34% и 12,5% соответственно, р<0,05), причем
в структуре нарушений доминировала олигоменорея (25,5% и
9,4%, р<0,05), что скорее можно объяснить тесной ассоциаци;
ей гипотиреоза с СПКЯ, чем гипотиреозом как основной при;
чиной развития олигоменореи. Тем не менее, оба этих состоя;
ния оказывают суммарный негативный эффект на прогноз на;
ступления и течения беременности. Высокая частота дисме;
нореи среди пациенток с АИТ по сравнению с контролем
(26,9% и 12,5%, р<0,05), вероятно, была обусловлена тесной
ассоциацией АИТ и генитального эндометриоза.
Результаты оценки репродуктивного анамнеза у женщин
с вторичным бесплодием показали, что для пациенток с ау;

тоиммунными тиреопатиями характерна высокая частота
невынашивания беременности, в 2–2,4 раза превышающая
аналогичные показатели в контрольной группе.

Частота та структура тиреоїдних порушень
у жінок з безпліддям
Д.Ю. Берая

Frequency and structure thyreoidal infringements
at women with barreness
D.J. Beraja

Результати проведених досліджень свідчать, що у пацієнток із
безпліддям рівень тиреоїдної патології в 3,8 разу вище у
порівнянні з фертильними жінками (48% и 12,5%). У структурі па;
тології щитоподібної залози переважає носійство антитіл до ти;
реопероксидази у поєднанні з ультразвуковими ознаками ав;
тоімунного тиреоїдиту (24% и 8,7%); субклінічний гіпотиреоз
(8,6% и 2,5%) та еутиреоїдний зоб (7,8% и 2,5%). Результати анке;
тування, проведеного у жінок з безпліддям, свідчать про низьку
діагностичну цінність клінічної симптоматики гіпотиреозу в
порівнянні з лабораторною діагностикою у верифікації даного
діагнозу. Інформативність симптомів була невисокою в межах від
16,1% до 27,8%, в той час як специфічність симптомів була знач;
ною в межах від 85,1% до 94,5%. Провідне місце у структурі при;
чин безпліддя у жінок з автоімунним тиреоїдитом посідає
зовнішній генітальний ендометріоз (34,4%); у пацієнток с гіпоти;
реозом – ендокринне безпліддя (29,8%), у жінок з еутиреоїдним
зобом та без патології щитоподібної залози – трубно;перитонеаль;
не безпліддя (33,3% і 39,8%). Отримані результати необхідно вра;
ховувати при розробленні алгоритму діагностичних та лікуваль;
но;профілактичних заходів.
Ключові слова: безпліддя, тиреоїдна патологія.

Results of the spent researches testify, that at patients with barreness
prevalence thyreoidal pathologies in 3,8 times above in comparison
with fertility women (48% and 12,5%). In structure of a pathology of
a thyroid gland prevails carrier of antibodies to thyreoperoxidase in a
combination to ultrasonic signs autoimmune thyreoidite (24% and
8,7%); subclinical hypothyreos (8,6% and 2,5%) and euthyreoidal craw
(7,8% and 2,5%). Results of the questioning spent at women with bar;
reness, have shown low diagnostic value of clinical semiology of
hypothyreos in comparison with laboratory diagnostics in verification
of the given diagnosis. Sensitivity of symptoms was low and fluctuat;
ed from 16,1% to 27,8% while specificity of symptoms was consider;
able and varied from 85,1% to 94,5%. The leading place in structure of
the reasons of barreness at women with autoimmune thyreoidite occu;
pies external genital endometriosis (34,4%); At patients with
hypothyreos – endocrinological barreness (29,8%), at women with
euthyreoidal craw and without a thyroid gland pathology – tube;peri;
toneal barreness factor (33,3% and 39,8%). The received results are
necessary for considering by working out of algorithm of diagnostic
and treatment;and;prophylactic actions.

ВЫВОДЫ
Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что у пациенток с бесплодием распространенность тиреоидной
патологии в 3,8 раза выше по сравнению с фертильными жен;
щинами (48% и 12,5%, p<0,05). В структуре патологии щито;
видной железы (ЩЖ) преобладает носительство антител к ти;
реопероксидазе (АТ;ТПО) в сочетании с ультразвуковыми
признаками аутоиммунного тиреоидита (АИТ) (24% и 8,7%,
p<0,05); субклинический гипотиреоз в исходе АИТ (8,6% и
2,5%, p<0,05); эутиреоидный зоб (7,8% и 2,5%, p<0,05). Резуль;
таты анкетирования, проведенного у женщин с бесплодием,
продемонстрировали низкую диагностическую ценность кли;
нической симптоматики гипотиреоза по сравнению с лабора;
торной диагностикой в верификации данного диагноза. Чув;
ствительность симптомов была невысокой и колебалась от
16,1% до 27,8%, в то время как специфичность симптомов была
значительной и варьировала от 85,1% до 94,5%. Ведущее место
в структуре причин бесплодия у женщин с АИТ занимает на;
ружный генитальный эндометриоз (НГЭ) (34,4%); у пациенток
с гипотиреозом – эндокринное бесплодие (29,8%), у женщин с
эутиреоидным зобом и без патологии ЩЖ – трубно;перитоне;
альный фактор бесплодия (33,3% и 39,8%). Полученные ре;
зультаты необходимо учитывать при разработке алгоритма ди;
агностических и лечебно;профилактических мероприятий.

Key words: barreness, thyreoidal pathology.
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Діагностика та лікування ановуляторного безпліддя
І.З. Гладчук1, Н.М. Рожковська1, О.М. Семенюта2, І.О. Семенюта1
Одеський національний медичний університет
Медичний центр «Авіценна», м. Мелітополь

1
2

Огляд літератури присвячений сучасному стану проблеми
діагностики та лікування ановуляторного безпліддя.
Аналізується з позицій доказової медицини досвід ведення
хворих з комбінованими формами безпліддя. Розглядаються перспективні схеми діагностики та лікування
пацієнток з різними формами ановуляторного безпліддя.
Ключові слова: безпліддя, ановуляція, діагностика, лікування.

А

новуляція – є найбільш поширеною причиною жіночо;
го безпліддя. Серед причин безпліддя у шлюбі на його
частку припадає 15–30% від загальної кількості зареєстро;
ваних випадків [2, 13]. Овуляторна дисфункція очевидна у
пацієнток з оліго; та аменорею, але навіть у жінок з нор;
мальним, на перший погляд, менструальним циклом іноді
можуть розвиватися тонкі розлади фолікулогенезу, ову;
ляції та лютеїнової фази [12, 13]. У таких випадках про
ановуляторний характер менструації можна судити за
відсутністю проявів менструальної хвилі. Дані анамнезу
про різку втрату чи збільшення маси тіла, надмірні фізичні
навантаження, порушення харчування, припливи жару,
наявність галактореї чи проявів гіпотироїдизму можуть
свідчити про причину овуляторної диcфункції [2, 10, 12].
Пацієнтку обстежують на предмет гірсутизму, оцінюють
стан щитоподібної залози. Обстеження грудних залоз пе;
редбачає оцінювання розвитку залози, сосців та пігмен;
тації ареоли, виявлення можливої галактореї [10, 19].
Оцінювання гінекологічного статусу дозволяє відкинути
можливі анатомічні дефекти (відсутність яєчників, матки,
пухлина яєчників тощо). Нарешті, обстеження повинно
бути спрямоване на оцінювання естрогенної продукції й
андрогенних проявів [2, 10, 19, 22].
Розвинуті грудні залози підтверджують попередню ест;
рогенну стимуляцію, тоді як рожева складчаста слизова обо;
лонка піхви і прозорий цервікальний слиз свідчать про по;
точну продукцію естрогенів [22]. Позитивний результат про;
гестерогенової проби свідчить про достатню естрогенну на;
сиченість організму і відкриті шляхи для відтікання крові. У
хворих з негативною прогеcтероновою пробою та проявами
гіпоестрогенії слід дослідити рівень тиреотропного гормону
(ТТГ), пролактину, фолікулостимулювального гормону
(ФСГ) та естрадіолу (Е2). Якщо за результатами гормональ;
них аналізів гіпотироїдизм та гіперпролактинемія будуть
виключенні, зусилля слід спрямувати на виявлення можли;
вого гіпогонадотропного гіпогонадизму чи яєчникової недо;
статності [22, 25],
Пацієнтки з гіпонадотропним гіпогонадизмом характе;
ризуються низьким рівнем ФСГ і лютеїнізувального
гормону (ЛГ) та симптомами естрогенної недостатності. Ре;
зультати прогестеронової проби у них негативні [22].
Хворі із вмістом ФСГ понад 50 мМО/мл мають яєчнико;
ву недостатність (гіпергонадотропний гіпогонадизм). Вони
звичайно не реагують на жодну форму індукції овуляції [15,
27]. Виняток складають хворі з так званим синдромом реф;
рактерних (або резистентних) яєчників [17, 20, 27].
У них можна сподіватися на мізерні шанси відновлен;
ня фолікулогенезу після терапії кон’югованими естроге;
нами, які, як вважають [17], здатні сенсибілізувати рецеп;
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тори фолікула до дії гонадотропінів. Деякі автори відзна;
чають [21, 27], що синдром передчасного виснаження
функції яєчників на ранніх стадіях захворювання іноді
можна призупинити застосовуючи стероїдну супресію з
наступною терапією високими дозами гонадотропних пре;
паратів [2, 21]
Типовими проявами гіперандрогенії є гірсутизм, кліто;
ромегалія, облисіння. У хворих з такими симптомами слід
оцінити гормональну функцію надниркових залоз та
яєчників [2, 16, 18, 22]. Маркером гіперандрогенії яєчнико;
вого походження вважається тестостерон. Його помірне або,
рідко, більш виражене підвищення (але таке, що не переви;
щує 1,5 нг/мл) характерне для хворих з полікістозом
яєчників (ПКЯ) [5, 14, 22]. Рівень дегідроепіандростендіолу
сульфату (ДГЕА;С) може бути нормальним чи підвищеним
залежно від присутності наднирковозалозного компонента
захворювання [18, 22]. Рівень ЛГ у сироватці крові й
співвідношення ЛГ/ФСГ звичайно підвищені, але не зав;
жди. На гірсутизм страждають приблизно 70% хворих з
ПКЯ. Вірилізації при ПКЯ звичайно не спостерігається,
оскільки для її виникнення потрібні високі рівні тестостеро;
ну. Наявність вірилізації свідчить про більш серйозні захво;
рювання, ніж ПКЯ [5, 14, 16, 18, 22].
Рідкісною формою яєчникової гіперандрогенії є стро;
мальний гіпертекоз (СГТ). Він характеризується повільно
прогресуючою вірилізацією, яка проявляється облисінням,
зменшенням розмірів грудних залоз, збільшенням клітора,
збільшенням маси тіла і м’язової сили. В основі вірильних
змін лежить гіперпродукція тестостерону в яєчниках. Рівень
ДГЕА;С у хворих із СГТ завжди нормальний [22, 30].
Серед андрогенпродукувальних пухлин яєчників най;
частіше зустрічаються аренобластома та хілюсноклітинна
пухлина. Перша найчастіше виникає у віці 20–40 років,
друга – в основному в період менопаузи [9, 22]. Крім того,
аренобластоми в 85% випадків мають великі розміри, що
дозволяє виявляти їх бімануально чи за допомогою УЗД,
тоді як хілюсноклітинні пухлини невеликі. Швидкі темпи
прогресування симптомів гіперандрогенії характерні як
для яєчникових, так і для наднирковозалозних андроген;
продукувальних пухлин [9, 22]. Прогресування йде від
симптомів дефемінізації (втрата обрисів жіночого тіла,
зменшення розмірів грудних залоз) до андрогенних про;
явів, а з ростом пухлин і збільшенням продукції андро;
генів прогресують гірсутизм та вірилізація. Якщо рівень
загального тестостерону в сироватці крові більший ніж
2,0 нг/мл, це може свідчити про андрогенпродукувальну
пухлину яєчника [9, 22]. Відсутність значного підвищення
рівня ДГЕА;С відрізняє яєчникові андрогенпродуку;
вальні пухлини від наднирковозалозних. Ведення хворих
з будь;якими гормонпродукувальними пухлинами яєчни;
ка передбачає хірургічне видалення пухлини чи уражено;
го яєчника [9].
Наднирковозалозні андрогенпродукувальні пухлини
можна розділити на аденоми і карциноми [6, 29]. Вони над;
звичайно рідко продукують тестостерон. Про наявність цих
пухлин свідчать високі рівні ДГЕА;С, ДГЕА та андро;
стендіолу [22, 29]. Якщо рівень ДГЕА;С у сироватці крові

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Á Å Ñ Ï Ë Î Ä È Å

È

Ï Ë À Í È Ð Î Â À Í È Å

перевищує 8 мг/мл, то це свідчить про наявність андроген;
продукувальної пухлини надниркових залоз. У таких випад;
ках з метою топічної діагностики слід застосовувати
комп’ютерну томографію (КТ) чи ядерно;магнітний резо;
нанс (ЯМР) [6, 22, 23]. При малих розмірах пухлини КТ про;
водять на фоні селективної венозної катетеризації чи зверта;
ються до сканування після призначення міченого йодметил;
норхолестеролу, який «висвічує» активні стероїдпродуку;
вальні пухлини [23]. Оптимальним вважається хірургічне
втручання [2, 6, 9].
Нормальний базальний рівень 17;гідроксипрогестерону
(17;ГОП) у хворих з гірсутизмом дозволяє відкинути мож;
ливість запізнілого початку вродженої гіперплазії наднирко;
вих залоз [6]. При пограничному рівні 17;ГОП (>2 нг/мл)
для підтвердження діагнозу потрібно провести тест з адрено;
кортикотропним гормоном. Хворі з адреногенітальним син;
дромом підлягають спеціальному лікуванню [16, 22].
Лікування гіперпролактинемії звичайно дає добрі ре;
зультати, причому навіть у випадках її пухлинного похо;
дження [1, 8, 24].
Перед початком лікування потрібно відкинути так
звані транзиторні гіперпролактинемії, провівши додаткове
дослідження рівня пролактину [30]. Також слід визначити
рівень ТТГ для виявлення гіпотироїдизму як однієї з мож;
ливих причин гіперпролактинемії [17]. Пацієнтки зі
стабільно високою гіперпролактинемією підлягають об;
стеженню на предмет аденоми гіпофізу. Для цього застосо;
вують КТ чи ЯМР [23]. Останній є більш прийнятним,
оскільки дає кращу візуалізацію і не пов’язаний з
радіаційним опроміненням. При інтраселярній пролакти;
номі як первинне лікування застосовують агоністи D2;ре;
цепторів [1, 8]. Пацієнтки з пролактиномою з проявами су;
праселярної експансії потребують терапії парлоделом (або
достинексом) ще навіть до спроби запліднення, щоб уник;
нути можливих ускладнень під час вагітності. Деякі авто;
ри у таких випадках рекомендують застосовувати також
хірургічне та променеве лікування [1, 8].
Хворим з нормальним вмістом пролактину, нормальним
чи незначно зниженим рівнем ФСГ і гіпоестрогенією слід
провести КТ чи ЯМР для виключення супраселярних пух;
лин, зокрема краніофарингіоми. У разі останньої спо;
стерігається зниження рівня гормону росту і гонадотропних
гормонів у поєднанні з нормальним чи незначно підвищеним
рівнем пролактину залежно від ступеня ураження гіпотала;
муса чи ніжки гіпофіза [17, 20, 24].
Такі системні захворювання, як гіпотироїдизм, синдром
Кушінга, цукровий діабет, системний червоний вовчак, та;
кож можуть призводити до овуляторної дисфункції. Хворі з
такою патологією краще реагують на відповідне спеціальне
лікування [2, 10, 25, 26].
Після того як вибраний оптимальний метод індукції
овуляції, лікар інформує пацієнтку про заходи, що засто;
совуватимуться для документації овуляції. Також даються
рекомендації щодо вибору оптимального часу для статево;
го життя [2, 3, 4, 7]. У парах, де ановуляція є єдиною при;
чиною безпліддя, 75% жінок можуть очікувати зачаття
протягом 3–6 міс лікування. Якщо після 3–6 овуляторних
циклів пацієнтка не завагітніла, то вдаються до додаткових
діагностичних процедур – посткоїтального тесту, гістеро;
сальпінгографії, біопсії ендометрія, гістероскопії чи лапа;
роскопії [2, 3, 7].
Після відкриття в 1967 році кломіфен цитрату (КЦ) він
став базовим засобом для первинного лікування безплідних
жінок з ановуляторним безпліддям [6, 23]. КЦ застосовують
у безплідних жінок з аменореєю та олігоменореєю, які мають
достатній рівень естрогенної насиченості організму. Це в ос;
новному хворі на ПКЯ, в тому числі з синдромом Штей;
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на–Левенталя, гіпоталамо;гіпофізарну дисфункцію [5].
Лікування розпочинають з 3–5;го дня від початку спонтан;
ної чи індукованої гестагенами кровотечі.
Стандартна початкова доза складає 50 мг на добу протя;
гом 5 днів. Більшість пацієнток реагує на цю дозу препара;
ту позитивно. Збільшення дози КЦ підвищує частоту
відновлення овуляції, проте пов’язане з більшим ризиком
розвитку побічних ефектів [6]. Застосування та ефект
(відновлення овуляції) КЦ контролюється ультрасоно;
графічно – вагінальним УЗД. Максимальна місячна доза
КЦ не повинна перевищувати 1000 мг. Якщо при застосу;
ванні препарату в добовій дозі 100 мг протягом 5 днів
пацієнтка не реагує овуляцією, слід дослідити рівень
ДГЕА;С [14]. При підвищеному рівні ДГЕА;С (понад
2,8 мг/мл) для покращання кінцевих результатів лікування
перед застосуванням КЦ протягом 10–14 днів призначають
дексаметазон по 0,25–0,5 мг. Хоча відновлення овуляції на;
стає в 80–90% випадків, частота запліднення при застосу;
ванні КЦ не перевищує 40% [2, 6, 10, 12–14]. Однією з при;
чин низької частоти запліднення є антиестрогенний ефект
КЦ, який проявляється зменшенням кількості шийкового
слизу, дефектом лютеїнової фази [18]. Якщо після трьох
овуляторних циклів у пацієнтки, яка застосовувала КЦ, не
настала вагітність, то слід оцінити фолікулогенез, функцію
жовтого тіла, шийковий та ендометріальний фактори за до;
помогою ендовагінальної ультрасонографії, дослідження
рівня прогестерону в II фазі циклу, посткоїтального тесту,
біопсії ендометрія наприкінці лютеїнової фази [2, 6, 10,
12–14]. У пацієнток, які мають мізерний слиз, на фоні ліку;
вання КЦ можна застосовувати препарати ФСГ чи обмежи;
тись призначенням естрогенів (естрадіол по 1–2 мг/добу
протягом 5–7 днів чи вагінальний естрогенний крем), які
здатні покращити якість слизу та нормалізувати товщину
ендометрія [11]. Дефект лютеїнової фази, підтверджений
біопсією ендометрія і дослідженням рівня прогестерону, у
кломіфен;стимульованих пацієнток можна відкоригувати
за допомогою ЛГ чи прогестеронових свічок [11, 26].
Після 3–6 міс лікування у пацієнток, які проявляють ре;
зистентність до КЦ, план подальшого ведення переглядають
у бік хірургічного лікування, спрямованого на часткову де;
струкцію тканини яєчників лапароскопічним шляхом, чи за;
стосування гонадотропних препаратів [2, 3, 11].
Гонадотропіни (ГТ) є ефективними у пацієнток з гіпота;
ламічною аменореєю [3]. Вони також можуть бути застосо;
вані у кломіфен;резистентних пацієнток з ПКЯ, у
безплідних сім’ях з ендометріозом, чоловічим фактором
(олігоспермія) та в разі нез’ясованої причини безпліддя, ко;
ли терапія ГТ поєднується з внутрішньоматковою
інсемінацією [17, 20, 21]. У пацієнток, які підлягають про;
грамі запліднення в пробірці та перенесенню ембріона, та;
кож застосовують ГТ [3]
В останні роки ГТ призначають у поєднанні з агоніста;
ми гонадотропін;рилізінг;гормону (ГтРГ), щоб запобігти
передчасному підвищенню рівня ЛГ [3]. Існує багато пра;
вил застосування ГТ. Для пацієнток з ановуляторним
безпліддям, які проявляють стійкість до індукції овуляції
КЦ, головним завданням терапії є овуляція від 1 до
3 фолікулів при нормальних І та II фазах циклу. При труб;
ному безплідді чи ендометріозі в рамках запліднення іn
vitro намагаються стимулювати так звану суперовуляцію,
коли одночасно дозрівають більше 5–10 фолікулів. У будь;
якому випадку індукція овуляції ГТ вимагає моніторингу,
який, крім іншого, повинен включати естрогенний та ульт;
расонографічний контроль [3, 10, 22]. Це сприяє покращан;
ню результатів і зменшенню ризику ускладнень. Лікування
розпочинають з призначення 1–2 ампул менопаузального
ГТ (150 ОД ФСГ і 150 ОД ЛГ) або чистого ФСГ (150 ОД)
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щоденно. Після 3–4 днів лікування за даними естрогенного
та ультрасонографічного моніторингу оцінюють реакцію на
початкові дози препарату. Якщо спостерігається зростання
рівня естрогенів, то контроль їхнього рівня та УЗД прово;
дять кожні 1–2 дні. Досягнення фолікулом діаметра
16–18 мм та рівня естрадіолу 250–300 пг/мл свідчать про
зрілість фолікула. При таких параметрах приблизно через
24 год після останньої ін’єкції ГТ призначають овуляторну
дозу препарату ЛГ (5000–10 000 ОД). При природному за;
чатті статеве життя рекомендується активізувати в день
призначення препарату ЛГ та наступного дня [3, 12].
Внутрішньоматкову інсемінацію звичайно проводять через
36 год після призначення овуляторної дози ЛГ. Оскільки
повторні спроби інсемінації не покращують результатів, то
слід орієнтуватися на одноразове проведення процедури
[26]. При програмі запліднення в пробірці забір ооцитів
здійснюють через 24–36 год. Серед можливих ускладнень
терапії ГТ найбільш серйозним є синдром гіперстимуляції
яєчників (СГСЯ) [28]. Найчастіше має місце слабовираже;
ний СГСЯ, який іноді спостерігається і при застосуванні
КЦ. Частота цього ускладнення не перевищує одного
відсотку.
Тяжкий СГСЯ звичайно розвивається у тих пацієнток,
котрі після призначення ГТ завагітніли на фоні високого
рівня естрадіолу. Запорукою запобігання цьому ускладнен;
ню є правильне проведення терапії з обов’язковим естроген;
ним та ультразвуковим моніторингом. Інше можливе уск;
ладнення – це багатоплідна вагітність, частота якої складає
5–20% [4]. Більшість таких вагітностей – двійнята, але
зустрічаються трійнята і більше, що призводить до зростан;
ня ризику ускладнень як з боку матері, так і плода. Віднов;
лення овуляції при застосуванні ГТ можна досягти в 99% ви;
падків. Частота настання вагітності при природному зачатті
досягає 70% [14, 22].
Парлодел (bromocriptine) продовжує залишатися базо;
вим препаратом для індукції овуляції у хворих з гіперпро;
лактинемією [1, 8].
Лікування розпочинають з мінімальної дози препарату
(2,5 мг/добу). Здійснюють моніторинг за овуляцією,
функцією жовтого тіла та рівнем пролактину. За відсутності
ефекту дозу парлоделу збільшують на 2,5 мг кожні два
тижні. Максимальна доза препарату іноді може досягати
20–30 мг/добу, що, як правило, відзначається лише при
пролактиномах. В останні роки для зменшення побічних
ефектів, які спостерігаються при застосуванні парлоделу

всередину, застосовують його піхвове введення [8]. В ос;
танні роки на ринку з’явився новий інгібітор пролактину –
достинекс (cabergoline), який інгібує секрецію пролактину
шляхом прямої стимуляції D2;допамінових рецепторів лак;
тотрофних клітин гіпофіза. Достинекс призначають для
лікування гіперпролактинемії, включаючи такі види дис;
функції, як аменорея, олігоменорея, ановуляція та галакто;
рея. Початкова доза достинексу становить 0,5 мг 1 або 2 (1/2
таблетки 0,5 мг) рази на тиждень (наприклад, понеділок та
четвер). Підвищення тижневої дози слід проводити посту;
пово – на 0,5 мг з місячним інтервалом до досягнення опти;
мальної терапевтичної відповіді. Як правило, терапевтична
доза становить 1 мг на тиждень і може коливатися від
0,25 мг до 2 мг на тиждень. Для лікування хворих на гіпер;
пролактинемію застосовували дози до 4,5 мг на тиждень.
Тривалість лікування парлоделом (достинексом), як і у ви;
падку застосування КЦ, звичайно обмежується трьома ову;
ляторними циклами, після чого за відсутності ефекту план
ведення хворої змінюють у бік дообстеження чи додатково;
го введення ГТ. Результати відновлення овуляції при засто;
суванні парлоделу перевищують 90%. Вагітність у середньо;
му настає у половини цих жінок. За відсутності інших фак;
торів безпліддя настання вагітності можна очікувати у 80%
хворих [1, 2, 8].
Агоністи ГтРГ застосовують у комбінації з ГТ або перед
призначенням ГтРГ [3, 7]. Агоністи ГтРГ знижують рівень
ендогенного ЛГ та рівні андрогенів, запобігаючи передчасній
лютеїнізації фолікула, і роблять можливою овуляцію у
пацієнток, які не реагують на ізольоване застосування
кломіфену чи гонадотропних гормонів [7, 11].
Пульсову терапію ГтРГ з допомогою цикломату застосо;
вують у пацієнток з гіпогонадотропним гіпогонадизмом та у
пацієнток з ПКЯ, резистентних до ГТ. Цей вид терапії змен;
шує ризик багатопліддя та СГСЯ, оскільки дозволяє більш
ефективно регулювати рівень ФСГ в рамках фізіологічного.
Крім того, немає необхідності в естрогенному та ультрасоно;
графічному моніторингу. Натомість, існує потреба стежити
за голкою. Іноді з’являються інші технічні проблеми,
пов’язані з дією цикломату [3, 22].
Отже, існує багато можливостей для ефективного ліку;
вання пацієнток з ановуляторним безпліддям. Для досягнен;
ня добрих результатів потрібна ретельна верифікація причи;
ни ановуляції, вибір оптимального способу індукції овуляції
та ефективного моніторингу. Це є запорукою успіху і змен;
шення матеріальних витрат пацієнтів.
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Клінікостатистичний аналіз патології
щитоподібної залози у жінок з безпліддям
Т.Г. Романенко, О.І. Чайка
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
У статті представлено клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям та структура безпліддя у жінок з тиреоїдною патологією. 400 жінок
було розподілено на дві групи: 350 жінок з патологією щитоподібної залози (ЩЗ) та безпліддям (основна група) та
50 фертильних жінок з патологією ЩЗ (контрольна група).
Патологічні УЗ-зміни відзначено у кожної третьої жінки з
безпліддям, що було в 2,6 разу частіше в порівнянні з фертильними жінками, причому в обох групах переважали
ознаки автоімунного тиреоїдиту, частка яких була достовірно вище в групі жінок з безпліддям. Еутиреоїдний
зоб відзначений у 28 пацієнток з безпліддям, що було в
4 рази частіше порівняно з фертильними жінками. Жінки з
патологією ЩЗ складають групу високого ризику щодо виникнення безпліддя і потребують додаткового обстеження
та корекції при підготовці до протоколів допоміжних репродуктивних технологій.
Ключові слова: безпліддя, патологія щитоподібної залози.

П

роблема взаємозв’язку порушень репродуктивної
функції та патології щитоподібної залози (ЩЗ) в ос;
танні роки стає все більш обговорюваною. Її актуальність зу;
мовлена, з одного боку, тим, що поширеність безпліддя у
шлюбі залишається на стабільно високому рівні (13–15%) і,
незважаючи на сучасні досягнення в сфері репродукції лю;
дини, не має тенденції до зниження [1]. З іншого боку, захво;
рювання ЩЗ посідають перше місце в структурі ендокрин;
ної патології та зустрічаються в 5–10 разів частіше у жінок
репродуктивного віку, ніж у чоловіків [2, 3].
Автоімунні захворювання ЩЗ є найбільш поширеною

органоспецифічною автоімунною ендокринною патологією,
яка зустрічається приблизно у 5% населення земної кулі.
Хвороба Грейвса, що перебігає з тиреотоксикозом, і ти;
реоїдит Хашимото, який є основною причиною розвитку
гіпотиреозу, можуть призводити до розвитку патології реп;
родуктивної системи жінок у вигляді порушень менструаль;
ного циклу, безпліддя, невиношування вагітності, патології
розвитку плода і новонародженого [3–5]. Однак у практиці
фахівців у сфері репродукції часто має місце або недооцінка
ролі патології ЩЗ в діагностиці і лікуванні порушень мен;
струального циклу та репродуктивної функції, або необґрун;
товане призначення препаратів тиреоїдних гормонів або ти;
реостатичних препаратів жінкам з нормальною функцією
ЩЗ, що зумовлено відсутністю систематизованого підходу
до відновлення репродуктивної функції з урахуванням ти;
реоїдної патології.
Мета дослідження: вивчення частоти та структури ти;
реоїдних порушень у жінок з безпліддям.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Відповідно до мети дослідження, всім жінкам, які звер;
нулися в клініку з приводу безпліддя, проведено оцінювання
функції ЩЗ (ТТГ, fT4), дослідження рівня антитіл до тирео;
пероксидази (АТ;ТПО), а також УЗД ЩЗ для уточнення ха;
рактеру тиреоїдної патології.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати проведеного скринінгу свідчать, що ту чи
іншу патологію ЩЗ мали 167 (48%) жінок з безпліддям. На;

Таблиця 1
Структура тиреоїдної патології у жінок з безпліддям, абс. число (%)
Характер патології ЩЗ

І група (n=350)

ІІ група (n=50)

Відсутня патологія ЩЗ

182 (52,0)

44 (88,0)

Наявна патологія ЩЗ

168 (48,0)*

6 (12,0)

Гіпотиреоз
– маніфестний
– субклінічний

35 (10,0)*
7 (2,0)
28 (8,0)*

1 (2,0)
=
1(2,0)

Гіпотиреоз
(медикаментозно компенсований)
– внаслідок АІТ
– післяопераційний
Тиреотоксикоз
– маніфестний
– субклінічний

13 (3,7)
11 (3,1)
2 (0,6)
8 (2,3)
7 (2,0)
1(0,3)

=
=
=
=
=
=

АІТ без порушення функції ЩЗ

84 (24,0)*

4 (8,0)

Еутиреоїдний зоб
– дифузний
– вузловий
– змішаний
– багатовузловий

28 (8,0)*
14 (4,0)
8 (2,3)
4 (1,1)
2 (0,6)

1 (2,0)

Примітка: *р<0,05 по відношенню до показників ІІ групи.

178

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ №7 (103)/2015
ISSN 1992;5921

Á Å Ñ Ï Ë Î Ä È Å

È

Ï Ë À Í È Ð Î Â À Í È Å

Ñ Å Ì Ü È
Таблиця 2

Результати УЗД ЩЗ у жінок з безпліддям та фертильних жінок, абс. число (%)
УЗД>ознаки

І група (n=350)

ІІ група (n=50)

Відсутність патологічних змін

241 (68,9)

44 (88,0)

Патологічні зміни

109 (31,1)*

6 (12,0)

Дифузна неоднорідність та зниження ехогенності тканини ЩЗ

81 (15,1)*

4 (8,0)

Еутиреоїдний зоб, в тому числі:
дифузний
вузловий
багатовузловий
змішаний

28 (8,0)
14 (4,0)
8 (2,3)
2 (0,6)
4 (1,1)

1 (2,0)

Примітка: *р<0,05 по відношенню до показників ІІ групи.

Таблиця 3
Структура безпліддя у обстежених жінок, абс. число (%)
Фактори безпліддя

І група
(n=84)

ІІ група
(n=35)

ІІІ група
(n=13)

ІV група
(n=38)

V група
(n=30)

Трубно=перитонеальний

22 (26,2)

9 (25,7)

3 (23,2)

12 (31,6)

12 (40,0)

Чоловічий

8 (9,5)

6 (17,1)

1 (7,7)

9 (23,7)

5 (16,7)

Ендокринний

17 (20,2)

10 (28,6)*

3 (23,2)*

7 (18,4)

4 (13,3)

Зовнішній генітальний ендометріоз

29 (34,5)*

8 (22,9)*

4 (30,5)*

6 (15,8)

4 (13,3)

Неуточненого генезу

6 (7,2)

2 (5,7)

1 (7,7)

3 (7,9)

3 (10,0)

Матковий

2 (2,4)

=

1 (7,7)

1 (2,6)

2 (6,7)

Примітка: *р<0,05 по відношенню до показників V групи.

ми проведене порівняльне оцінювання характеру та структу;
ри виявленої тиреоїдної патології у пацієнток з безпліддям і
у фертильних жінок, результати якої представлені в табл. 1.
Порівняльне оцінювання результатів тиреоїдного
скринінгу у жінок з безпліддям та у фертильних жінок вия;
вило, що поширеність тиреоїдної патології у жінок з
безпліддям була в 4 рази вище порівняно з фертильними
жінками (48% і 12% відповідно; р<0,05). Причому в струк;
турі патології ЩЗ в обох групах істотну частку посідало
носійство АТ;ТПО в поєднанні з УЗ;ознаками АІТ (дифуз;
на неоднорідність та зниження ехогенності тканини ЩЗ), у
3 рази частіше зустрічаються в групі безплідних жінок
порівняно з фертильними (24% і 8%, р<0,05).
Гіпотиреоз виявлений у 35 жінок (10,0%), в тому числі
маніфестний гіпотиреоз – у 7 (2,0%) і субклінічний гіпотире;
оз – у 28 (8,0%) жінок, в той час як він діагностований лише
у 1 (2,0%) фертильної жінки. Гіпотиреоз у стадії медикамен;
тозної компенсації був діагностований ендокринологом на;
передодні звернення в нашу клініку у 13 (3,7%) пацієнток з
безпліддям, у тому числі внаслідок АІТ – у 11 жінок, після;
операційний гіпотиреоз у 2 пацієнток (оперовані з приводу
раку ЩЗ – 1 пацієнтка та вузлового токсичного зоба –
1 пацієнтка) і всі вони отримували замісну терапію L;тирок;
сином у дозі 75–100 мкг/добу. Серед фертильних жінок не
було таких, які отримували замісну терапію препаратами ти;
реоїдних гормонів з приводу гіпотиреозу.
Тиреотоксикоз виявлений у 8 (2,3%) жінок з безпліддям,
у тому числі маніфестний – у 7 (2,0%), зумовлений хворо;
бою Грейвса, і субклінічний – у 1 (0,3%) пацієнтки. У групі
фертильних жінок випадків тиреотоксикозу виявлено не бу;
ло. Для уточнення характеру виявлених змін усім па;
цієнткам з безпліддям і 50 фертильним жінкам виконано
УЗД ЩЗ, результати якого наведені в табл. 2.
Як видно з представлених у табл. 2 даних, ті чи інші па;
тологічні ехо;зміни відзначені у кожної третьої жінки з
безпліддям, що було в 2,6 разу частіше в порівнянні з фер;
тильними жінками (31,1% і 12,0%, р<0,05), причому в обох
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групах переважали ознаки АІТ, частка яких була достовірно
вище в групі жінок з безпліддям (15,1% і 8,0%, р<0,05). Еути;
реоїдний зоб відзначений у 28 (8,0%) пацієнток з безпліддям,
що було в 4 рази частіше порівняно з фертильними жінками
(2,0%), в тому числі дифузний зоб посідав перше місце (14 –
4,0%), рідше зустрічалися вузловий зоб – 2,3%), багатовуз;
ловий зоб – 0,6%, змішаний дифузно;вузловий зоб – 1,1%).
Об’єм ЩЗ у пацієнток з еутиреоїдним зобом в середньому
склав 29,0±1,8 (Me – 28,4, min – 8,0, max – 59,6) см3. При ви;
явленні вузлового зоба, діаметр максимального вузла в се;
редньому склав 1,6±0,04. У 2,0% жінок без порушень репро;
дуктивної функції було діагностовано дифузний еути;
реоїдний зоб.
Для з’ясування ролі та місця тиреоїдної патології в генезі
порушень репродуктивної функції жінки ми провели оціню;
вання стану репродуктивної системи у жінок з безпліддям
залежно від виявленої патології ЩЗ. Насамперед, ми про;
аналізували причини безпліддя у жінок з різними варіанта;
ми виявленої тиреоїдної патології. Для цього всіх жінок бу;
ли розподілено наступним чином: I група – 84 пацієнток з
носійством АТ;ТПО та УЗ;ознаками автоімунного ти;
реоїдиту (АІТ); II група – 35 пацієнток з виявленим у ході
скринінгу гіпотиреозом; ІІІ група – 13 жінок з компенсова;
ним гіпотиреозом; IV група – 38 пацієнток з еутиреоїдним
зобом; V група порівняння – 30 пацієнток без патології ЩЗ.
Дані про структуру причин безпліддя пацієнток залежно
від виявленої патології ЩЗ відображені в табл. 3.
Аналіз причин порушення репродуктивної функції
свідчить, що провідне місце в структурі причин безпліддя у
жінок з АІТ посідає зовнішній генітальний ендометріоз (29
жінок (34,5%), у жінок з виявленими гіпотиреозом – ендок;
ринний фактор безпліддя (СПКЯ) –10 (28,6%), у жінок з
компенсованим гіпотиреозом – зовнішній генітальний ендо;
метріоз – 4 (30,5%), у жінок з еутиреоїдним зобом та у
пацієнток без патології ЩЗ трубно;перитонеальний фактор
(31,6% та 40,0% відповідно). Цікаво, що в групі порівняння
зовнішній генітальний ендометріоз як причина безпліддя мав
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місце в 2,5 разу рідше в порівнянні з жінками з АІТ 4 (13,3%)
та 29 (34,5%) (р<0,05). Частка жінок з ендокринним факто;
ром безпліддя серед пацієнток з гіпотиреозом була до;
стовірно вище в порівнянні з групою жінок без патології ЩЗ
(10 (28,6%), 3 (23,2%) та 4 (13,3%) відповідно (р<0,05). По;
ширеність трубно;перитонеального чинника безпліддя була
суттєвою у всіх обстежуваних групах з патологією ЩЗ
(26,2%, 25,7%, 23,2%, 31,6%) і достовірно не відрізнялася від
жінок без патології ЩЗ (40,0%, р<0,05). Нами не виявлено
достовірних відмінностей у структурі факторів безпліддя у
пацієнток з еутиреоїдним зобом та у жінок без патології ЩЗ.

Ñ Å Ì Ü È

1. При проведенні статистичного аналізу структури ти;
реоїдної патології у жінок з безпліддям виявлено: гіпотиреоз
у 35 (10%); тиреотоксикоз у 8 (2,3%); АІТ без порушення
функції ЩЗ у 84 (24,0%); еутиреоїдний зоб 28 (8,0%).
2. Аналіз результатів УЗД ЩЗ у жінок з безпліддям: ди;
фузна неоднорідність та зниження ехогенності тканини ЩЗ
– 81 (15,1%); еутиреоїдний зоб – у 28 (8,0%), в тому числі ди;
фузний – у 14 (4,0%), вузловий – 8 (2,3%), багатовузловий –
у 2 (0,6%), змішаний – у 4 (1,1%).

3. Структура безпліддя у обстежених жінок була такою: у
пацієнток з носійством АТ;ТПО та УЗ;ознаками АІТ труб;
но;перитонеальний фактор склав 22 (26,2%), чоловічий фак;
тор – 8 (9,5%), ендокринний – 17 (20,2%), матковий –
2 (2,4%), зовнішній генітальний ендометріоз – 29 (34,5%),
неуточненого ґенезу – 6 (7,2%); у пацієнток з виявленим у
ході скринінгу гіпотиреозом трубно;перитонеальний фактор
склав 9 (25,7%), чоловічий фактор – 6 (17,1%), ендокринний
– 10 (28,6%), зовнішній генітальний ендометріоз – 8 (22,9%),
неуточнено ґенезу – 2 (5,7%); у жінок з компенсованим гіпо;
тиреозом трубно;перитонеальний фактор склав 3 випадки
(23,2%), чоловічий фактор, матковий та неуточненого ґенезу
склали по 1 (7,7%), ендокринний – 3 (23,2%), зовнішній
генітальний ендометріоз – 4 (30,5%); у пацієнток з еути;
реоїдним зобом трубно;перитонеальний фактор склав
12 (31,6%), чоловічий фактор – 9 (23,7%), ендокринний –
7 (18,4%), матковий – 1 (2,6%), зовнішній генітальний ендо;
метріоз – 6 (15,8%), не уточненого ґенезу – 3 (7,9%).
Таким чином, жінки з патологією ЩЗ складають групу
високого ризику щодо виникнення безпліддя і потребують
додаткового обстеження та корекції при підготовці до прото;
колів ДРТ.

Клинико>статистический анализ патологии
щитовидной железы у женщин с бесплодием
Т.Г. Романенко, О.И. Чайка

Clinico>statistical analysis of thyroid cancer
in women with infertility
T.G. Romanenko, O.I. Chaika

В статье представлен клинико;статистический анализ патологии
щитовидной железы у женщин с бесплодием и структура беспло;
дия у женщин с тиреоидной патологией. 400 женщин были распре;
делены на две группы: 350 женщин с патологией щитовидной же;
лезы и бесплодием (основная группа) и 50 фертильных женщин с
патологией щитовидной железы (контрольная группа). Патологи;
ческие эхо;изменения отмечены у каждой третьей женщины с бес;
плодием, что в 2,6 раза чаще по сравнению с фертильными женщи;
нами, причем в обеих группах преобладали признаки аутоиммун;
ного тиреоидита, доля которых была достоверно выше в группе
женщин с бесплодием. Эутиреоидный зоб отмечен у 28 пациенток
с бесплодием, что было в 4 раза чаще по сравнению с фертильными
женщинами. Женщины с патологией щитовидной железы состав;
ляют группу высокого риска по возникновению бесплодия и требу;
ют дополнительного обследования и коррекции при подготовке
протоколов ВРТ.
Ключевые слова: бесплодие, патология щитовидной железы.

The article presents a clinical and statistical analysis of thyroid disease
in women with infertility and structure of infertility in women with
thyroid pathology. 400 women were divided into two groups: 350
women with thyroid disease and infertility (study group) and 50 fer;
tile women with thyroid disease (control group). Pathological ultra;
sonic changes observed in every third woman with infertility, which
was 2.6 times more likely than fertile women, and in both groups was
dominated by signs of autoimmune thyroiditis, which share was signif;
icantly higher in the group of women with infertility. Euthyroid goiter
were observed in 28 patients with infertility, which was 4 times more
likely than fertile women. Women with thyroid disease are at a high
risk of infertility and require additional testing and correction in the
preparation of protocols of assisted reproductive art.
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Кольпоскопічне дослідження шийки матки
у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним
та інвазивним раком шийки матки
Н.Ф. Лигирда
Національний інститут раку, м. Київ

Проведене кольпоскопічне дослідження 220 пацієнток з раком шийки матки. З них: 1-а група – 78 пацієнток з
внутрішньоепітеліальною карциномою, 2-а група – 75
пацієнток з мікроінвазивним раком (Т1а-стадії), 3-я група –
67 пацієнток з інвазивним раком шийки матки (Т1b-стадії).
Щільний оцтово-білий епітелій – ознака, характерна для
внутрішньоепітеліальних карцином та мікроінвазивного
раку у 47% випадків та вірогідно частіше – у 87% випадків
– інфільтративного раку. Для інфільтративного раку у 90%
характерні атипові судини та у 64% екзофітне ураження,
причому по обидвом ознакам простежується достовірна
різниця між досліджуваними групами. Такі ознаки, як груба пунктація і мозаїка, характерні більш ніж для третини
пацієнток усіх груп.
Ключові слова: кольпоскопія, рак шийки матки.

Д

іагностика та лікування передраку шийки матки є вто;
ринною профілактикою раку шийки матки. Рання
діагностика патології шийки матки забезпечується цито;
логічним скринінгом на первинному рівні та поглибленим
обстеженням пацієнтки з кольпоскопією та прицільною
біопсією шийки матки на вторинному рівні надання ме;
дичної допомоги.

Багато дослідників намагалися виявити відмінності
кольпоскопічної картини передракових змін, мікроінвазив;
ного та інвазивного раку шийки матки. Експерти вважають,
що досвідчений кольпоскопіст може відрізнити дисплазію
епітелію шийки матки важкого ступеня від раку.
За данними літератури, не визначено чітких критеріїв,
що відрізняли б дисплазію важкого ступеня, внутрішньо;
епітеліальну карциному, мікроінвазивний та інвазивний рак
шийки матки.
Мета дослідження: визначити та дослідити особливості
структури кольпоскопічних ознак інвазивного, мікроінва;
зивного та передінвазивного раку шийки матки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Проведено кольпоскопічне обстеження 220 пацієнток з
плоскоклітинним раком шийки матки. Усім пацієнткам
проведено просту та розширену кольпоскопію з викорис;
танням 5% оцтової кислоти та водного розчину Люголя.
Інтерпретацію кольпоскопічних висновків здійснювали
відповідно до кольпоскопічної класифікації IFCPC 2011
року (Ріо;де;Жанейро), а опис кольпоскопічної картини
відповідно до сучасних вимог IFCPC (табл. 1 та підписи
кольпофотограм).

Таблиця 1
Кольпоскопічна класифікація 2011 року (РіодеЖанейро)
Загальні
положення

Нормальні
кольпоскопічні
картини

Аномальні
кольпоскопічні
картини

Інші
кольпоскопічні
картини

Адекватна/неадекватна картина (із зазначенням причини, наприклад об'єктивна оцінка цервікса
затруднена внаслідок запалення, кровотечі, рубцевих змін).
Межа БПЕ та ЦЕ візуалізується повністю, частково, не візуалізується.
Зона трансформації: тип І, ІІ, ІІІ
БПЕ зрілий, атрофічний
ЦЕ
ектопія
Метапластичний епітелій
наботові кісти, відкриті залози.
Децидуоз (при вагітності)
Локалізація ураження в межах або поза межами зони
Загальні принципи
трансформації, відповідність за циферблатом.
Розміри зони ураження у відсотковому відношенні до цервікса
Ступінь І (слабо виражене
Тонкий оцтово=білий з нерівними,
Ніжна мозаїка.
ураження)
нечіткими контурами
Ніжна пунктуація
Щільний оцтово=білий епітелій з
Груба мозаїка.
чіткими контурами.
Всередині ураження межі
Ступінь ІІ (виражене
Швидке побіління.
більш щільного оцтово=білого
Оцтово=білий ободок навколо
ураження
ураження.
залоз (крипт).
Ознаки бугристості
Груба пунктуація
Лейкоплакія (кератоз, гіперкератоз). Ерозія.
Неспецифічні ознаки
Забарвлення розчином Люголя (йоднегативне, йодпозитивне)
Атипові судини.
Підозра на інвазію
Додаткові ознаки: ламкість судин, нерівна поверхня, екзофітне
ураження, ділянки некрозу, виразка, пухлинні утвори
Уроджена зона трансформації.
Стеноз.
Поліпи.
Кондиломи
Вроджені аномалії.
Наслідки попереднього
Ендометріоз
Запалення
лікування
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Таблиця 2
Структура видів зони трансформації у хворих на рак шийки матки, абс. число (%)
Загальні положення
Візуалізація
сквамозно=
циліндричного
з'єднання

1>а група CIS (n=78)

2>а група Т1а (n=75)

3>я група Т1b (n=67)

Так

29 (37,2±5,5)*

5(6,7±2,9)

=

Частково

19 (24,4±4,9)*

39(52,0±5,8)

7(10,5±3,7)**

Ні

30 (38,5±5,5)

31(41,3±5,7)

60(89,6±3,7)**

Примітки: * різниця вірогідна відносно показника 2ї групи, р<0,05; ** різниця вірогідна відносно показника 1ї та 2ї груп, р<0,05.

Таблиця 3
Структура кольпоскопічних ознак раку шийки матки, абс. число (%)
Кольпоскопічний критерій

1>а група CIS(n=78)

2>а група T1a (n=75)

3>я група T1b (n=67)

Щільний оцтово=білий епітелій

37 (47,4±5,7)

35 (46,7±5,8)

58 (86,6±4,2)*

Груба пунктуація

31 (39,7±5,5)

28 (37,3±5,6)

23 (34,3±5,8)

Груба мозаїка

29 (37,2±5,5)

25 (33,3±5,4)

26 (38,8±6,0)

Щільний оцтово=білий обідок навколо крипт

20 (25,6±4,9)

21 (28,0±5,2)

15 (22,4±5,1)

Ознака внутрішньої межі

29 (30,8±5,2)

25 (33,3±5,4)

12 (20,9±5,0)*

Ознака бугристості

8 (10,3±3,4)

8 (10,7±3,6)

5 (7,5±3,2)

Груба лейкоплакія

10 (12,8±3,8)

12 (16,0±4,2)

9 (13,4±4,2)

Виразка

2 (2,6±1,8)

3 (4,0±2,3)

8 (11,9±4,0)*

Атипові судини

2 (2,6±1,8)

12 (16,0±4,2)#

60 (89,6±3,7)*

Екзофітне ураження

3 (3,9±2,2)

16 (21,3±3,7)#

43 (64,2±5,9)*

Ділянки некрозу

2 (2,6±1,8)

3 (4,0±2,3)

6 (9,0±3,5)**

Примітки: загальна сума може бути більше 100%, оскільки зустрічалося поєднання ознак; *різниця вірогідна відносно показника 1ї та 2ї груп, р<0,05;
#різниця вірогідна відносно показника 1ї та 3ї груп, р<0,05; **різниця вірогідна відносно показника 1ї групи, р<0,05.

Діагноз раку шийки матки встановлювали на основі
гістологічного дослідження матеріалу біопсії та діатермо;
конізації шийки матки (для пацієнток з передінвазивним та
мікроінвазивним раком шийки матки).
Відповідно до діагнозу пацієнток розподілили на групи:
1;а група – 78 пацієнток з внутрішньоепітеліальною карци;
номою (CIS), 2;а група – 75 пацієнток з мікроінвазивним ра;
ком (Т1а стадії), 3;я група – 67 хворих на інвазивний рак
(Т1b стадії).
У дослідження не включали пацієнток з рецидивами хво;

Мал. 1. Кольпофотограма. Зб.u6.
Адекватна кольпоскопія.
Перехідна лінія візуалізується
частково. ЗТ тип 2. Локалізація
ураження в межах ЗТ 9–3 год,
2 квадранти 50% шийки матки.
Аномальна кольпоскопічна картина
ІІ ступеня: Щільний оцтовобілий
епітелій, груба мозаїка. Гістологічно
внутрішньоепітеліальна карцинома
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роби після деструктивних методів лікування та з неадекват;
ною кольпоскопією (шийка матки не візуалізується, вираже;
не запалення, кровотечі і т. п.)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Кольпоскопічна ознака щільного оцтово;білого епітелію
візуалізується на шийці матки після оброблення червоних
ділянок розчином оцтової кислоти. Процес побіління є ди;
намічним, виникає швидко, пік відбувається на 30–60;й се;

Мал. 2. Кольпофотограма. Зб.u6.
Адекватна кольпоскопія. Перехідна лінія
візуалізується. ЗТ тип 1. Локалізація
ураження в межах ЗТ 8–2 год, 2 квадранти
40% шийки матки. Аномальна
кольпоскопічна картина ІІ ступеня
Щільний оцтовобілий епітелій,
груба пунктуація, ознака бугристості.
Гістологічно мікроінвазивна карцинома
шийки матки Т1а1 з глибиною інвазії 1,4 мм

Мал. 3. Кольпофотограма. Зб.u6.
Адекватна кольпоскопія.
Перехідна лінія візуалізується.
ЗТ тип 1. Локалізація ураження
в межах ЗТ 6 год, 1 квадрант 25% ший
ки матки. Аномальна кольпоскопічна
картина ІІ ступеня: щільний оцтовобілий
епітелій, ознака внутрішньої межі.
Гістологічно внутрішньоепітеліальна
карцинома
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Мал. 4. Кольпофотограма. Зб.u12.
Адекватна кольпоскопія.
Перехідна лінія не візуалізується.
ЗТ тип 3. Локалізація ураження
в межах ЗТ 9–3 год, 2 квадранти 60%
шийки матки. Аномальна
кольпоскопічна картина ІІ ступеня:
Щільний оцтовобілий епітелій, груба мо
заїка. Гістологічно інвазивна карцинома
шийки матки Т1b стадії

Мал. 5. Кольпофотограма. Зб.u6. Адек
ватна кольпоскопія. Перехідна лінія візу
алізується частково. ЗТ тип 2. Локалізація
ураження в межах ЗТ циркулярно, 4 квад
ранти 50% шийки матки. Аномальна коль
поскопічна картина ІІ ступеня. Щільні оцто
вобілі обідки навколо крипт. Гістологічно
мікроінвазивна карцинома шийки матки
Т1а1 з глибиною інвазії 0,8 мм

Мал. 7.
Кольпофотограма.
Зб.u6.
Адекватна
кольпоскопія.
Перехідна лінія
не візуалізується.
ЗТ тип 3.
Локалізація
ураження в межах
ЗТ циркулярно,
4 квадранти 90% ший
ки матки.
Аномальна кольпоскопічна картина ІІ ступеня.
Грубий кератоз, лейкоплакія, оцтовобілий епітелій,
бугристість, груба пунктуація та груба мозаїка. Підозра на
інвазію. У ділянці зовнішнього вічка на 9 год – виразка.
Гістологічно інвазивна карцинома шийки матки Т1в
Мал. 9.
Кольпофотограма.
Зб.u6. Адекватна
кольпоскопія.
Перехідна лінія
не візуалізується. ЗТ
тип 3. Локалізація
ураження в межах ЗТ
циркулярно,
4 квадранти 50% ший
ки матки.
Підозра на інвазію.
Атипові судини в зоні
зовнішнього вічка та субепітеліально. Аномальна кольпо
скопічна картина ІІ ступеня: щільний оцтовобілий епітелій
в цервікальному каналі. Перехідна лінія не візуалізується.
Гістологічно інвазивний рак шийки матки Т1в стадії
кундах. Ураження зберігають щільне біле або біло;сірувате
забарвлення, з чіткими контурами, іноді з деяким підвищен;
ням над нормальним епітелієм досить тривалий час.
Щільний оцтово;білий епітелій характерна ознака для 47,4%
пацієнток при СIS, 46,7% – при Т1а стадії та 86,6% – при Т1b
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Мал. 6. Кольпофотограма. Зб.u6.
Адекватна кольпоскопія. Перехідна
лінія візуалізується частково. ЗТ тип 2.
Локалізація ураження в межах ЗТ
циркулярно, 4 квадранти 50% шийки
матки. Аномальна кольпоскопічна
картина ІІ ступеня. Грубий кератоз,
лейкоплакія у вигляді бугристого,
екзофітного ураження. Гістологічно
внутрішньоепітеліальна карцинома

Мал. 8. Кольпофотограма. Зб.u9. Адекватна кольпоскопія.
Перехідна лінія візуалізується. ЗТ тип 2. Локалізація ураження
в межах ЗТ циркулярно, 4 квадранти 20% шийки
матки. Підозра на інвазію. Атипові судини на тлі щільного оц
товобілого епітелію в ділянці зовнішнього вічка
Гістологічно інвазивна карцинома шийки матки Т1в

Мал. 10. Кольпофотограма. Зб.u6. Адекватна кольпоскопія.
Перехідна лінія не візуалізується. ЗТ тип 3. Локалізація
ураження в межах ЗТ циркулярно, 4 квадранти 100% шийки
матки. Підозра на інвазію. Атипові судини, нерівна поверхня.
Гістологічно інвазивний рак шийки матки Т1в стадії
стадії. Причому при Т1b стадії раку шийки матки така коль;
поскопічна ознака, як щільний оцтово;білий епітелій, спо;
стерігалася вірогідно частіше (табл. 2, 3).
Груба пунктуація та груба мозаїка – кольпоскопічні озна;
ки раку шийки матки та дисплазії епітелію шийки матки важ;
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кого ступеня візуалізуються після нанесення 3–5% розчину
оцтової кислоти. Груба пунктуація (мал. 2, 3) проявляється на
тлі щільного оцтово;білого епітелію у вигляді поліморфних
рельєфних червоних точок;капілярів, які можуть підвищува;
тися над епітелієм або бути вдавленими у вигляді «апельсино;
вої шкірки», відстань між точками;капілярами різна. Груба
мозаїка візуалізується у вигляді поліморфних полігональних
ділянок на тлі щільного оцтово;білого епітелію, ділянки роз;
межовані червоними лініями, щільний оцтово;білий епітелій
рельєфно підвищується над ними (мал. 1, 4, 5). Процес прояв;
лення цих ознак має динамічний характер – спочатку відбу;
вається щільне побіління, а сама ознака грубої пунктуації та
мозаїки починає візуалізуватися на етапі зниження дії оцтової
кислоти, тобто на регресі проби. Обидві ознаки пов’язані та
корелюють з ознакою щільного оцтово;білого епітелію та про;
являються на ньому (див. мал. 1, 2). Ознаки грубої пунктуації
та мозаїки спостерігали у третини пацієнток усіх груп,
вірогідної різниці у частоті виявлення залежно від гісто;
логічного діагнозу не встановлено (див. табл. 3).
Кольпоскопічну ознаку щільного оцтово;білого обідка
навколо крипт відносять до аномальних кольпоскопічних
картин високого ступеня ураження, виявляли у чверті
пацієнток, вірогідної різниці між групами не встановлено.
У кольпоскопічну класифікацію 2011 року (Ріо;де;Жа;
нейро) введено два номенклатурних терміни уражень висо;
кого ступеня аномалії: ознака внутрішньої межі та ознака бу;
гристості.
Ознака внутрішньої межі – на тлі слабовираженої ано;
мальної ознаки візуалізується ураження високого ступеня,
тобто ураження на ураженні. На тлі ніжного оцтово;білого
епітелію візуалізується щільний оцтово;білий епітелій
(див. мал. 3). Така ознака вірогідно частіше зустрічалася у тре;
тини пацієнток 1;ї та 2;ї груп у порівнянні з 3;ю групою. Це
можна пояснити тим, що при Т1b;стадії відбувається ріст пух;
лини, і межа в межах ураження перекривається пухлиною.

Щільний оцтово;білий епітелій – ознака, характерна
для внутрішньоепітеліальної карциноми та мікроінвазивно;
го раку у 47% випадків та вірогідно частіше – у 87% ви;
падків – інфільтративного раку. Для інфільтративного раку
у 90% характерні атипові судин та у 64% екзофітне уражен;
ня, причому по обидвом ознакам простежується вірогідна
різниця між досліджуваними групами. Такі ознаки, як груба
пунктуація та мозаїка, характерні більше ніж для третини
пацієнток усіх груп.

Кольпоскопическое исследование шейки матки
у пациенток с прединвазивным, микроинвазивным
и инвазивным раком шейки матки
Н.Ф. Лигирда

Colposcopy examination of the cervix
in patients with intraepithelial carcinoma,
microinvasive and invasive cervical cancer
N. Lygyrda

Проведено кольпоскопическое исследование 220 пациенток, боль;
ных раком шейки матки. Из них: 1;я группа – 78 пациенток с вну;
триэпителиальной карциномой, 2;я группа – 75 пациенток с мик;
роинвазивным раком (Т1а;стадии), 3;я группа – 67 пациенток с
инвазивным раком шейки матки (Т1b;стадии).
Плотный ацето;белый эпителий – признак, характерный для вну;
триэпителиальной карциномы и микроинвазивного рака в 47%
случаев и достоверно чаще – в 87% случаев инфильтративного ра;
ка. Для инфильтративного рака в 90% характерны атипические со;
суды и у 64% экзофитные поражения, причем по обоим признакам
прослеживается достоверная разница между исследуемыми груп;
пами. Такие признаки, как грубая пунктация и мозаика, характер;
ны более чем для трети пациенток всех групп.
Ключевые слова: кольпоскопия, рак шейки матки

A study of 220 patients colposcopy with cervical cancer. Among them:
Group 1 – 78 patients with intraepithelial carcinoma, 2 group – 75
patients with microinvasive cancer (stage T1a). Group 3 – 67 patients
with invasive cervical cancer (stage T1b).
Thick acetowhite epithelium – a sign characteristic intraepithelial car;
cinoma and microinvasive cancer in 47% of cases, and significantly
more in 87% of cases infiltrative cervical cancer. For infiltrative cancer
in 90% of the characteristic atypical vessels and 64% of the exophytic
lesion, and on both sings can be traced significant difference between
the groups. Such features as a coarse punctation and mosaic common
to more than one third of patients of all groups.

Ознака бугристості – потовщення щільного оцтово;білого
епітелію, часто у вигляді гребіня, спостерігалася у 12–16%
пацієнток з усіх груп (див. табл. 3). Вірогідної різниці у частоті
виявлення даної ознаки відповідно до діагнозу не встановлено.
Атипові судини виглядають як поверхневі капіляри та
судини у вигляді шпильок, ком, спіралей, незвичних розга;
лужень, звивистих колбоподібних потовщень, що раптово
обриваються, з порушеною архітектонікою (мал. 6–8). Такі
зміни візуалізуються на тлі щільного оцтово;білого епітелію
(мал. 7, 8), або супроводжуються щільними оцтово;білими
пухлиноподібними виростами (мал. 9, 10).
Додаткову ознака інвазивного росту, таку, як екзофітне
ураження, вірогідно частіше спостерігали у хворих на інва;
зивні форми раку шийки матки (21% та 64%), в свою чергу
вірогідно частіше при Т1b, ніж при Т1а;стадії (див. табл. 3).
Ознака проявляється нерівною бугристою поверхнею з
підвищенням над оточуючими тканинами з атиповими суди;
нами, щільним непрозорим оцтово;білим епітелієм, часто
скловидним набряком (мал. 10).
Ділянки некрозу виявляли вірогідно частіше у хворих
3;ї групи у порівнянні з 1;ю групою, у 9% пацієнток з раком
шийки матки T1b;стадії. Виразка зустрічалася у невелико;
му відсотку пацієнток і частота вірогідно відрізнялася між
групами (див. табл. 3).
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