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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Проблема збереження здоров’я нації в Україні
сьогодні стоїть дуже гостро. Серед чинників, що його визначають, найбільш
впливовими є невиношування й недоношування вагітності (C. І. Жук і співавт.,
2015; С. О. Іванюта, 2012; В. В. Камінський і співавт., 2011). Так, за свідченнями
дослідників, частота цього ускладнення вагітності в усьому світі залишається
стабільно високою й сягає 10 – 30 % (Ю. Г. Антипкин і співавт., 2012; Д. Г. Коньков
і співавт., 2012; Н. Я. Скрипченко і співавт., 2014; S. Campbell, 2014; R. Menon, 2012;
R. Romero et al., 2012; А. Е. Schindler et al., 2015). Одним із найвпливовіших
етіологічних чинників невиношування вагітності є недостатність обтураційної
функції шийки матки (НОФШМ), що найчастіше асоціюється з істмікоцервікальною недостатністю (ІЦН), частота якої в загальній популяції коливається
від 7,2 % до 13,5 %, а в жінок, які страждають на звичне невиношування, сягає
15 – 40 % (Dodd J. M. et al., 2009; Norman J. E. et al., 2016) і є причиною до 30 %
екстремально ранніх передчасних пологів (ПП) (О. А. Лук’янова, 2011; Л. Б. Маркін
і співавт., 2014; R. D. Macdonald et al., 2011; R. A. Schubert et al., 2014; М. Р. Umstad
et al., 2013).
Незважаючи на вдосконалення якості надання акушерської допомоги,
залишаються невирішеними питання профілактики НОФШМ у групі вагітних
високого ризику. Зростає інтерес дослідників до етіопатогенетичних механізмів
розвитку цього ускладнення у першовагітних і першонароджуючих жінок. Одні
автори
дотримуються
гормональної
теорії
походження
НОФШМ
(Н. П. Веропотвелян і співавт., 2016; О. В. Голяновський і співавт., 2016;
В. В. Камінський і співавт., 2015; Т. Г. Романенко і співавт., 2014; В. О. Бенюк.,
2009; S. Campbell, 2011; Е. Cetingoz et al., 2011; А. Kumar et al., 2014; J. E. Norman et
al.,
2016),
пов’язуючи
її розвиток
з
абсолютною
чи
відносною
гіпопрогестеронемією, інші дослідники вказують на роль генетичних чинників
(Е. А. Anum et al., 2009; J. E. Warren et al., 2009). Цілком закономірно НОФШМ
розглядають як вагітність-індуковане передчасне дозрівання шийки матки (ШМ) на
тлі підвищеної запальної відповіді (В. В. Камінський і співавт., 2011; Е. І. Кротик і
співавт., 2015; U. Swadpanich et al., 2008; Н. Wang, 2008) з характерним підвищенням
вмісту цитокінів, простагландинів та матрексних металопротеіназ. Сьогодні відсутні
єдині підходи до діагностики й вибору способу лікування НОФШМ під час і поза
вагітністю. Деякі автори вважають, що застосування неінвазивних методів корекції
для профілактики невиношування й недоношування вагітності при НОФШМ є
більш ефективним, ніж традиційний хірургічний метод (П. Н. Баскаков і співавт.,
2013; А. Ю. Журавльов і співавт., 2000; Д. Г. Коньков і співавт., 2012). Інші
дослідники (М. Gebruers et al., 2011; А. Liddiard et al., 2011; M. S. Mancuso et al.,
2010; R. A. Schubert et al., 2014; М. Р. Umstad et al., 2013) переконані, що проведення
ефективного цервікального серкляжу (ЦС) покращує перинатальні прогнози,
підвищуючи виживання немовлят до 93 % проти 27 % за його відсутності.
В останні роки зростає увага до ролі порушень стану сполучної тканини (СТ)
у ґенезі НОФШМ. Роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ)
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і притаманних їй порушень обміну колагену й мікронутрієнтного статусу як фактора
ризику НОФШМ, підтверджують О. В. Грищенко і співавт. (2011), В. М. Запорожан
і співавт. (2016), Н. Е. Кан і співавт. (2013), О. В. Козинова (2009), Ю. В. Морушко
(2012), С. А. Шурпяк і співавт. (2014), Е. Mazza et al. (2014), S. Goland (2009),
В. S. Oxlund et al. (2010), J. Wojcicka-Jagodzinska et al. (1998). Встановлено,
що гормональні зміни в організмі жінки, пов’язані з вагітністю, значно впливають
на метаболізм колагену (D. Coss et al., 2000). Своєю чергою, підвищений синтез
колагену й надлишкове накопичення фіброзної тканини сприяють порушенню
репродуктивної функції, а гіперандрогенія напередодні й під час вагітності
стимулює процеси утворення колагену, що негативно відбивається на обтураційних
властивостях ШМ у вагітних зі звичним невиношуванням вагітності
(В. М. Запорожан і співавт., 2016; G. Schett, 2011; А. Barrutia et al., 2013; В. CaranzaManane et al., 2015). Важливо відзначити, що вагітним з НОФШМ притаманні
патологічні зміни показників катаболізму колагену, що розглядають як ознаку
наявності окремих мутацій у системі деградації колагену (А. В. Шестопалов
і співавт., 2012). Водночас на сьогодні невідомо, яким є взаємозв’язок
між порушеннями гормонального гомеостазу, обміном колагену та станом ШМ.
Відкритим залишається питання про взаємозв’язок механізмів, які регулюють
обтураційну спроможність ШМ при невиношуванні й недоношуванні вагітності,
з концентрацією мікроелементів, які найбільше впливають на стан СТ. Відсутній
уніфікований алгоритм антенатального спостереження вагітних групи високого
ризику щодо НОФШМ.
Усе викладене підтверджує доцільність вивчення окремих патогенетичних
механізмів недостатності обтураційної функції ШМ під час вагітності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
є фрагментом науково-дослідної роботи відділення патології вагітності та пологів
ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” „Розробити
діагностично-лікувальні заходи для жінок з акушерською патологією з урахуванням
інтергенетичного інтервалу” (№ держреєстрації 10.16.U001021) та кафедри
акушерства і гінекології ДЗ „Луганський державний медичний університет”
„Клініко-патогенетичне обґрунтування акушерських та перинатальних ускладнень
при невиношуванні вагітності” (№ держреєстрації 0115U066846).
Мета дослідження: зниження частоти акушерських і перинатальних
ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки шляхом
удосконалення діагностики та корекції розладів гормонального гомеостазу, обміну
сполучної тканини та мікронутрієнтного статусу.
Завдання дослідження:
1. Провести клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності, пологів, стану
плода та новонародженого у вагітних з недостатністю обтураційної функції
шийки матки за матеріалами акушерських клінік ДУ „ІПАГ НАМН України”
за 2011–2015 рр.
2. Визначити особливості обміну сполучної тканин, деяких мікроелементів
та вітамінів у жінок з недостатністю обтураційної функції шийки матки
в динаміці вагітності.
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3. Оцінити в динаміці вагітності показники гормонального гомеостазу та стану
фетоплацентарного комплексу у жінок з недостатністю обтураційної функції
шийки матки.
4. Визначити стан фетоплацентарного комплексу, структурні зміни в стані
шийки матки та дослідити показники кровообігу в динаміці вагітності у жінок
з недостатністю обтураційної функції шийки матки шляхом ультразвукового
та допплерометричного дослідження.
5. Дослідити стан мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з недостатністю
обтураційної функції шийки матки в динаміці вагітності.
6. Розробити комплекс діагностичних та лікувально-профілактичних заходів
щодо корекції виявлених порушень перебігу вагітності, обмінних процесів,
стану фетоплацентарного комплексу у жінок з недостатністю обтураційної
функції шийки матки та оцінити його ефективність.
Об’єкт дослідження – перебіг вагітності та пологів у жінок з недостатністю
обтураційної функції шийки матки.
Предмет дослідження – стан шийки матки; показники функціонального та
гормонального стану фетоплацентарного комплексу (ФПК); маркери синтезу та
резорбції СТ; мікронутрієнтний обмін; мікробіоценоз піхви; стан плода та
новонародженого.
Методи дослідження: клінічні, клініко-статистичні, біохімічні, ультразвукові,
ендокринологічні, бактеріологічні, математично-статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше у вагітних з недостатністю
обтураційної функції шийки матки отримано відомості про взаємозв’язок між
концентрацією прогестерону (ПГ) і рівнем маркеру синтезу сполучної тканини,
а також між концентрацією маркеру синтезу СТ і довжиною шийки матки (ДШМ),
що може бути одним із механізмів передчасного переривання вагітності у жінок
з недостатністю обтураційної функції шийки матки.
Показано, що невиношування у вагітних з недостатністю обтураційної функції
ШМ супроводжується порушеннями мікронутрієнтного гомеостазу, що притаманне
для недиференційованої дисплазії сполучної тканини.
Уперше
уточнено
та
вдосконалено
специфічні
ультразвукові
й допплерометричні критерії недостатності обтураційної функції шийки матки, які
дозволяють визначити ризик розвитку цього ускладнення в ранні терміни вагітності.
Розроблено й науково обґрунтовано алгоритм діагностичних та лікувальнопрофілактичних заходів для вагітних з групи високого ризику щодо недостатності
обтураційної функції шийки матки, показано його ефективність, доступність,
безпечність, зручність у застосуванні, можливість використання в амбулаторних
умовах, що знижує ризик інвазивних втручань та здешевлює лікування.
Практичне значення роботи. Розроблено критерії діагностики доклінічних
проявів недостатності обтураційної функції шийки матки у вагітних з групи
високого ризику щодо невиношування вагітності та запропоновано вдосконалений
лікувально-профілактичний комплекс комбінованої терапії для цих вагітних із
застосуванням медикаментозної корекції розладів обміну СТ, гормонального
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й мікронутрієнтного дисбалансу, мікробіоценозу статевих шляхів і механічних
методів корекції недостатності обтураційної функції шийки матки.
Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи
впроваджено у роботу родопомічних закладів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ
Луганської області, Харкова, Львова, Одеси, Полтави. За результатами дослідження
випущений 1 інформаційний лист: „Комплексний спосіб лікування обтураційної
недостатності шийки матки у вагітних з ознаками недиференційованої дисплазії
сполучної тканини” – № 223. Теоретичні положення та практичні рекомендації
використовують у навчальному процесі кафедри акушерства і гінекології
ДЗ „ЛДМУ” МОЗ України.
Особистий внесок здобувача. Автор особисто виконав інформаційнопатентний пошук, проаналізував сучасні літературні відомості, обрав тему
й розробив дизайн дослідження. Здобувач особисто здійснив ретроспективний
клініко-статистичний аналіз історій вагітності й пологів жінок із загрозою
передчасних пологів при недостатності обтураційної функції шийки матки. Автор
самостійно сформував дослідницькі групи, проводив клініко-функціональне
обстеження,
забір
матеріалу
для гормональних,
імуноферментних,
бактеріоскопічних, бактеріологічних і кольпоцитологічних досліджень. Дисертант
самостійно розробив схеми диференційованого підходу до антенатального
спостереження вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки
і здійснив їх подальшу клінічну апробацію; статистично обробив, проаналізував,
узагальнив і виклав отримані результати, сформулював висновки, науково
обґрунтував та впровадив у роботу лікувальних закладів практичні рекомендації.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
обговорено на: 47 міжнародному конгресі з патофізіології вагітності (Грузія, 2015),
XIV з’їзді акушерів-гінекологів України „Проблемні питання акушерства,
гінекології та репродуктології в сучасних умовах” (Київ, 2016), V ювілейному
міжнародному медичному конгресі „Впровадження сучасних досягнень медичної
науки у практику охорони здоров’я України” (Київ, 2016), міжнародній науковопрактичній конференції „Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації
в державі” (Київ, 2016), науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів
та молодих вчених (Рубіжне, 2016), науково-практичній конференції з міжнародною
участю „Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки” (Вінниця,
2016), науково-практичній конференції молодих вчених „Медична наука в практику
охорони здоров’я” (Полтава, 2016).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, зокрема:
10 статей (з них 9 статей у журналах, 1 стаття у збірнику наукових праць), 2 тези
доповідей, 2 патенти на корисну модель.
Обсяг і структура дисертації. Робота містить вступ, огляд літератури, опис
методів досліджень, розділ клініко-статистичних розробок, чотири розділи власних
досліджень, аналіз та узагальнення отриманих результатів, висновки, практичні
рекомендації, додатки. Роботу ілюстровано 60 таблицями, 14 рисунками,
які займають 18 сторінок. Список літератури містить 328 джерел, що займають
38 сторінок. Три додатки займають 5 сторінок. Загальний обсяг роботи – 236 сторінок.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на базі відділення
патології вагітності і пологів ДУ „ІПАГ НАМН України” (Київ) та відділення
патології вагітних перинатального центру (Сєвєродонецьк).
На першому етапі дослідження здійснено клініко-статистичний аналіз
126 історій вагітності та пологів вагітних і породіль з НОФШМ, які знаходилися
на лікуванні й розродженні у відділенні патології вагітності та пологів ДУ „ІПАГ
НАМН України” у 2011 – 2015 рр. Контрольну групу становила 41 історія вагітності
й пологів жінок з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ і терміновим
розродженням. Аналіз анкетного матеріалу свідчить про стійку тенденцію
до зростання питомої ваги вагітних з НОФШМ – з 1,7 % в 2011 р. до 4,7 % в 2015 р.
На другому етапі до дослідження було включено 101 вагітну з НОФШМ
у терміні гестації 22–32 тижні (основна група). Контрольна група – 34 вагітні
й породіллі з фізіологічним функціональним обтураційним станом ШМ, обрані
в довільному порядку.
Усіх вагітних досліджуваних груп з метою постановки діагнозу обстежували
відповідно до стандартів якості Наказу МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417
„Методичні рекомендації щодо надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної
допомоги” та клінічного протоколу з акушерської допомоги МОЗ України
від 03.11.2008 р. № 624 „Невиношування вагітності”. Було проаналізовано скарги,
зібрано репродуктивний анамнез: вік менархе, характер встановлення
репродуктивної й генеративної (за перебігом і результатами вагітностей – пологи,
викидні) функцій; наявність гінекологічних та екстрагенітальних захворювань,
зокрема фенотипічних ознак НДСТ; загальне об’єктивне обстеження (огляд ШМ
у дзеркалах, бімануальне піхвово-абдомінальне обстеження).
У всіх досліджуваних вагітних було визначено концентрацію естрадіолу (Е2),
ПГ, пролактину (ПРЛ) та кортизолу (К) методом імуноферментного аналізу (ІФА)
на апараті Рідер-MSR-1000 з використанням тест-систем виробництва фірми
ООО „Хема-Медика” (Росія).
Дослідження вмісту маркерів синтезу (Total P1NP – аміно-термінальний
пропептид проколагену І типу) і резорбції СТ (ß-CrossLaps), а також концентрацію
мікроелементів Na+, K+, Mg2+, Ca2+ та загального Са і Р (автоматичний аналізатор
електролітів і набір реактивів для їх визначення Easylyte (Medica, США)),
виконували методом ІФА в біохімічній лабораторії ДУ „Інститут травматології
та ортопедії НАМН України”.
Стан ФПК під час вагітності оцінювали за результатами ультразвукового
та допплерометричного досліджень, які здійснювали за допомогою ультразвукового
апарата „Acuson X 300” виробництва „Siemens” (Німеччина) з використанням
секторального датчика з частотою сканування 3,5 МГц. Під час УЗД ШМ, яке
виконували шляхом трансвагінального ультразвукового дослідження (ТВУЗД),
проводили рутинне вимірювання ДШМ, визначали наявність і форму трансформації
цервікального каналу (ЦК). У вагітних з групи ризику щодо НОФШМ визначали
комбінацію додаткових критеріїв: відношення ДШМ до її діаметра на рівні
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внутрішнього вічка, обчислювання відсотка ширини деформації ШМ до її довжини,
зміни ехоструктури та особливості васкуляризації ШМ у режимі кольорового
допплерівського картування (КДК), інтерпретували кашльовий тест.
Кольпоцитологічні дослідження проводили відповідно до рекомендацій
М. Г. Арсеньєвої (1977) після фарбування піхвових мазків за методом Шора.
Оцінка стану вагінального мікробіоценозу містила: рН-метрію, амінний тест,
дослідження нормобіоти (Lactobacillus spp.), аеробної, анаеробної флори,
дріжджоподібних грибів, яку здійснювали за культуральними й морфологічними
властивостями. Бактеріологічні дослідження проводили якісним методом
з використанням набору селективних диференціально-діагностичних поживних
середовищ. Діагностичним титром для умовно-патогенної мікрофлори (УПМ)
вважали показник ˃ 104, для грибів – ˃103 колонієутворювальних одиниць (КУО/мл).
Для діагностики TORCH-інфекцій (токсоплазмоз, хламідіоз, цитомегаловірус,
вірус простого герпесу I–ІІ типів, червець) у сироватці крові вагітних досліджуваних
груп методом ІФА визначали концентрацію імуноглобулінів класу G та M за
допомогою набору реактивів фірми „Вектор-Бест” (Росія) згідно з рекомендаціями
виробника
наборів. Результат
реакцій обчислювали
на автоматичному
спектрофотометрі „Immunochem” (Китай) при довжині хвилі 540 нм.
Для опрацювання отриманого матеріалу використовували статистичні
програми Statistica for Windows і Microsoft Excel 7.0 із застосуванням методів
варіаційної статистики. Для встановлення достовірної різниці в розподілі якісних
показників вираховували критерій φ-кутового перетворення Фішера й t-критерій
Стьюдента. Розбіжності визначали як можливі при p < 0,05.Зіставлення результатів
дослідження між собою виконували шляхом множинного кореляційного аналізу
з обчисленням коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона (r). Графіки та рисунки
виконували за допомогою пакету програм „Microsoft Office-2010” та Microsoft Office
SR 2 для програм Windows 10.
Результати дослідження та їх обговорення. Ретроспективний клінікостатистичний аналіз історій вагітності й пологів жінок із НОФШМ свідчить
про зростання цього контингенту в загальній популяції вагітних, питома вага яких
становить 4,7 % і не має тенденції до зниження. Факторами ризику НОФШМ під час
вагітності, за результатами проведеного аналізу, є: вік жінки понад 35 років,
наявність фенотипічних проявів НДСТ, обтяжений екстремально ранніми ПП
репродуктивний анамнез, високий рівень запальних захворювань статевих шляхів.
Найчастішими акушерськими й перинатальними ускладненнями у вагітних
з НОФШМ є: загроза ПП (31,0 %), рецидивуюча загроза переривання вагітності
(36,5 %) і вагініт (43,7 %). Ефективність консервативної та хірургічної корекції
НОФШМ не перевищувала 84,9 %: питома вага ПП у цих жінок становила 15,1 %.
Втім, кожні четверті передчасні пологи були екстремально ранніми, що зумовило
показник перинатальної смертності, який перевищував загальнопопуляційний
і становив 15 %.
Усі обстежені на другому етапі дослідження вагітні за віком, місцем
проживання, сімейним і соціальним станом були однорідними, що в подальшому
дозволило судити про відмінності, зумовлені, перш за все, НОФШМ.
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Для вагітних з НОФШМ є характерною висока захворюваність
на екстрагенітальні захворювання, що є типовими для НДСТ (76,2 %; група
контролю – 36,0 %; р < 0,05) та інфекційно-запальні захворювання урогенітальної
сфери (86,8 %; група контролю – 40,0 %; р < 0,05), зокрема хронічні інфекції,
що передаються статевим шляхом (ІПСШ) (42,9 %; 16,0 % – група контролю;
р<0,05), які в 36,6 % осіб розвивалися на тлі патології становлення менструальної
функції в пубертаті. Найчастіше в пацієнток обох груп спостерігали хламідійновірусну урогенітальну мікст-інфекцію.
Серед досліджуваних вагітних основної групи кожна друга (45,5 %; група
контролю – 55,9 %) була першовагітною, а переважна більшість (65,3 %; група
контролю – 70,6 %) народжували вперше, при цьому 19,8 % (20,8 % – група
контролю) з них – від повторної вагітності. Кожна п’ята вагітна з НОФШМ,
яка народжувала повторно, указувала на ПП в анамнезі. Провідними ускладненнями
вагітності в жінок з НОФШМ є загроза ПП (76,2 %; контрольна група – 26,5 %;
р < 0,05), плацентарна дисфункція (ПД) (24,8 %; контрольна група – 11,8 %;
р < 0,05), бактеріальний вагіноз (БВ) (20,8 %; контрольна група – 8,8 %; р < 0,05),
вагініт (66,3 %; контрольна група – 5,9 %; р < 0,05) та аномальна кількість
амніотичної рідини (24,8 %; контрольна група – 5,9 %; р < 0,05).
Оцінка результатів дослідження особливостей обміну колагену І типу
у вагітних з НОФШМ свідчить про достовірне зростання концентрації маркеру
синтезу колагенуTotal P1NP (68,15±3,55 нг/мл; група контролю – 50,90±4,27 нг/мл;
р < 0,05) при фізіологічному середньому значенні маркеру резорбції СТ β-CrossLaps
(0,390±0,02 нг/мл; група контролю – 0,300±0,02 нг/мл; р < 0,05), що підтверджує
переважання процесів синтезу колагену І типу над процесами його резорбції у цих
жінок і, цілком ймовірно, є однією з провідних ланок патогенезу безсимптомного
прогресуючого розм’якшення, укорочення та розкриття ШМ при недостатності її
обтураційної функції. Водночас у вагітних з НОФШМ відзначено синергічне
зростання в плазмі крові концентрації загального Са (2,60±0,03 ммоль/л; група
контролю – 2,21±0,09 ммоль/л; р < 0,05) на 17,6 %, Са іонізованого
(1,39±0,02 ммоль/л; група контролю – 1,11±0,03 ммоль/л; р < 0,05) на 25,2 % і
загального фосфору (1,50±0,02 ммоль/л; група контролю – 1,13±0,06 ммоль/л;
р<0,05) на 32,7 % зі зміною Са/Р співвідношення до 1,7:1 за рахунок Са загального.
Вагітним з НОФШМ притаманна наявність прямого кореляційного зв’язку середньої
сили (r = 0,6931) між концентрацією загального Са та маркеру синтезу СТ Total
P1NP у плазмі крові (рис. 1), що з великим ступенем вірогідності відображає
зростання концентрації м’язової тканини в ШМ, яке відбувається при патологічному
заміщенні СТ на гладеньком’язову у вагітних з НДСТ і погіршує обтураційні
можливості внутрішнього вічка, сприяє зростанню скоротливої активності матки.
Дисмікроелементоз у вагітних з НОФШМ перебігає з дефіцитом іонізованого
Mg (0,64±0,01 ммоль/л; група контролю – 0,86±0,03 ммоль/л; р<0,05), що на тлі
сильного зворотного кореляційного зв’язку (r= – 0,7505) між концентрацією іонів
Mg та маркером синтезу СТ Total P1NP у плазмі крові (рис. 2) та антагонізму
з іонами Са, з високим ступенем вірогідності, може бути однією з патогенетичних
ланок підвищення скоротливої спроможності гладенької мускулатури матки.
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Гіпомагнієвий статус у цих вагітних, можливо, є однією з причин порушень
мембранного транспорту Na+ і K+, що проявлялося при збереженні Na+/K+
співвідношення зменшенням вмісту K+ (3,29±0,09 ммоль/л; група контролю –
4,14±0,21 ммоль/л; р < 0,05) і Na+ (127,57±1,72 ммоль/л; група контролю –
141,29±5,81 ммоль/л; р < 0,05) відповідно на 20,5 % і 9,7 % порівняно з аналогічним
показником у групі контролю.

Рис. 1.
Пряма
кореляційна
залежність (r = 0,6931) концентрації Ca
загального та маркеру синтезу СТ Total
P1NP у вагітних основної групи

Рис. 2.
Зворотна
кореляційна
залежність (r= –0,7507) концентрації
іонів Mg2+ та маркеру синтезу СТ Total
P1NP у вагітних основної групи

Проаналізувавши стан гормонального гомеостазу у вагітних основної групи, ми
виявили динамічне зростання концентрації Е2, яка в другому (24,44±1,14 нм/л; група
контролю – 29,70±3,54 нм/л) і третьому (49,20±1,88 нм/л; група контролю –
51,69±0,97 нм/л) триместрах відповідала гестаційній нормі. Проте середня
концентрація ПГ як у другому (180,61±5,69 нм/л; група контролю – 358,0±4,57 нм/л;
р<0,05), так і в третьому триместрі вагітності (395,61±6,20 нм/л; група контролю –
679,43±6,0 нм/л; р < 0,05), була майже вдвічі нижчою, ніж у вагітних групи
контролю, що відіграє одну з провідних ролей у порушенні тонусу матки
й підтверджується наявністю сильного прямого кореляційного зв’язку (r = 0,8486)
між концентраціями Mg2+ та ПГ (рис. 3) в плазмі крові цих вагітних.
Якщо розглядати невиношування вагітності як стресову ситуацію, цілком
припустимим є підвищення біосинтезу стрес-асоційованих гормонів у вагітних
з НОФШМ. Так, у другому (208,99±5,12 нг/мл; група контролю – 121,0±3,93 нг/мл;
р <0,05) і третьому (300,81±4,84 нг/мл; група контролю – 158,84±6,85 нг/мл;
р < 0,05) триместрах вагітності їм була притаманною висока концентрація К плазми
крові, а показники концентрації ПРЛ становили відповідно 281,06±4,36 нг/мл (група
контролю – 114,29±3,19 нг/мл; р<0,05) і 316,69±9,52 нг/мл (група контролю –
230,81±3,20 нг/мл; р<0,05), що майже в 2,5 і 1,4 разу вище, ніж у жінок контрольної
групи.
За результатами кольпоцитологічного дослідження піхвових мазків, у 70,3 %
вагітних з НОФШМ було зареєстровано естрогеновий тип мазка (група контролю –
26,5 %; р < 0,05), а в 17,8 % вагітних цієї групи тип мазків був запальний
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і цитолітичний (група контролю – у 8,8 % і 2,9 % відповідно). І лише в 11,9 %
вагітних з НОФШМ зареєстровано кольпоцитологічний тип мазка, що відповідає
терміну вагітності (група контролю – 61,8 %; р <0,05). Це, вважаємо, свідчить
про порушення процесу трансферу гормонів до органів-мішеней у вагітних
з НОФШМ.
Аналіз результатів УЗД у вагітних досліджуваних груп показав динамічне
зростання фетометричних показників плода відповідно до гестаційного віку.
Частота синдрому затримки росту плода (СЗРП) не перевищувала
загальнопопуляційний рівень і становила 6,9 %. Водночас сонографічні ознаки ПД
було виявлено в кожної четвертої вагітної з НОФШМ (25,7 %; група контролю –
11,8 %; р<0,05). Водночас наявність показників матково-плацентарного
та плацентарно-фетального кровообігу в цих вагітних в межах гестаційної норми
свідчить про переважання в них компенсованої форми ПД.
Під час комплексного ТВУЗД ШМ серед вагітних основної групи виявлено
суттєве переважання жінок з безсимптомним вкороченням (73,3 %) центрованої
(82,2 %) ШМ. Середня ДШМ у них становила 22,88±1,02 мм, коливаючись у межах
від 8 до 32 мм, і була достовірно меншою, ніж у групі контролю (37,44±0,44 мм;
p < 0,05). У 79 вагітних основної групи (78,2 %) було відзначено розширення
внутрішнього вічка в середньому до 7,48±0,12 мм (група контролю – 4,32±0,34 мм;
р < 0,05). У 31,7 % вагітних основної групи під час УЗД визначеноV-/Y-подібну
трансформацію ЦК ШМ з пролабуванням у нього плодового міхура. Середня
ширина деформації ЦК ШМ становила 12,10±0,88 мм при середньому діаметрі ЦК
на рівні внутрішнього вічка в межах 23,11±2,18 мм. Коефіцієнт співвідношення
середнього показника ДШМ до її діаметра на рівні внутрішнього вічка у вагітних
з НОФШМ становив 0,99±0,02, а коефіцієнт співвідношення середнього показника
відсотка ширини деформації до ДШМ – 52,90±1,63 %. Обґрунтованість виявлених
закономірностей підтверджують результати кореляційного аналізу, за якими
визначено наявність сильного зворотного зв’язку (r = – 0,7362) між ДШМ
та концентрацією маркера синтезу СТ Total P1NP у сироватці крові вагітних
основної групи (рис. 4).

Рис.
3.
Пряма
кореляційна
залежність (r = 0,8486) концентрації іонів
Mg2+ та ПГ у вагітних основної групи

Рис. 4. Зворотна кореляційна
залежність (r= – 0,7362) концентрації
маркера синтезу СТ Total P1NP
та ДШМ у вагітних основної групи

10
Під час КДК у 68,3 % досліджуваних вагітних з НОФШМ відзначено
підвищення васкуляризації ШМ у вигляді розширення вен у венозних сплетіннях,
що в поєднанні з позитивним кашльовим тестом, який виявлено в 45,5 %
досліджуваних вагітних, дозволило діагностувати доклінічні ознаки НОФШМ
у жінок з групи високого ризику.
Для піхвового біотопу вагітних з НОФШМ характерним було переважання
(68,3 %; група контролю – 38,2 %; р < 0,05) патологічних показників рН (4,73±0,46;
група контролю – 4,4±0,36) у поєднанні з III ступенем чистоти піхвового мазка
за Херліном (66,7 %), а в 17,4 % з них визначено позитивний амінний тест,
що в поєднанні з ідентифікацією в мазках із ЦК Gardnerella vaginalis (20,8 %) і/або
Atopobium vaginae (8,9 %) було підставою для поставлення діагнозу БВ. При
обстеженні вагітних з НОФШМ методом бактеріоскопії встановлено, що
патологічні зміни мікробіоценозу статевих шляхів мали переважно три варіанти
проявів: бактеріальний вагіноз (29,7 %), аеробний вагініт (39,6 %) та кандидоз
(48,5 %).
Бактеріологічне обстеження вагітних основної групи свідчить, що в спектрі
виділеної мікрофлори переважали мікроаерофіли – Gardnerela vaginalis (20,8 %) та
Atopobium vaginalis (8,9 %), які найчастіше знаходились в асоціаціях з Mobiluncus та
окремими представниками аеробної мікрофлори (S. faecalis, E. coli, Klebsiella spp.).
Представники облігатної анаеробної мікрофлори на слизовій оболонці піхви
(Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp.)
висівались в діагностичних концентраціях (lg 4,3 – lg 4,6 КУО/мл) з частотою, яка
знаходилась в межах 8,9 % – 21,8 %. Склад асоціацій піхви був представлений
3–5 видами мікрофлори.
Частота та кількісні показники висіву аеробної мікрофлори у жінок основної
групи досягала високого рівня (5,9 – 39,6 %, lg 3,3 – lg 4,6 КУО/мл).
Також в матеріалі, одержаному зі статевих шляхів вагітних, виявлено дефіцит
захисної мікрофлори – лактобацил (lg 3,4 КУО/мл).
В цілому стан мікроекології статевих шляхів у вагітних основної групи
характеризувався суттєвим зростанням в складі аеробного спектру мікрофлори
показників висіву аеробних умовно-патогенних мікроорганізмів з патогенними
властивостями (гемоліз, плазмокоагуляція, ліцитіназна активність). Зокрема, у цих
жінок зареєстровано підвищення частоти та концентрації стафілококів, стрептококів
та ешеріхій з гемолітичними властивостями.
У 50,5 % жінок основної групи висівались гриби роду Candida в діагностичних
концентраціях (lg 6,2 КУО/мл). У більшості жінок з кандидозом гриби роду Candida
знаходились, як в псевдоміцелярній формі, так і у вигляді дріжджових клітин. Також
слід відзначити, що найчастіше гриби роду Candida контамінували статеві шляхи в
асоціаціях з представниками потенційно-патогенної аеробної мікрофлори (S. Aureus,
S. Epidermalis гем +, S. Faecalis, E. coli гем +, E. coli гем -, Klebsiella spp.).
Вміст представників анаеробної мікрофлори у висівах з піхви у жінок з
кандидозом був незначним.
У 87,1 % обстежених вагітних за даними ІФА відзначено наявність
високоавідних IgG за відсутності імуноглобулінів IgM і низькоавідних IgG
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до збудників ІПСШ переважно вірусної етіології, а 18,8 % вагітних основної групи
властиве поєднання бактеріально-вірусних і бактеріально-хламідійних асоціацій.
Виявлені особливості дозволили обґрунтувати доцільність використання
різного об’єму лікувально-діагностичних заходів для вагітних з різним ступенем
вираження НОФШМ.
Третій етап проведеного дослідження передбачав апробацію та оцінку
ефективності вдосконаленого лікувально-профілактичного комплексу (УЛПК)
терапії (рис. 5), спрямованого на нормалізацію гормональних та обмінних порушень
і пролонгацію вагітності при НОФШМ. Для цього основну групу вагітних жінок
з НОФШМ розподілили на дві: I група – вагітні, яких спостерігали
за загальноприйнятими рекомендаціями і які отримували рутинну терапію,
II – вагітні, які отримували розроблений УЛПК.
Розробляючи схему лікування, ми керувалися принципом поетапного
вирішення кількох завдань. Корекція порушень гормонального гомеостазу, як перше
з них, передбачала тривале застосування препарату мікронізованого прогестерону,
який призначали в разовій дозі 200 – 400 мг двічі на добу до 34 – 35 тижнів
вагітності, поступово знижуючи дозу. Призначаючи мікронізований ПГ,
ми спиралися не лише на його токолітичний ефект щодо міометрію, що дуже
важливо при вкороченій ШМ, але й на його можливості забезпечувати сприятливі
умови для формування адекватного епітеліального шару, необхідного
для фізіологічної життєдіяльності й розмноження лактобактерій.
Розглядаючи НОФШМ як один із численних проявів НДСТ і враховуючи
негативний вплив дефіциту магнію на структуру складників СТ, до УЛПК включено
магнію оротат дигідрат, який призначали за годину до прийому їжі по дві таблетки
тричі на добу, а в наступні п’ять тижнів – по одній таблетці тричі на добу, які
необхідно було запивати невеликою кількістю води. Курс лікування становив
чотири – п’ять тижнів, і за наявності показань його повторювали.
Ураховуючи високий рівень інфікування пологових шляхів у вагітних
з НОФШМ, до УЛПК ми включили місцеву санацію статевих шляхів, яку
проводили відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. № 906
„Перинатальні інфекції”; вона передувала механічному відновленню обтураційної
функції ШМ (І етап лікування). Препарат для антибактеріальної терапії обирали
з урахуванням чутливості до антибіотиків визначених мікробних асоціантів
і призначали на сім – десять днів. Для тривалої підтримки кислого середовища
піхвового вмісту (рН = 4,0 – 4,4), забезпечення колонізації піхви й піхвової частини
ШМ лактобактеріями на ІІ етапі санації статевих шляхів призначали вагінальні
капсули, що містили штами Lactobacillus rhamnosus GR-1TM і Lactobacillus reuteri
RC-14TM по одній капсулі на ніч протягом семи діб після механічного відновлення
обтураційної функції ШМ. Тривалу підтримку кислотності піхвового вмісту в межах
рН 3,9 – 4,4 і відновлення мікрофлори кишечника всім вагітним ІІ основної групи
забезпечували пероральним прийомом препарату, що містить Lactobacillus
rhamnosus GR-1TM – 10 мг (9,00–11,00 мг) і Lactobacillus reuteri RC-14TM – 41 мг
(36,90 – 45,10 мг) по дві капсули під час їжі протягом місяця після завершення курсу
місцевої терапії.
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Відновлення обтураційної функції ШМ з урахуванням умов і протипоказань
забезпечували шляхом накладання ЦС або введення силіконового цервікального
перфорованого песарію (СЦПП), розмір якого визначали індивідуально залежно
від паритету, оцінки розміру верхньої третини піхви й діаметра ШМ відповідно
до результатів піхвового й ультразвукового дослідження. Незважаючи на клінічний
сценарій перебігу НОФШМ та отримуваної терапевтичної підтримки, переважна
більшість вагітних віддала перевагу неінвазивному способу відновлення
обтураційної функції ШМ (70,3 %), хірургічної корекції НОФШМ зазнали 15,8 %
вагітних, а поєднаної корекції із застосуванням ЦС і СЦПП – 3,0 %.
Контроль ефективності УЛПК здійснювали в динаміці антенатального
спостереження (рис. 5). Важливим критерієм ефективності УЛПК була позитивна
динаміка перебігу вагітності. Так, 28,9 % вагітним, які за результатами оцінки
факторів ризику склали групу ризику, на тлі запропонованого УЛПК вдалося
уникнути застосування механічних способів відновлення НОФШМ, а в 63,2 %
вагітних цієї групи застосувати найбільш безпечний і безболісний метод
консервативної корекції НОФШМ – СЦПП. Водночас усі вагітні І групи зазнали
механічної корекції НОФШМ: у 22,2 % вагітних використовували ЦС, у 74,6 % –
СЦПП, а у 3,2 % – поєднання ЦС і СЦПП. Водночас на тлі УЛПК у вагітних ІІ групи
відзначено зниження питомої ваги загрозливих ПП (55,3 % проти 88,9 % в І групі;
р < 0,05), ПД (15,8 % проти 30,2 % в І групі; р < 0,05), вагініту (29,0 % проти 88,9 %
в І групі; р < 0,05), БВ (10,5 % проти 27,0 % в І групі; р < 0,05) та частоти маловоддя
майже вдвічі. Це сприяло пролонгуванню вагітності до термінових пологів у терміні
38–39 тижнів вагітності в 97,4 % породіль (І група – 82,5 %). У І групі породіль
40,4 % термінових пологів припали на термін 37 тижнів і 2–3 дні.
Відновлення обтураційної функції ШМ у вагітних, які отримували УЛПК,
супроводжувалось достовірним зменшенням концентрації маркеру синтезу колагену
І типу Total P1NP (60,05±2,40 нг/мл) порівняно з цим показником до лікування
(69,48±4,06 нг/мл), але залишаючись підвищеною порівняно з фізіологічними
показниками (табл. 1). У вагітних з НОФШМ, які отримували загальноприйняту
терапію, достовірних змін у концентрації маркеру синтезу колагену І типу Total
P1NP у динаміці лікування не відбувалося. Також незалежно від отримуваної терапії
у вагітних з НОФШМ не було відзначено й достовірних змін у концентрації маркера
резорбції колагену І типу β-CrossLaps. Водночас уже на початкових етапах
лікування достовірно зросла концентрація іонізованого магнію (до лікування
0,65±0,02 ммоль/л, після – 0,79±0,02 ммоль/л; р < 0,05) на 21,5 % при одночасному
зменшенні вмісту загального (на 6,2 %) та іонізованого (на 6,6 %) кальцію,
що відповідає фізіологічній нормі й аналогічним показникам у групі контролю.
Аналогічні тенденції зберігалися й щодо концентрації іонізованого фосфору
в плазмі крові вагітних з НОФШМ, які отримували УЛПК: у динаміці лікування
відзначено достовірне зниження вмісту іонізованого фосфору (на 6,0 %) практично
до верхньої межі фізіологічної норми, хоча показник достовірно перевищував
концентрацію іонізованого фосфору в групі контролю (ІІ група 1,42±0,02 ммоль/л;
група контролю – 1,13±0,06 ммоль/л; р < 0,05) і був на 5,3 % нижчим, ніж у групі
вагітних, які отримували загальноприйняту терапію (1,50±0,03 ммоль/л).
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Визначення стану шийки матки при піхвовому дослідженні
+ ТВУЗД

Визначення рН піхви за допомогою
тест-смужки

рН<4,4

-

рН>4,4
-

бактеріологічне дослідження
та санація статевих шляхів
патогенетично обґрунтованим
місцевим антимікробним
препаратом
(сім – десять днів)
Призначення селективного
пробіотика, що містить
Lactobacillus rhamnosus GR1TM і Lactobacillus reuteri RC14TМ у вагінальній формі
(7 днів)
Призначення перорального
селективного пробіотика, що
містить Lactobacillus
rhamnosus GR-1TM і
Lactobacillus reuteri RC-14TM
(один місяць)





призначення мікронізованого прогестерону по 200 мг двічі
на добу у сублінгвальній формі на час проведення санації
призначення мікронізованого прогестерону по 200 – 400 мг
двічі на добу у вагінальній формі
призначення магнію оротату дигідротату по дві таблетки
(1000 мг) тричі на добу, а в наступні п’ять тижнів – по
одній таблетці (500 мг) тричі на добу

Введення СЦПП або цервікальний серкляж

Контроль рН піхви один раз на місяць
(рН, бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження)

Рис. 5. Алгоритм діагностично-лікувальних дій у вагітних з НОФШМ
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Контроль
ефективності
лікування через
два тижні
(рН,
бактеріоскопічне,
бактеріологічне
дослідження за
показаннями)

Визначення стану шийки матки:
розкриття шийки матки до 2 та більше
пролабування плодового міхура в цервікальний канал
ТВУЗД:
відношення довжини ШМ до її діаметра<1,16
наявність Y-, V-, U-подібної деформації внутрішнього вічка
відсоток довжини деформації до довжини ШМ ≥ 40%
наявність розширених вен ШМ у поєднанні з дрібними
рідинними включеннями та яскравими штриховими
ехосигналами
кашльовий тест позитивний
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Таблиця 1
Концентрація маркерів обміну сполучної тканини, мікронутрієнтів та гормонів в крові вагітних
до та після лікування (M±m)
Показник

Естрадіол
Прогестерон
Кортизол
Пролактин
Естрадіол
Прогестерон
Кортизол
Пролактин

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І і ІІ групи порівняно з контрольною групою (р<0,05);
• – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І після лікування (р<0,05);
≈ – статистично достовірні відмінності ІІ групи до та після лікування (р<0,05).

14

Total P1NP
β-CrossLaps
Ca загальний
Ca2+
Р загальний
Mg+
Na+
K+

Значення показника в групах обстежених (n)
І група (n=63)
ІІ група (n=38)
Контрольна група
(n=34)
До лікування
Після лікування
До лікування
Після лікування
67,34±5,13 *
70,42±5,44 *
69,48±4,06 *
60,05±2,40 • ≈
50,90±4,27
0,393±0,02 *
0,400±0,02 *
0,388±0,02 *
0,394±0,03 *
0,300±0,02
2,61±0,04 *
2,62±0,04 *
2,58±0,03 *
2,42±0,02 * • ≈
2,21±0,04
1,40±0,02 *
1,41±0,02 *
1,37±0,03 *
1,28±0,02 * • ≈
1,11±0,03
1,49±0,02 *
1,50±0,03 *
1,51±0,03 *
1,42±0,02 * • ≈
1,13±0,06
0,63±0,01 *
0,65±0,03 *
0,65±0,02 *
0,79±0,02 • ≈
0,86±0,03
128,09±2,16 *
133,13±2,01
127,23±2,5 *
138,47±1,84 • ≈
141,29±5,81
3,30±0,12 *
3,38±0,10 *
3,28±0,15 *
4,02±0,11 • ≈
4,14±0,21
Гормонограма обстежених вагітних у 23 – 24 тижні
24,41±1,60
27,68±1,52
24,38±1,48
26,36±1,48
29,70±3,54
179,06±6,71 *
206,14±6,15 *
183,46±10,24 *
284,80±7,93 * • ≈
358,0±4,57
207,75±6,74 *
203,00±6,53 *
211,45±7,69 *
181,94±8,14 * • ≈
121,0±3,93
282,71±5,65 *
301,39±5,82 *
277,61±6,82 *
134,40±5,94 * • ≈
114,29±3,19
Гормонограма обстежених вагітних у 33 – 34 тижні
48,71±2,44
51,35±2,49
49,95±2,86
50,86±2,94
51,69±0,97
392,01±7,70 *
454,71±8,05 *
403,90±10,18 *
621,00±15,23 * • ≈
679,43±6,0
297,89±6,19 *
289,22±9,04 *
306,48±7,50 *
210,88±5,48 * • ≈
158,84±6,85
320,01±12,59 *
302,55±6,00 *
309,86±12,25 *
265,51±11,93 * • ≈
230,81±3,20

Вагітним ІІ групи властиве відновлення Na+/K+ співвідношення до показників
групи контролю (34,4 і 33,4 відповідно) за рахунок одночасного відновлення до
показників фізіологічної норми концентрації іонізованого Na+ (138,47±1,84 ммоль/л;
І група – 133,13±2,01 ммоль/л; р < 0,05; група контролю – 138,47±1,84 ммоль/л;
р ˃ 0,05) і зростання концентрації іонізованого K+ (4,02±0,11 ммоль/л; І група –
3,38±0,10 ммоль/л; р < 0,05; група контролю – 4,14±0,21 ммоль/л; р ˃ 0,05), що може
бути базисом для нормалізації процесів передачі нервового збудження з нерву
на орган, що ним інервується, а також поміж нейронами.
Включення до УЛПК мікронізованого ПГ забезпечило зростання концентрації
ПГ в плазмі крові до 621,00±15,23 нмоль/л (рис. 6), що достовірно перевищує
показники вагітних І групи (454,71±8,05 нмоль/л; р < 0,05) на 26,8 % і не має
достовірних розбіжностей з вагітними групи контролю (679,43±6,0 нмоль/л,
р < 0,05) (табл. 1).
Зростання концентрації ПГ у цих вагітних відбувалося на тлі підвищення
біосинтезу Е2 в межах гестаційної норми (рис. 7), що сприяло нормалізації естрогенпрогестеронової рівноваги, відновленню обтураційної спроможності внутрішнього
вічка ШМ і пролонгуванню вагітності. Пролонгування вагітності в жінок на тлі
УЛПК супроводжувалося зменшенням рівня психоемоційного напруження, що
знайшло підтвердження в прогресивному падінні концентрації біосинтезу стресасоційованих гормонів (табл. 1). Так, у вагітних ІІ групи відзначено зниження
продукції К у динаміці лікування на 14,0 % і динамічне падіння продукції ПРЛ вже
в ІІ триместрі на 51,6 %. Такі тенденції зберігалися в динаміці лікування
й у ІІІ триместрі.
800
700

нмоль/л

60

679,43±6,0
50

621,0±15,23

600

30

358,0±4,57

300

100

50,86±2.94
51,35±2.49

454,71±8,05

200

51,69±0.97

40

500
400

нмоль/л

284,8±7,93

І група

206,14±6,15

ІІ група

20

29,70±3,54
27,68±1.52
26,36±1.48

І група
ІІ група
Контрольна група

10

Контрольна група
0

0
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Рис. 6. Динаміка змін концентрації
прогестерону в сироватці крові вагітних
досліджуваних груп після лікування

Естрадіол 23-24 тиж

Естрадіол 33-34 тиж

Рис. 7. Динаміка змін концентрації
естрадіолу в сироватці крові вагітних
досліджуваних груп після лікування

Тривале застосування мікронізованого прогестерону у вагітних ІІ групи
зумовило позитивні зміни в кольпоцитологічній картині піхвового епітелію. Про це
свідчить
достовірне
зростання
до
47,4 %
питомої
ваги
вагітних
з кольпоцитологічною картиною вагінального епітелію, що відповідає терміну
вагітності.

Саме в цих вагітних одночасно з відновленням концентрації ПГ і зниженням
вмісту стрес-асоційованих гормонів уже на ранніх етапах лікування відбувалося
зниження концентрації маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP і відновлювалася
рівновага в системі маркерів синтезу й деградації колагену І типу Total P1NP –
β-CrossLaps, що дозволило в 11 з них (28,9 %) відмовитися від механічної корекції
НОФШМ на другому етапі лікування. Для 39,5 % вагітних цієї групи залишалася
характерною персистенція естрогенового типу кольпоцитологічного мазка, що ми
розглядаємо як ознаку глибоких порушень у системі гормонального гомеостазу.
Саме цим вагітним у динаміці спостереження проводили хірургічну (5,3 %) або
неінвазивну (63,2 %), а в окремих випадках (2,6 %) поєднану механічну корекцію
НОФШМ. Серед вагітних І групи, які отримували загальноприйнятий курс
лікувально-профілактичних засобів, 69,8 % мали персистенцію естрогенового типу
кольпоцитологічних мазків, що зумовило необхідність механічного відновлення
НОФШМ у всіх випадках. Достовірних відмінностей у частоті реєстрації
цитолітичного й запального типу мазка у вагітних обстежуваних груп у динаміці
лікування не виявлено.
Аналізуючи наслідки лікування у вагітних з НОФШМ, відзначаємо, що,
за результатами ультразвукової фетометрії, переважна більшість плодів вагітних
досліджуваних груп цілком відповідала їхньому гестаційному віку, а частота
симетричної форми СЗРП у них не мала достовірних відмінностей (І група – 7,9 %;
ІІ – 5,3 %, контрольна група – 2,9 %). Водночас у вагітних, які отримували УЛПК,
відзначено зменшення частоти ПД, яка була вдвічі нижчою (ІІ група – 15,8 %; І –
31,7 %; р < 0,05), ніж у вагітних, які отримували загальноприйняту терапію.
При цьому допплерометричні показники матково-плацентарного кровообігу
у вагітних досліджуваних груп незалежно від отримуваної терапії були в межах
гестаційної норми, що розглядаємо як ознаку збереження компенсаторнопристосувальних можливостей у системі мати-плацента-плід вагітних з НОФШМ.
Важливим критерієм ефективності УЛПК була позитивна динаміка
в обтураційному стані ШМ. У 28,9 % вагітних ІІ групи, яким УЛПК було
призначено на ранньому етапі НОФШМ, на тлі лікування, за даними ТВУЗД,
зафіксовано незначне зростання середньої ДШМ, яка становила 26,48±1,02 мм, а
середній розмір її ширини (38,79±0,51 мм; група контролю – 39,27±0,56 мм),
передньо-заднього розміру (39,54±0,46 мм, контрольна група – 40,29±0,42 мм)
достовірно не відрізнявся від аналогічного показника групи контролю. У 54,5 % з
цих вагітних ШМ зберігала центроване розташування; у 36,4 % відзначено
розширення внутрішнього вічка в середньому до 4,69±0,22 мм, що достовірно не
відрізнялося від аналогічного показника групи контролю. У ході дослідження
V-/Y-подібної трансформації ЦК ШМ виявлено не було, а васкуляризація ШМ при
КДК та стан судин ШМ не відрізнялися від аналогічних показників вагітних
контрольної групи.
Вирішуючи завдання підтримки піхвового біотопу у вагітних з НОФШМ, на тлі
УЛПК ми відзначали достовірне зростання питомої ваги (89,5 %; до лікування –
31,6 %; р < 0,05) осіб з фізіологічними показниками рН. За результатами визначення
тест-смужками, значення рН у цій групі вагітних коливалося від 4,0 до 4,7, а середнє

становило 4,4±0,2, що відповідає нормоценозу піхвового біотопу. У вагітних І групи
на першому етапі терапії також нормалізувалося піхвове середовище з реєстрацією
фізіологічних показників рН у 85,7 % вагітних, при цьому середнє значення рН
становило 4,5±0,36, а максимальні патологічні показники рН не перевищували
кольоровий стандарт тест-смужок, що відповідає рН 5,0. Водночас у кожної другої
вагітної, яка отримувала загальноприйняту терапію, у середньому через 14±2 дні
після механічної корекції НОФШМ значення рН піхвового вмісту зміщувалося
в лужний бік і коливалося в межах 4,7 – 5,5, що є діагностичним показником
мікробного забруднення. Про ефективність І етапу санації свідчить достовірне
зниження питомої ваги в досліджуваних групах осіб з великою кількістю
епітеліальних клітин (23,8 % – І група, 23,7 % – ІІ), які є ознакою альтеративного
запалення. Контрольне обстеження в динаміці лікування свідчить про достовірне
переважання серед обстежених вагітних ІІ групи осіб з кількістю лейкоцитів, яка
відповідає І – ІІ ступеню чистоти піхвового мазку за Херліном (поодинокі – 26,3 %,
до 10 в полі зору – 63,2 %) з паличковою мікрофлорою (грампозитивні – 73,7 %
та грамнегативні – 21,1 %) в мікробному пейзажі. У цій групі в динаміці лікування
достовірно зменшувалася питома вага жінок з лабораторними ознаками загострення
урогенітального кандидозу (47,4 % – до лікування; 23,7 % – після лікування;
р < 0,05) і неспецифічного запалення, у маніфестації якого провідну роль відіграють
умовно-патогенні аеробні та анаеробні мікроорганізми.
На тлі УЛПК із застосуванням пробіотиків локальної та загальної дії в біотопі
81,6 % вагітних ІІ групи (до лікування – 15,8 %; р < 0,05; І група після лікування –
44,4 %; р < 0,05) достовірно збільшувався вміст Lactobacillus spp., середня
концентрація яких була lg 5,21±0,3 КОЕ/мл (до лікування – lg 3,40±0,42 КОЕ/мл;
р < 0,05; І група після лікування – lg 4,34±0,2 КОЕ/мл; р < 0,05) при достовірному
зменшенні концентрації в біотопі УПМ аеробного й анаеробного походження
та грибів Candida albicans (lg 2,1±0,4 КОЕ/мл; І група після лікування –
lg 3,1±0,2 КОЕ/мл; р < 0,05), що свідчить про ефективність запропонованого
двоетапного лікування й забезпечує сприятливі умови для пролонгації вагітності
до терміну, при якому можливе народження життєздатного новонародженого.
Ефективність запропонованого УЛПК ілюструє питома вага термінових пологів
у породіль цієї групи, яка становила 97,4 % (в І групі – 82,5 %). Частота
оперативного розродження (13,2 %) при доношеній вагітності у породіль,
які отримували УЛПК, була майже вдвічі нижчою від аналогічного показника в
І групі породіль (28,6 %). Питома вага оперативного розродження в контрольній
групі становила 20,6 % і не мала достовірних розбіжностей з аналогічними
показниками в основних групах. Водночас перебіг пологів, які проводили через
природні пологові шляхи, у породіль ІІ групи відрізнявся меншою кількістю
ускладнень: у 2,6 разу меншою була питома вага передчасного розриву
амніотичного міхура (7,9 %; І група – 20,6 %; р < 0,05; група контролю – 5,9 %;
р ˂ 0,05) та аномалій пологової діяльності (ІІ група й група контролю – 7,9 %, і 8,8 %
відповідно; І – 25,4 %; р < 0,05). Лише у 2,6 % вагітних ІІ групи вагітність
завершилася ПП в терміні 35–36 тижнів, тоді як у І групі питома вага ПП сягала

19,0 %, а в структурі ПП переважали ранні ПП, при цьому кожні другі – це пологи
в терміні до 30 тижнів.
Застосування УЛПК у вагітних ІІ групи сприяло збільшенню середньої ваги їх
новонароджених на 316,0±25,68 г, яка практично не відрізнялася від середньої ваги
новонароджених від матерів контрольної групи (3461,18±54,63 г; р<0,05). Стан
новонароджених за шкалою Апгар був вищим у жінок, які отримували розроблений
курс терапії. Так, оцінку в 7 балів і вище наприкінці першої хвилини життя
отримали 92,1 % новонароджених ІІ групи і 65,6 % – І групи. Зниження оцінки
у новонароджених від матерів І групи відбувалося за рахунок народження дітей
в асфіксії різного ступеня важкості (20,6 %; ІІ група – 7,9 %; р < 0,05). Окрім того,
у породіль І групи зареєстровано два випадки – (31,7 ‰) перинатальної смертності
за відсутності аналогічного показника новонароджених у ІІ групі жінок.
Отже, розроблений діагностично-лікувальний комплекс сприяє пролонгуванню
вагітності до терміну, у якому можливе народження життєздатної дитини,
зменшенню акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю
обтураційної функції шийки матки.
ВИСНОВКИ
1. Недостатність
обтураційної
функції
шийки
матки
є
однією
з найпоширеніших причин невиношування й недоношування вагітності та зумовлює
30 % усіх передчасних пологів у вагітних із звичним невиношуванням. За даними
експертів ВООЗ, частота істміко-цервікальної недостатності коливається від 7,2 до
13,5 %, відносний ризик цієї патології зростає.
2. За останні п’ять років, за даними акушерських клінік ДУ „ІПАГ НАМН
України”, питома вага вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки
має стійку тенденцію до зростання – з1,7 % в 2011 р. до 4,7 % в 2015 р.
Факторами ризику розвитку недостатності обтураційної функції шийки матки
під час вагітності є вік жінки понад 35 років, наявність фенотипічних проявів
недиференційованої дисплазії сполучної тканини, обтяжений екстремально ранніми
передчасними пологами репродуктивний анамнез, високий рівень запальних
захворювань статевих шляхів.
За даними проспективного аналізу, найчастіше у вагітних з недостатністю
обтураційної функції шийки матки діагностують такі акушерські та перинатальні
ускладнення: загроза передчасних пологів (76,2 %), плацентарна дисфункція
(24,8 %), бактеріальний вагіноз (20,8 %), вагініт (66,3 %) і аномальна кількість
амніотичної рідини (24,8 %) з переважанням багатоводдя (14,9 %).
3. Вагітним з недостатністю обтураційної функції шийки матки притаманні
розлади обміну сполучної тканини у вигляді підвищення концентрації маркеру
синтезу колагену І типу Total P1NP до 68,15±3,55 нг/мл, що на 33,9 % вище,
ніж у групі контролю, при фізіологічних показниках вмісту маркеру резорбції
колагену І типу β-CrossLaps. Маніфестація обтураційної недостатності шийки матки
відбувається на тлі зростання концентрації кальцію загального та іонізованого
на 17,6 % і 25,2 % відповідно, фосфору загального на 32,7 % при зменшенні

концентрації іонізованих магнію на 25,6 %, калію й натрію на 20,5 % і 9,7 %
відповідно. Наявність прямого кореляційного зв’язку середньої сили (r = 0,6931)
між концентраціями кальцію загального та маркеру синтезу сполучної тканини Total
P1NP і сильного зворотного кореляційного зв’язку (r = – 0,7505) між концентраціями
іонів магнію та маркером синтезу сполучної тканини Total P1NP у сироватці крові
таких вагітних віддзеркалює один з патогенетичних механізмів розвитку
обтураційної недостатності шийки матки під час вагітності.
4. У вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки в динаміці
вагітності розвивається плацентарна дисфункція з відносним прогестероновим
дефіцитом (концентрація прогестерону в другому й третьому триместрах на 49,6 %
і 41,8 % нижча порівняно з вагітними контрольної групи) при концентрації
естрадіолу, що відповідає гестаційному терміну. Наявність сильного прямого
кореляційного зв’язку (r = 0,8486) між концентраціями іонів магнію та прогестерону
свідчить про взаємозв’язок дисмікроелементозу й гормонального дисбалансу в
патогенезі невиношування вагітності при недостатності обтураційної функції шийки
матки. Зростання в динаміці вагітності в таких жінок порівняно з групою контролю
концентрації кортизолу в 1,72 в другому й у 1,9 разу в третьому триместрі
та пролактину відповідно в 2,5 і 1,4 разу свідчить про наявність у них значного
психоемоційного напруження.
5. За даними УЗД, у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки
матки частота плацентарної дисфункції становила 25,7 %, а патологічна кількість
амніотичної рідини – 24,8 % переважно за рахунок багатоводдя (14,9 %), що в 2,2
і 4,2 разу вище, ніж у групі контролю. Для 73,3 % вагітних характерне безсимптомне
вкорочення до 22,88±1,02 мм центрованої (82,2 %) шийки матки. У 78,2 % вагітних
з недостатністю обтураційної функції шийки матки відзначено розширення
внутрішнього вічка в середньому до 7,48±0,12 мм, у 31,7 % – V-/U-подібна
трансформація цервікального каналу шийки матки з пролабуванням у нього
плодового міхура й середньою шириною деформації 12,10±0,88 мм. Для 68,3 %
вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки були характерними
ознаки підвищення васкуляризації органу, у 45,5 % кашльовий тест був позитивним.
6. У вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки запальний тип
мікробіоценозу піхви виявлено в 68,3 % випадків. Середнє значення рН піхвового
вмісту зміщувалося в лужний бік і становило 4,73±0,46. Патологічні зміни
мікробіоценозу статевих шляхів у цих вагітних мали переважно три варіанти
проявів: бактеріальний вагіноз (29,7 %), аеробний вагініт (39,6 %) та кандидоз
(50,5 %). В спектрі виділеної мікрофлори переважають мікроаерофіли – Gardnerela
vaginalis (20,8 %) та Atopobium vaginalis (8,9 %) – в асоціаціях з Mobiluncus та
окремими представниками аеробної мікрофлори (S. faecalis, E. coli, Klebsiella spp.).
Представники облігатної анаеробної мікрофлори на слизовій оболонці піхви,
зазвичай в асоціації з 3–5 видів (Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Prevotella spp.) висівались в діагностичних концентраціях (lg 4,3
– lg 4,6 КУО/мл) з частотою в межах 8,9–21,8 %. Частота та кількісні показники
висіву аеробної мікрофлори у жінок основної групи досягала високого рівня (5,9–

39,6 %, lg 3,3 – lg 4,6 КУО/мл). В 66,7 % жінок з порушенням обтураційної
функції шийки матки відзначався дефіцит захисної мікрофлори – лактобацил
(lg 3,4 КУО/мл).
7. Розроблений удосконалений алгоритм діагностики, профілактики
й лікування акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю
обтураційної функції шийки матки сприяє зниженню їх частоти, дозволяє зменшити
частоту механічного відновлення функції шийки матки на 28,9 %, знижує частоту
передчасних пологів у групі високого ризику на 16,4 %, скорочує перебування
вагітної в стаціонарі на 6±0,5 доби, забезпечує збільшення середньої ваги
новонароджених у середньому на 316,0±25,68 г.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. З метою профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних
з недостатністю обтураційної функції шийки матки на етапі антенатального
спостереження доцільно формувати групу ризику, до якої мають бути включені
першовагітні віком понад 35 років, повторновагітні першонароджуючі,
повторновагітні з екстремально ранніми передчасними пологами в анамнезі, а також
вагітні з фенотипічними проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини.
2. Під час проведення другого ультразвукового скринінгу, а в подальшому
з інтервалом у два тижні цим вагітним рекомендовано виконувати додаткове
обстеження з використанням трансвагінального датчика для визначення комбінації
сонографічних діагностичних критеріїв недостатності обтураційної функції шийки
матки: відношення довжини ШМ до її діаметра на рівні внутрішнього вічка
(N = 1,53 і більше), обчислення відсотка ширини деформації ШМ до її довжини
(понад 40 % – діагностична ознака ІЦН), визначення змін в ехоструктурі ШМ при
УЗ скануванні та оцінка стану її васкуляризації в режимі кольорового
допплерівського картування і кашльовий тест.
Відношення довжини ШМ до її діаметра, що дорівнює 1,16 і менше, наявність
Y-, V- чи U-подібної деформації внутрішнього вічка у поєднанні з розрахованим
відсотком ширини деформації до довжини ШМ, що дорівнює 40 % та більше,
а також наявність розширених вен у венозних сплетіннях ШМ, дрібних рідинних
включень і яскравих штрихових ехосигналів з позитивним кашльовим тестом
є достовірною та обґрунтованою ознакою істміко-цервікальної недостатності, яка
свідчить про тяжкий перебіг і потребує негайної механічної корекції недостатності
обтураційної функції шийки матки на тлі застосування розробленого
медикаментозного лікувально-профілактичного комплексу.
3. З метою профілактики та корекції плацентарної дисфункції у вагітних
з недостатністю обтураційної функції шийки матки доцільно, починаючи з другого
триместру вагітності, проводити допплерометричне визначення швидкості
кровообігу в маткових артеріях.
4. Визначаючи сонографічні критерії недостатності обтураційної функції
шийки матки на першому етапі, слід проводити визначення рН піхвового вмісту
за допомогою тест-смужки. У разі порушень pH піхви (рН > 4,4) слід провести

бактеріологічне дослідження та призначити двоетапну санацію статевих шляхів
патогенетично обґрунтованим місцевим антимікробним препаратом (7–10 днів) і
селективним пробіотиком (7 днів), що містить Lactobacillus rhamnosus
GR-1TM і Lactobacillus reuteri RC-14TM. У подальшому з метою тривалої підтримки
рН піхви в межах 3,9–4,4 призначають пероральний прийом цього самого
пробіотика протягом одного місяця. Контроль ефективності санації забезпечується
проведенням рН-метрії за допомогою тест-смужок з інтервалом у два тижні,
бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження – за показаннями.
5. Ураховуючи
наявність
порушень
гормонального
гомеостазу
й мікронутрієнтного статусу у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки
матки, доцільно забезпечити тривалу прогестеронову підтримку мікронізованим
прогестероном, який призначають по 200–400 мг двічі на добу сублінгвально
або вагінально до 34–35 тижнів з поступовим зменшенням дози, та адекватного
магнієвого насичення організму вагітної шляхом призначення магнію оротату
дигідрату за годину до прийому їжі по дві таблетки тричі на добу, а в наступні п’ять
тижнів – по одній таблетці тричі на добу. Механічну корекцію недостатності
обтураційної функції шийки матки проводити за наявності показань шляхом
цервікального серкляжу або введення акушерського розвантажувального песарію.
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Роботу присвячено питанню підвищення ефективності ранньої діагностики
й лікування недостатності обтураційної функції шийки матки з метою профілактики
акушерських і перинатальних ускладнень.
Окреслено окремі клініко-патогенетичні механізми розвитку недостатності
обтураційної функції шийки матки, пов’язані з дисбалансом рівноваги в системі
маркерів синтезу й резорбції колагену І типу, порушенням гормонального
гомеостазу
й
мікронутрієнтного
статусу.
Установлено
взаємозв’язок
між концентрацією маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP, концентрацією
кальцію загального й дефіцитом іонізованого магнію, визначено взаємозумовленість
дефіциту іонізованого магнію та відносної гіпопрогестеронемії, а також
концентрації маркеру синтезу проколагену І типу Total P1NP і довжини шийки
матки. Притаманні недостатності обтураційної функції шийки матки патогенетичні
механізми реалізуються на тлі запального процесу в пологових шляхах,
що спричиняє невиношування й недоношування вагітності.
Розроблено та впроваджено комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію
недостатності обтураційної функції шийки матки, яка дозволяє ліквідувати
запальний процес, забезпечує відновлення порушень гормонального гомеостазу
й мікронутрієнтного статусу, сприяє пролонгуванню вагітності до терміну, у якому
можливе народження життєздатної дитини.
Ключові слова: недостатність обтураційної функції шийки матки,
недиференційована дисплазія сполучної тканини, гормональний дисбаланс,
мікронутрієнтний статус, маркери синтезу та резорбції колагену, мікробіоценоз
піхви, вагітність, ускладнення, профілактика, лікування.
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Работа посвящена вопросам повышения эффективности ранней диагностики и
лечения недостаточности обтурационной функции шейки матки (НОФШМ) путём
усовершенствования коррекции у таких беременных нарушений гормонального
гомеостаза, обмена соединительной ткани и микронутриентного статуса.
В популяции беременных с НОФШМ возрастает количество первобеременных
и
первородящих,
а
также
лиц
с
фенотипическими
проявлениями
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (76,2 %). Для беременных
с НОФШМ типично отягощенное течение беременности угрозой преждевременных
родов (76,2 %), плацентарной дисфункцией (24,8 %), бактериальным вагинозом
(20,8 %), вагинитом (66,3 %) и аномальным количеством амниотической жидкости
(24,8 %) с превалированием многоводия (14,9 %).
В ходе исследования очерчены отдельные клинико-патогенетические
механизмы развития НОФШМ. Так, для беременных с НОФШМ характерно
повышение концентрации маркера синтеза коллагена І типа Total P1NP до
68,15±3,55 нг/мл, что на 33,9 % выше, чем у беременных с физиологическими
запирательными свойствами шейки матки (ШМ), при физиологических показателях
концентрации маркера резорбции коллагена І типа β-CrossLaps. НОФШМ
манифестирует на фоне повышения концентрации кальция общего и
ионизированного на 17,6 % и 25,2 % соответственно, фосфора общего на 32,7 % при
уменьшении концентрации ионизированных магния на 25,6 %, калия и натрия на
20,5 % и 9,7 % соответственно. Наличие прямой коррелятивной связи средней силы
(r= 0,6931) между концентрациями кальция общего и маркера синтеза
соединительной ткани Total P1NP и сильной обратной коррелятивной связи
(r = – 0,7505) между концентрациями ионов магния и маркером синтеза
соединительной ткани Total P1NP в плазме крови таких беременных отражает один
из патогенетических механизмов развития НОФШМ при беременности.
Реализация нарушений равновесия в системе маркеров синтеза и резорбции
коллагена І типа в сочетании с дисмикроэлементозом у таких беременных
усугубляется плацентарной дисфункцией с относительным прогестероновым
дефицитом (концентрация прогестерона во втором и третьем триместре на 49,6 %
и 41,8 % ниже, чем у беременных контрольной группы). Характерная сильная
коррелятивная прямая связь (r = 0,8486) между концентрацией ионов магния и
прогестерона подтверждает ключевую роль дисмикроэлементоза и гормонального
дисбаланса в патогенезе невынашивания беременности при НОФШМ.
Одновременное увеличение у таких беременных биосинтеза кортизола в 1,72 во
втором и в 1,9 раза в третьем триместре, а также пролактина соответственно в 2,5 и
1,4 раза свидетельствует о развитии у них значительного психоэмоционального
напряжения.
Выявленные закономерности у 73,3 % беременных привели к бессимптомному
укорочению до 22,88±1,02 мм центрированной (82,2 %) ШМ. Для 78,2 %
беременных по данным УЗИ характерно расширение внутреннего зева в среднем до
7,48±0,12 мм, для 31,7 % – V-/U-образная трансформация цервикального канала с
пролабированием плодного пузыря и для 68,3 % – повышенная васкуляризация
ШМ.

В 68,3 % случаев у беременных с НОФШМ отмечался воспалительный тип
микробиоценоза влагалища со средним показателем рН 4,73±0,46. Патологические
изменения микробиоценоза половых путей у этих беременных проявлялись
преимущественно тремя типами: бактериальный вагиноз (29,7 %), аэробный вагинит
(39,6 %) и кандидоз (50,5 %) с дефицитом защитной микрофлоры – лактобацил
(lg 3,4 КУО/мл) (66,7 %). В спектре выделенной микрофлоры преобладали
микроаэрофилы – Gardnerela vaginalis (20,8 %) и Atopobium vaginalis (8,9 %) – в
асоциациях с Mobiluncus и отдельными представителями аэробной микрофлоры
(S. faecalis, E. coli, Klebsiella spp.).
На основе выявленных закономерностей разработана и внедрена комплексная,
патогенетически обоснованная терапия НОФШМ с включением препарата
микронизированного прогестерона (200 – 400 мг дважды в сутки до 34–35 недель
беременности), магния оротата дигидрата (за час до еды по 2 таблетки 3 раза в сутки
в течение недели, затем по 1 таблетке 3 раза в сутки 5 недель) и 2-этапной санации
влагалища (І этап – местная антибактериальная терапия с учетом чувствительности
к антибиотикам выявленных ассоциантов 7–10 дней; ІІ этап – вагинальные капсулы,
содержащие штаммы Lactobacillus rhamnosus GR-1TM и Lactobacillus reuteri RC-14TM,
по 1 капсуле на ночь в течение 7 суток после механического восстановления
обтурационной функции ШМ с последующим пероральным приёмом препарата,
содержащего Lactobacillus rhamnosus GR-1TM – 10 мг (9,00–11,00 мг) и Lactobacillus
reuteri RC-14TM – 41 мг (36,90–45,10 мг) по 2 капсулы во время еды в течение
1 месяца).
Усовершенствованная терапия способствует восстановлению баланса в системе
маркеров обмена соединительной ткани, гормонального гомеостаза и
дисмикроэлементоза, обеспечивает поддержание нормобиоценоза влагалища, что
позволяет снизить частоту механического восстановления запирательной функции
шейки матки на 28,9 %, частоту преждевременных родов в группе беременных
высокого риска на 16,4 %, сократить пребывание беременной в стационаре на
6±0,5 суток, обеспечить увеличение среднего веса новорожденных в среднем на
316,0±25,68 г.
Ключевые слова: недостаточность обтурационной функции шейки матки,
недифференцированная дисплазия соединительной ткани, гормональный дисбаланс,
микронутриентный статус, маркеры синтеза и резорбции коллагена, микробиоценоз
влагалища, беременность, осложнения, профилактика, лечение.
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The thesis work is devoted to the questions of effectiveness of early diagnosis and
treatment of violation of the cervix obstructive function in order to prevent obstetric and
perinatal complications.
Individual clinical and pathogenetic development mechanisms of violation of the
cervix obstructive function associated with an equilibration imbalance in the markers
system of synthesis and resorption of collagen type I, disorders of hormonal homeostasis
and micronutrient status were determined. The correlation between the marker
concentration of I type collagen synthesis Total P1NP, concentration of total calcium and
ionized magnesium deficiency was made, the interdependence of ionized magnesium
deficiency and relative hypoprolactinemia was designated, as well as between the marker
concentration of the I type of procollagen synthesis Total P1NP and the cervix length. The
pathogenetic mechanisms inherent to violation of the cervix obstructive functionare
implemented on the background of inflammatory process of the genital tract, leading to
miscarriage and prematurityof pregnancy.
A comprehensive, pathogenetically substantiated therapy of violation of the cervix
obstructive function was developed and implemented; it allows to eliminate the
inflammatory process, provides restoration of hormone homeostasis and micronutrient
status and contributes to the pregnancy prolongation to term when the birth of a viable
child is possible.
Key words: violation of the cervix obstructive function, undifferentiated connective
tissue dysplasia, hormonal imbalance, micronutrient status and markers of synthesis and
resorption of collagen, the vaginal microbiocenosis, pregnancy, complications, prevention,
treatment.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Ca
– кальцій загальний
2+
Ca
– іонізований кальцій
+
K
– іонізований калій
2+
Mg
– іонізований магній
+
Na
– іонізований натрій
ß–CrossLaps – маркер резорбції колагену І типу
Total P1NP – аміно-термінальний пропептид проколагену І типу
БВ
– бактеріальний вагіноз
ДШМ – довжина шийки матки
Е2
– естрадіол
ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом
ІФА
– імуноферментний аналіз
ІЦН
– істміко-цервікальна недостатність
К
– кортизол
КДК
– кольорове допплерівське картування
КУО/мл – колонієутворююча одиниця/мілілітр
НДСТ – недиференційована дисплазія сполучної тканини
НОФШМ – недостатність обтураційної функції шийки матки

ПГ
ПД
ПП
ПРЛ
Р
СЗРП
СТ
СЦПП
ТВУЗД
УЗД
УЛПК
УПМ
ФПК
ЦК
ЦС
ШМ

– прогестерон
– плацентарна дисфункція
– передчасні пологи
– пролактин
– фосфор загальний
– синдрому затримки росту плода
– сполучна тканина
– силіконовий цервікальний перфорований песарій
– трансвагінальне ультразвукове дослідження
– ультразвукове дослідження
– удосконалений лікувально-профілактичний комплекс
– умовно-патогенна мікрофлора
– фетоплацентарний комплекс
– цервікальний канал
– цервікальний серкляж
– шийка матки

