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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ
АО – аорта плода
АП – артерія пуповини
АР – амніотична рідина
АРП – акушерський розвантажувальний песарій
АТФ – аденозінтрифосфат
АФС – антифосфоліпідний синдром
БВ – бактеріальний вагіноз
БПП – біофізичний профіль плода
ß – CrossLaps – маркер резорбції колагену І типу
ВУІ – внутрішньоутробне інфікування
ГАГ – глікозамінглікани
ГГВІ – генітальна герпесвірусна інфекція
ГМК – гладенькі м’язові клітини
ДШМ – довжина шийки матки
Е2 – естрадіол
ЕЦМ – екстрацелюлярний матрикс
ЖВШ – жовчовивідні шляхи
ЖСТ – жіночий статевий тракт
ІД – індекс резистентності
ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом
ІФА – імуноферментний аналіз
ІЦН – істміко-цервікальна недостатність
СА – самовільний аборт
Са – кальцій загальний
Са2+ – кальцій іонізований
К+ – калій іонізований
К – кортизол
КДК – кольорове допплерівське картування
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КОН – гідроксид калію
Mg2+ – магній іонізований
ММП – матриксні металопротеїнази
МПК – матково-плацентарний комплекс
МЦ – менструальний цикл
Nа+ – натрій іонізований
НДСТ – недиференційована дисплазія сполучної тканини
НЛФ – недостатність лютеїнової фази
НОФШМ – недостатність обтураційної функції шийки матки
Пб – парабазальні клітини
ПГ – прогестерон
ПД – плацентарна дисфункція
ПЗРШМ – передньо-задній розмір шийки матки
ПІ – пульсаційний індекс
ПРЛ – пролактин
С/Д – систоло-діастолічне співвідношення
СМА – середньо-мозкова артерія
СДШМ – середня довжина шийки матки
СЗРП – синдром затримки розвитку плода
ССС – серцево-судинна система
СТ – сполучна тканина
СЦПП – силіконовий цервікальний перфорований песарій
ТВУЗД – трансвагінальне ультразвукове дослідження
Total P1NP – аміно-термінальний пропептид проколагену І типу
УГХ – урогенітальний хламідіоз
УЗД – ультразвукове дослідження
УПМ – умовно-патогенні мікроорганізми
Р – фосфор загальний
ФПК – фетоплацентарний комплекс
ХГЛ – хоріонічний гонадотропін людини
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ЦК – цервікальний канал
ЦМВІ – цитомегаловірусна інфекція
ЦСТ – цервікальний стресовий тест
ШКТ – шлунково-кишковий тракт
ШМ – шийка матки
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ВСТУП
Проблема збереження здоров’я нації в Україні сьогодні стоїть дуже
гостро [3; 4; 66; 77]. В умовах соціально-економічної напруженості в нашій
державі значно погіршуються медико-демографічні показники [102].
Серед чинників, що визначають здоров’я нації, найвпливовішими
є невиношування й недоношування вагітності [55; 68; 87; 92; 198; 246; 293],
адже саме новонароджені від передчасних пологів формують показники
перинатальної захворюваності та смертності, інвалідності з дитинства [4; 25;
30; 120; 284]. Незважаючи на вдосконалення якості надання акушерської
допомоги, частота невиношування вагітності, зокрема екстремально ранніх
передчасних пологів, не має тенденції до зниження [2; 52; 87; 171; 196; 211;
218; 221; 234]. Як свідчать літературні джерела, частота невиношування
й недоношування вагітності залишається стабільно високою та перебуває
на рівні 10 – 30% [37; 56; 65; 67; 108; 142; 256; 276]. Більше того, у загальній
популяції породіль за останні роки значно зросла питома вага передчасних
пологів, що, на думку багатьох авторів [128; 171; 222; 305], зобов’язує
акцентувати увагу на питанні невиношування вагітності як на одному
з найбільш значущих у сучасному акушерстві.
Серед етіологічних чинників невиношування вагітності важливе
значення

має

недостатність

обтураційної

функції

шийки

матки,

що найчастіше асоціюється з істміко-цервікальною недостатністю. Останню
реєструють у 15 – 40% жінок, які страждають на звичне невиношування [263;
296]. За свідченнями деяких авторів [79; 126; 325], близько 30% випадків
передчасних пологів пов’язано саме з недостатністю обтураційної функції
ШМ. Незалежно від причин, що призводять до обтураційної недостатності,
на сьогодні немає чітких і ранніх діагностичних критеріїв цього ускладнення
вагітності [237; 268; 313]. Водночас деякі автори вважають, що саме
недостатність обтураційних можливостей ШМ сприяє розвитку передчасного
інфікування плодових оболонок, передчасному їх розриву [205; 285]
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й перериванню вагітності. Тому питання своєчасної діагностики й вибору
найбільш раціонального й безпечного методу лікування цієї патології
сьогодні набувають особливого значення.
Наявні способи корекції недостатності обтураційної функції шийки
матки

мають

далеко

неоднакову

ефективність.

На

сьогодні

найпоширенішими є хірургічний (накладання швів на ШМ) і консервативний
(постановка акушерського песарію) способи лікування. Деякі автори
вважають, що застосування консервативної терапії для профілактики
невиношування й недоношування вагітності при недостатності обтураційної
функції шийки матки (НОФШМ) є більш ефективним, ніж традиційний
хірургічний метод [71; 273]. Інші дослідники [289; 292; 300] переконують,
що проведення ефективного серкляжу покращує перинатальні прогнози,
підвищуючи виживання немовлят до 93% проти 27% – за його відсутності.
Водночас у пацієнток з класичним анамнезом недостатності обтураційної
функції ШМ хірургічна корекція є методом вибору в лікуванні цієї патології
[188; 267; 269].
Разом з тим, за даними доказової медицини, немає переконливих доказів
на користь того чи того методу лікування НОФШМ [218; 312].
Незважаючи на успіхи, досягнуті в розробці способів і засобів корекції
НОФШМ під час вагітності, необхідно зазначити, що в основі їх лежить
механічний вплив. Водночас не викликає сумнівів значна роль гормональних
порушень, які є преморбідним фоном для розвитку дисфункціональної форми
обтураційної неспроможності ШМ [128; 140]. У цих випадках суто механічна
корекція виявляється неспроможною й неефективною [48; 188; 203; 311].
Необхідно також брати до уваги значну роль розладів обміну СТ
у патогенезі НОФШМ під час вагітності [1; 86; 111; 299; 322], адже саме
колаген та еластин поряд з глікопротеїнами й вуглеводними компонентами,
які беруть участь у процесах розпізнавання клітин і міжклітинних контактів
та є рецепторами гормонів і медіаторів, відповідальні за функціональний стан
ШМ [48; 88; 103; 282; 299].
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Водночас стабільні показники частоти передчасних пологів у структурі
ускладнень вагітності і, як наслідок, перинатальних втрат при недоношеній
вагітності, що зумовлені НОФШМ, свідчать про низьку ефективність
існуючих способів діагностики, прогнозування, профілактики та лікування
цієї патології, що й зумовило напрямок, мету й завдання роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Виконана дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи відділення
патології вагітності й пологів ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН Україниˮ „Розробити діагностично-лікувальні заходи для жінок
з акушерською патологією з урахуванням інтергенетичного інтервалуˮ
(№ держреєстрації 10.16.U001021) та кафедри акушерства і гінекології
ДЗ „Луганський державний медичний університетˮ „Клініко-патогенетичне
обґрунтування

акушерських

та

перинатальних

ускладнень

при невиношуванні вагітностіˮ (№ 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 Україниˮ 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.
3. Оцінити в динаміці вагітності показники гормонального гомеостазу
та стану фетоплацентарного комплексу в жінок з недостатністю
обтураційної функції шийки матки.
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4. Визначити стан фетоплацентарного комплексу, структурні зміни в
стані шийки матки та дослідити показники кровообігу в динаміці
вагітності в 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 і лікувально-профілактичних
заходів щодо корекції виявлених порушень перебігу вагітності,
обмінних процесів, стану фетоплацентарного комплексу в 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; маркери синтезу та
резорбції сполучної тканини; 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
і рівнем маркеру синтезу сполучної тканини, а також між концентрацією
маркеру синтезу сполучної тканини і довжиною шийки матки, 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 шийки матки супроводжується порушеннями мікронутрієнтного

12

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

і лікувально-профілактичних 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 порушень обміну сполучної тканини, гормонального й нутритивного
дисбалансу, мікробіоценозу статевих шляхів і механічних методів корекції
недостатності обтураційної функції шийки матки.
Особистий внесок здобувача.
Автор особисто виконав інформаційно-патентний пошук, зробив огляд
та узагальнив наведені в сучасній літературі відомості з проблеми
невиношування вагітності на тлі НОФШМ, обрав тему й розробив дизайн
дослідження.

Здобувач

особисто

здійснив

ретроспективний

клініко-

статистичний аналіз 167 історій вагітності й пологів жінок із загрозою
передчасних пологів при НОФШМ і з фізіологічним станом ШМ за п’ять
років, які перебували на лікуванні й розродженні у відділенні патології
вагітності й пологів ДУ „Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН
Україниˮ (2011 – 2015 роки).
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Автор самостійно здійснював відбір, клініко-функціональне обстеження,
спостереження та лікування 101 вагітної з недостатністю обтураційної
функції

шийки

матки

й

загрозливими

передчасними

пологами

в 22 – 32 тижні гестації та 34 здорових вагітних (контрольна група). Здобувач
розробив

комплекс

лікувально-профілактичних

заходів

для

вагітних

з НОФШМ для запобігання перинатальних втрат.
Автор здійснював забір матеріалу для проведення ендокринологічних,
бактеріологічних, кольпоцитологічних досліджень; 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 акушерівгінекологів

України

„Проблемні

питання

акушерства,

гінекології

та репродуктології в сучасних умовахˮ (Київ, 2016), V ювілейному
міжнародному медичному конгресі „Впровадження сучасних досягнень
медичної науки у практику охорони здоров’я Україниˮ (Київ, 2016),
міжнародній науково-практичній конференції „Планування сім’ї в аспекті
демографічної ситуації в державіˮ (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 жінкиˮ (Вінниця, 2016), науковопрактичній конференції молодих вчених „Медична наука в практику охорони
здоров’яˮ (Полтава, 2016).
Результати роботи впроваджено в практику роботи родопомічних
закладів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ Луганської області, Харкова,
Львова,

Одеси,

інформаційний

Полтави.
лист

За

результатами

„Комплексний

спосіб

дослідження
лікування

випущений
обтураційної
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недостатності шийки матки у вагітних з ознаками недиференційованої
дисплазії сполучної тканиниˮ – № 223.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць,
зокрема: 10 статей (з них 9 статей у журналах, 1 стаття у збірнику наукових
праць), 2 тези доповідей і 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 (232 вітчизняних і країн
СНД та 96 зарубіжних), що займають 38 сторінок. Три додатки займають
5 сторінок.
Загальний обсяг роботи – 236 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ НЕДОСТАТНОСТІ
ОБТУРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА
СПОСОБИ ЇЇ ДІАГНОСТИКИ Й КОРЕКЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Сучасні аспекти етіопатогенезу недостатності обтураційної
функції шийки матки під час вагітності
Недостатність обтураційної функції шийки матки під час вагітності
залишається однією з найбільш значущих проблем сучасного акушерства,
оскільки

призводить

до

екстремально

ранніх

передчасних

пологів

і народження немовлят з глибокою морфо-функціональною незрілістю [11;
23; 25; 38; 55; 80; 124; 151; 181; 231; 284]. Саме ці новонароджені формують
показники

перинатальної

захворюваності

та

смертності,

інвалідності

з дитинства [4; 30; 120]. Приблизно 75% випадків перинатальної смертності
пов’язано саме з передчасними пологами, а мертвонародження при цьому
у 8 – 13 разів частіше, ніж у термінових пологах [3; 64; 68; 150; 184; 246;
293]. Імовірні втрати вагітності після одного викидня становлять 13 – 17%,
після двох – 36 – 38%, а при звичному невиношуванні – до 45% [3; 21; 55;
135].
На думку багатьох авторів [33; 66; 87; 109; 140; 246; 280], передчасні
пологи є однією з найважливіших медико-соціальних проблем сучасного
практичного

акушерства

та

перинатології.

Вони

також

мають

психосоціальний аспект, адже народження недоношеного малюка, його
хвороба та смерть стають психічною травмою для батьків [67; 156].
Причини невиношування вагітності є різноманітними й численними.
Серед основних чинників вітчизняні та зарубіжні автори виділяють
генетичні, ендокринні, імунологічні, інфекційні, тромбофілічні, анатомічні,
ендотеліальну дисфункцію та ін. [13; 22; 74; 78; 110; 121; 195; 236; 263; 271;
282; 303; 319; 322].
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Важливе значення в патогенезі передчасних пологів має функціональна
недостатність ШМ [8; 9; 48; 80; 106; 130; 205; 228; 245]. Недостатність
обтураційної функції ШМ проявляється, перш за все, неспроможністю
циркулярної мускулатури ділянки внутрішнього вічка, що, своєю чергою,
спричиняє розвиток недостатності перешийка й шийки матки. Вони
втрачають можливість протистояти внутрішньоматковому тиску, який
підвищується з терміном гестації, і утримувати плодове яйце, що
прогресивно збільшується, в порожнині матки до своєчасних пологів [203].
Чимало дослідників [9; 130; 181; 205], розглядаючи НОФШМ як
окремий чинник передчасних пологів, відзначають значущу клінічну
значимість

цієї

проблеми,

оскільки

перинатальна

смертність

серед

недоношених новонароджених від таких матерів є у 33 рази вищою, ніж в
загальній популяції. Сьогодні недостатність обтураційної функції ШМ
ускладнює до 30% всіх вагітностей, що завершуються передчасно, і в кожної
п’ятої вагітної з недоношуванням стає причиною екстремально ранніх
передчасних пологів [106; 197; 203; 325]. Деякі сучасні автори [51; 66; 108;
115; 249; 273; 305] вказують на те, що пізні втрати вагітності майже
в половині випадків зумовлені саме недостатністю обтураційної функції
ШМ, частота якої неухильно зростає в усьому світі.
Але недостаність обтураційної функції шийки матки, зокрема істмікоцервікальну недостатність як діагноз, далеко не завжди підтверджують
під час подальшого обстеження після вагітності [80; 181], що утруднює
ідентифікацію причин невиношування й недоношування вагітності.
Сьогодні дослідники [118; 123; 124; 188; 205; 242; 228] виділяють такі
типи недостатності обтураційної функції шийки матки:
1)

анатомічні (травматичні, органічні);

2)

функціональні;

3)

вроджені.

Анатомічна,

або

внутрішньоматкових

травматична
маніпуляцій,

НОФШМ

виникає

супроводжуваних

внаслідок
механічним
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розширенням ЦК, а також патологічними пологами з глибокими розривами
шийки [159].
НОФШМ

найчастіше

є

наслідком

гормонального

дисбалансу

на прегравідарному етапі. За даними сучасних вітчизняних і зарубіжних
авторів [41; 127; 128; 192; 263; 319; 320], при гіперандрогенії будь-якого
ґенезу, гіпофункції яєчників, недостатності лютеїнової фази, метаболічному
синдромі різноманітної етіології НОФШМ під час вагітності діагностовано
в кожної третьої жінки. При фізіологічному двофазному менструальному
циклі у фолікулярну фазу в умовах естрогенової насиченості, при якій
домінують α-адренорецептори, на тлі

підвищеного тонусу маткової

мускулатури відбувається деяке розширення істмічного відділу й розкриття
шийки матки. У фізіологічну лютеїнову фазу за рахунок зростання
біосинтезу ПГ чутливість α-адренорецепторів знижується, що викликає
зниження тонусу матки, звуження її істмічного відділу та скорочення
розмірів внутрішнього маткового вічка [141; 197; 291]. При НЛФ
відновлення тонусу міометрія матки й істмічного відділу не відбувається,
внутрішнє маткове вічко залишається в розширеному стані [124; 242; 291].
Вроджена недостатність обтураційної функції ШМ є здебільшого
наслідком генітального інфантилізму або вад розвитку матки. Ще в 1990 р.
Т. В. Ходирєва

довела,

що

частота

загрози

самовільного

викидня

є найбільшою саме у вагітних з гіпоплазією матки (74%), а серед вагітних
з обтураційною недостатністю функції ШМ вона може становити 52% [35].
В. М. Запорожан і співавт. (2016) [78] пов’язують звичне невиношування
вагітності з вадами розвитку матки, зокрема з наявністю перетинки
в її порожнині та з порушенням процесів утворення колагену в органі.
Сьогодні

НОФШМ

вважають

мультифакторним

ускладненням

вагітності. Деякі дослідники [236] вказують на роль генетичних чинників
у патогенезі її розвитку. За даними J. E. Warren [322], у 27% жінок
з функціональною обтураційною недостатністю ШМ є родичі першої лінії,
яким ставили цей діагноз.
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Існує гіпотеза, згідно з якою НОФШМ розглядають як вагітністьіндуковане передчасне дозрівання шийки на тлі підвищеної запальної
відповіді [92; 116; 117; 198; 271; 289; 320] з характерним підвищенням вмісту
цитокінів, простагландинів і матрексних металопротеїназ (ММП). Гіпотезу
підтверджує підвищений рівень поліморфізму в гені інтерлейкіна-10, який
було виявлено в жінок з НОФШМ [322]. Водночас відносний чи абсолютний
дефіцит ПГ негативно впливає на імунний статус вагітної, що проявляється
в зниженні активності процесів гальмування Т-лімфоцитів, збереженні їхньої
проліферативної відповіді, підтримці реакції клітинної цитотоксичності
й високої ефективності фагоцитозу [13; 26; 41; 134].
Т. Г. Романенко і співавт. (2014) [181], Н. Wang (2008) [321] вважають,
що будь-які інфекційні захворювання сечостатевої системи, ІПСШ, TORСHінфекції, запальні захворювання піхви й матки також можуть бути причиною
втрати обтураційної спроможності ШМ. Піхва та ШМ являють собою першу
лінію протиінфекційного захисту. Фактори місцевого імунітету обмежують
розмноження мікроорганізмів та їх проникнення у верхні відділи статевого
тракту. Отже, ШМ є бар’єрним органом між стерильною порожниною матки
та бактеріально забрудненою піхвою [23; 31; 59; 79; 321].
Дослідники [119; 126; 225; 229; 232; 296; 313] відзначають наявність
зв’язку між дисбіозом піхви та несприятливими наслідками вагітності. Ризик
передчасних

пологів,

недостатності

обтураційної

функції

ШМ

і передчасного вилиття амніотичної рідини в жінок з порушеним біотопом
піхви збільшується в 2,6 – 3,5 разу, а післяпологові гнійно-септичні
ускладнення виникають у 3,5 – 5,8 разу частіше [16; 27; 28; 152; 294].
Порушення біотопу піхви також є фактором ризику зараження ІПСШ
та маніфестації латентної вірусної інфекції [31; 50; 146; 175; 219; 264; 296;
313], збудники яких взаємодіють за принципом синергізму [178]. Зазвичай
клінічно це проявляється зсувом реакції піхвового вмісту в лужний бік, що
підтримує умови для розмноження патологічних асоціантів піхвового
біотопу

[153].

У

вагітних

з

НОФШМ

патогенна

вагінальна
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й інтрацервікальна мікрофлора сприяє підсиленню біосинтезу та звільнення
фосфоліпази А2, що стимулює продукцію простагландинів, викликає
активацію процесів безболісного дозрівання, вкорочення й розкриття ШМ
[143]. Метаболіти запального процесу цитотоксично діють на трофобласт,
що призводить до відшарування хоріону (плаценти) [121; 214; 262],
а в другій половині вагітності індукують запуск механізмів, які підвищують
збудливість матки й викликають передчасну її скоротливу діяльність.
Н. Н. Колесник (2015) [105] вважає, що у вагітних з НОФШМ механізм
переривання вагітності в різні терміни гестації не є однаковим. Так,
за даними автора, у вагітних жінок з передчасною пологовою діяльністю
в терміні 28 – 34 тижні вагітності відбувається значне зростання
концентрації прозапальних цитокінів. У цьому терміні активатором синтезу
інтерлейкінів може бути як інфекційно-запальний процес, так і локальне
тромбоутворення в плаценті, що свідчить про тромбофілію, яка розвинулася.
У сироватці крові вагітних з НОФШМ відзначають підвищену концентрацію
прозапальних цитокінів, що є тригером активації синтезу металопротеїназ,
колагеназ та інших ферментів. Це порушує нормальну структуру ШМ. Такі
процеси не притаманні екстремально раннім передчасним пологам. Водночас
у всіх вагітних з НОФШМ в усі терміни гестації відзначають зростання рівня
цитокінів. Активаторами їх синтезу зазвичай є внутрішньоутробна інфекція,
поліморфізм генів ІІ фази детоксикації, дефіцит ПГ, що запускає механізм
передчасного переривання вагітності [105].
Інтраамніотичне запалення та внутрішньоутробне інфікування плода,
виявлене у 81% вагітних з обтураційною функціональною недостатністю
ШМ, є безпосереднім фактором розвитку передчасних пологів [46; 121; 321].
Роль

недиференційованої

дисплазії

сполучної

тканини

(НДСТ)

як фактора ризику ускладненого перебігу вагітності, зокрема НОФШМ,
підтверджують численні вітчизняні й зарубіжні автори [45; 57; 78; 93; 97; 99;
103; 149; 187; 193; 247; 253; 281; 299; 318]. Розвиток плацентоасоційованих
ускладнень вагітності при НДСТ Е. Н. Кан (2013) і співавт. [93] пояснюють
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патологічним вростанням неповноцінної СТ у первинні мікроворсини
на етапі плацентогенезу, що в подальшому призводить до формування
патологічних вторинних і третинних мікроворсин на етапі васкуляризації
та після неї. Водночас строма самих ворсин є СТ, що представлена мережею
колагенових волокон і клітинних елементів у вигляді фібробластів
і гістіоцитів, які при НДСТ мають неповноцінну будову, що замикає хибне
коло в судинному руслі плаценти.
Під дисплазією СТ сьогодні розуміють порушення її розвитку, для якого
притаманні дефекти основної речовини й волоконець. Серед основних
причин НДСТ називають зміни темпів синтезу й побудови колагену
та еластину, синтез незрілого колагену, порушення структури колагенових
та еластинових волоконець унаслідок їх недостатнього поперекового
зшивання [34; 89; 208; 202]. Це пояснює різноманітність проявів дефектів СТ
при її дисплазії.
А. А. Железна та співавт. (2011) [62] пов’язують НДСТ з важкими
порушеннями менструального циклу, які розвиваються на тлі гормональної,
метаболічної дисфункції та гіпомагніємії, що притаманні для дисплазії СТ.
Л. Г. Назаренко (2010) [155] наголошує на провідній ролі порушень
функціональної адаптації міометрія, що притаманно НДСТ. У результаті
порушення трофіки м’язового волокна та сполучнотканинного каркасу матки
зі збільшенням СТ між окремими міоцитами в капілярах судин з одночасним
зменшенням кількості функціонуючих, переважно синусоїдних, капілярів
з відсутнім адвентицієм і високою проникністю розвивається так званий
синдром затримки росту вагітної матки. Останній є преморбідним фоном
для розвитку ускладнень вагітності й пологів у жінок з НДСТ.
ШМ складається з трьох основних структурних компонентів: гладенькі
м’язові клітини (ГМК), екстрацелюлярний матрикс (ЕЦМ) та епітеліальне
покриття. Вміст ГМК становить 10 – 15% від усієї тканинної маси ШМ.
Основну масу ШМ створює ЕЦМ – комплекс сполучнотканинних елементів,
які містять глікозамінглікани (ГАГ), протеоглікани, колаген I, III, IV типів

21

та еластин [186]. До структури ШМ входять також судинна система
та нервові волокна з n. Hypogastricus [286]. Активність клітин саме СТ
під час вагітності й пологів напряму визначає функціональну спроможність
ШМ. Стан, кількість колагену й ГАГ відіграють провідну роль у процесах
згладжування, укорочення та розкриття ШМ в пологах [19; 244].
Дослідженнями Ю. В. Григор’євої та співавт. (2015) [42] встановлено, що
під час вагітності й напередодні пологів в ШМ відбуваються два
взаємозумовлені та взаємозалежні процеси: колагенолізіс і колагеногенез, що
набувають найбільшої активності до моменту пологів. Центральною ланкою
колагеногенезу є лейоміоцити переважно судинного та внутрішнього шарів
міометрію ШМ. Це свідчить про дивергентне диференціювання міоцитів
різних шарів м’язової оболонки ШМ. СТ у ШМ під час вагітності реалізує
свою обтураційну функцію, а під час пологів – пластичну, яка є вкрай
необхідною для збереження цілісності ШМ при її дилатації [42].
Для вагітних з НДСТ притаманний дисбаланс процесів колагеногенезу
й колагенолізісу як преморбідний фон, на якому розвиваються ускладнення
під час вагітності.
А. В. Шестопалов і співавт. (2012) [224] вважають, що для фізіологічної
вагітності притаманне підсилення метаболізму колагену. Але вже з другого
триместру вагітності виникають розбіжності в процесах синтезу й деградації
колагену. При цьому третій триместр у здорових вагітних зазвичай перебігає
на тлі збалансованості цих процесів. Водночас при загрозі переривання
вагітності автори відзначали патологічні зміни показників катаболізму
колагену,

зокрема

маркеру

резорбції

колагену

І

типу

β-Crosslaps,

що розглядали як ознаку наявності окремих мутацій у системі деградації
колагену. Зазначені особливості метаболізму колагену, на думку авторів,
сприяють патологічній реорганізації фібрил у волоконцях з порушенням
функціонування переважно фіброзних за їхнім складом органів, зокрема
ШМ, з розвитком недостатності її обтураційної функції під час вагітності.
Ураховуючи той факт, що гормональні зміни в організмі жінки, пов’язані
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з вагітністю, значно впливають на метаболізм колагену [98; 252; 255], цілком
обґрунтованою є думка щодо взаємозумовленості функціонального стану
обтураційної функції ШМ і гормональних порушень, зокрема в біосинтезі
естрогенів, ПГ, ПРЛ, ХГЛ та ін. Дослідженнями G. Schett (2011) [308]
встановлено факт стимуляції остеокластів, відповідальних за деградацію
колагену, активними формами кисню, інтерлейкіном-6 і фактором некрозу
пухлин. В. М. Запорожан і співавт. (2016) [78] вказують на патогенетичну
роль

активації

процесів

синтезу

колагену

у

вагітних

із

звичним

невиношуванням вагітності. В. Caranza-Manane et al. (2015) стверджують, що
підвищений синтез колагену й надлишкове накопичення фіброзної тканини
сприяють порушенню репродуктивної функції, а гіперандрогенія напередодні
й під час вагітності стимулює процеси утворення колагену [247]. Також
вважають, що можливим фактором впливу на обмін колагену є дія
глюкокортикоїдів, рівень яких підвищується за наявності запального процесу
та хронічного стресу [54; 190; 207; 264; 295]. Водночас G. А. Olson et al.
(1994) [298] стверджують, що збільшення продукції ендогенних опіатів
за інтерлейкін-1-залежним

шляхом

забезпечує

зниження

колаген-

синтезуючої функції фібробластів. Роль СТ у розвитку обтураційної
недостатності ШМ підтверджує й те, що цей стан було виявлено в жінок
з синдромом Марфана та з синдромом Елерса-Данлоса, які супроводжуються
типовими проявами дисплазії СТ [36; 48; 270].
Отже, розвиток НОФШМ, насамперед у вагітних з НДСТ, цілком може
бути зумовлений [181; 238] диспропорційним співвідношенням між м’язовою
та СТ у ШМ. Останнє підтверджують і результи гістологічного дослідження
тканини ШМ у жінок з НДСТ, при якому було відзначено збільшення
м’язової тканини до 50% [99; 112; 139], що, на думку дослідників,
є причиною раннього розм’якшення ШМ і розвитку її функціональної
недостатності.
З іншого боку, сучасні дослідники [129; 216] вказують на зв’язок
розвитку НОФШМ не лише з НДСТ, а й з недостатністю мікроелементів
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і вітамінів, що входять до складу речовини СТ і беруть участь у регуляції
локального метаболізму. В. Б. Зафт і співавт. (2015) [82], І. П. Мазур
і співавт. (2016) [133], В. І. Пирогова і співавт. (2016) [167] наголошують
на значному зв’язку між дефіцитом вітаміну D і підвищеним ризиком
прееклампсії та еклампсії, гестаційного діабету, невиношування й анемії.
Вагітні жінки з низьким рівнем вітаміну D зазвичай мають підвищений ризик
розвитку бактеріального вагінозу, кандидозу й низької ваги немовлят
при народженні [147; 287; 315]. Потужна протизапальна дія вітаміну D
зумовлена інгібіцією антиген-індукованих Е-клітин, продукції цитокінів,
насамперед інтерлейкіну-2 та γ-інтерферону [14] і молекул адгезії, що,
в поєднанні з проліферацією гладеньком’язових клітин, відіграє значну роль
у процесах кальцифікації артерій [327]. Вітамін D також виконує важливу
фукцію в процесах регуляції концентрації кальцію і фосфатів шляхом
стимуляції їх всмоктування в тонкому кишечнику, унаслідок чого
підвищується ефективність кишкової абсорбції кальцію на 30 – 40% [227],
та стимуляції реабсорбції цих мікроелементів у проксимальних ниркових
канальцях. Кінцевий продукт подвійного гідроксилювання загального
вітаміну D спочатку в печінці, а потім у нирках – 1,25 дигідрокси-вітамін D
або кальцитріол – стимулює вихід іонізованого Са2+ з кісткової тканини
шляхом підтримки процесів диференціювання моноцитів і макрофагів
в остеокласти та знижує синтез колагену І типу остеобластами [81; 168; 169;
193], що, безперечно, відбивається на стані СТ, зокрема ШМ. Відомо, що
інтенсивність процесів гідроксилювання загального вітаміну D стимулюють
різноманітні гормони, зокрема й ПРЛ, пригнічують ці процеси високі
концентрації фосфатів і кальцію, що призводить до порушень різноманітних
ланок нутритивного гомеостазу людини [98].
Дослідження Т. В. Починок і співавторів (2014) [173] показали наявність
порушень нутритивного балансу в пацієнтів з НДСТ, які проявлялися
порушеннями концентрації в сироватці крові магнію, кальцію, цинку, заліза,
міді,

селену,

фосфору

неорганічного.

Дисбаланс

цих

макро-
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та мікроелементів зумовлює метаболічні порушення в СТ і створює
преморбідний фон для маніфестації патологічних процесів у різних органах
і системах організму. Е. А. Anum (2009, 2010) [235; 237] відзначає
закономірність передчасного дозрівання ШМ під час вагітності на тлі
магнієвої недостатності, пов’язуючи її з порушеннями синтезу колагену
фібробластами при НДСТ.
Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що ремоделювання у вигляді
деградації або протеолізу колагенових волокон внутрішньоклітинної матриці
реалізується за рахунок матриксних металопротеїназ, на функціональному
стані яких відбивається концентрація Mg2+: при його дефіциті синтез
протеїнів у СТ гальмується, активність ММП підвищується й позаклітинна
матриця СТ прогресивно деградує, оскільки структурна підтримка тканини,
зокрема колагенових волокон, руйнується швидше, ніж синтезується.
Дефіцит магнію є однією з патогенетичних ланок підвищення скоротливої
спроможності гладенької мускулатури матки та розвитку її передчасної
скоротливої діяльності [18]. У вагітних з НДСТ Т. С. Лукіна та співавт. [129]
відзначали суттєві порушення магнієвої концентрації, що супроводжувалось
розвитком ІЦН.
Однією з численних функцій Mg2+ в організмі вагітної є регуляція
клітинної адгезії та стану клітинної мембрани, а також забезпечення
активного транспорту кальцію й калію через неї [216; 274; 307],
що забезпечує підтримку гомеостазу, адже саме Са2+ є регулятором
різноманітних

внутрішньоклітинних

процесів:

іонізований

кальцій

забезпечує проведення специфічного трансмембранного сигналу до клітини
завдяки змінам власної концентрації, визначає гнучкість волокон еластину
й бере участь в активації центрів еластаз, визначаючи властивості СТ. Тому
порушення балансу кальцію загального та його іонізованої форми погіршує
властивості як самої СТ, так і органів, до складу яких вона входить.
Відомо [80], що дефіцит магнію є характерним для населення нашої
країни, що, звісно, відбивається на структурі перинатальних втрат. Деякі
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автори говорять про високу частоту цієї патології в афроамериканок, тим
самим указуючи на наявність расових факторів [237].
Г. О. Желєзна

(2012)

[63]

вважає,

що

виявлені

відхилення

в мінеральному гомеостазі при НДСТ зумовлені кількома причинами, проте
провідною й визначальною причиною метаболічної дисфункції є генетично
детермінована недосконалість розвитку колагенових структур і регулюючих
механізмів, відповідальних за мінералізацію тканин.
Отже, факторами ризику щодо розвитку недостатності обтураційної
функції ШМ є: вроджені аномалії розвитку матки, генітальний інфантилізм,
гормональний дисбаланс на тлі гіперандрогенії, НЛФ, індукція овуляції
гонадотропінами, недиференційована дисплазія сполучної тканини та ін.
Для клінічної картини НОФШМ притаманні зіяння внутрішнього вічка
й ЦК, у зв’язку з чим плодове яйце втрачає фізіологічну опору в нижньому
матковому сегменті. Зростання плодового яйця збільшує тиск у матці,
плодові оболонки починають випинатися в розширений канал шийки,
інфікуються

й

розриваються

[38].

Водночас

патологічні

імпульси

від рецепторів травмованих тканин у ділянці відкритого внутрішнього вічка
стимулюють

скорочення

маткової

мускулатури,

що

призводить

до укорочення й розкриття ШМ [84].
Клінічно

НОФШМ

проявляється

перериванням

вагітності,

яке

відбувається від 10 до 28 тижня вагітності [328]. При цьому вважають [48;
103], що жінки, у яких спонтанне переривання вагітності відбулося в терміні
до 24 тижнів гестації, мають більший ризик укорочення ШМ в наступних
вагітностях, ніж ті, у яких передчасні пологи відбулися після 24 тижнів.
При недостатності обтураційної функції ШМ вагітність найчастіше
перебігає без клінічних симптомів загрози переривання. Анамнестичні
відомості

та

результати

зовнішнього

дослідження

не

вказують

на підвищений тонус матки, але інколи вагітну можуть турбувати відчуття
тиску, розпирання, колючий біль у піхві, відчуття дискомфорту внизу
живота, слизові або скудні кров’янисті виділення з піхви [80; 180; 181].
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Клінічно переривання вагітності при НОФШМ починається з виливання
навколоплодової рідини [159; 197] й закінчується народженням плодового
яйця доволі швидко після початку незначного болю.
Сьогодні діагностика обтураційної недостатності ШМ базується
на клініко-анамнестичних, лабораторних та інструментальних методах
дослідження [159].
Автори [51; 99; 115] вважають, що довжина шийки матки 3 см і менше
є критичною

для

загрози

переривання

вагітності

в

першо-

та повторновагітних у терміні до 20 тижнів, що потребує інтенсивного
догляду за жінкою із віднесенням її до групи ризику.
Більшість

авторів

[100;

187;

203]

дотримуються

класифікації

обтураційної недостатності ШМ, яка ґрунтується на наявності/відсутності
пролабування плодового міхура. Згідно з цією класифікацією виділяють
чотири ступені вираження обтураційної недостатності ШМ:
І – плодовий міхур вище внутрішнього вічка;
ІІ – плодовий міхур на рівні внутрішнього вічка, але не візуалізується;
ІІІ – плодовий міхур у просвіті ЦК;
ІV – плодовий міхур пролабує в піхву.
Для визначення прогнозу вагітності при плодовому міхурі, що пролабує,
має значення форма деформації ЦК ШМ [108; 196]. Так, найбільш
несприятливою вважають V-подібну деформацію ЦК, з якою пов’язано 55%
випадків переривання вагітності. U-подібна деформація супроводжується
перериванням вагітності лише в 20% випадків [130].
Не викликає сумнівів той факт, що навіть незначне пролабування
плодових оболонок може мати клінічні прояви. У зв’язку з цим високу
діагностичну значимість для діагностики обтураційної недостатності ШМ
разом з пальпаторною оцінкою стану ШМ має методика ультразвукового
дослідження (УЗД) [20; 113; 180; 181]. Найбільшої діагностичної цінності
набуває УЗД з використанням трансвагінального датчика (ТВУЗД), адже
результати визначення довжини ШМ відрізняються в середньому на 0,5 см
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від отриманих з використанням трансабдомінального датчика [125].
В Україні згідно з нормативними документами [159] критеріями
постановки діагнозу обтураційної недостатності ШМ є:
1) укорочення ШМ до 25 мм та більше в терміні 16 – 24 тижні;
2) клиноподібна трансформація ЦК на 40% довжини та більше.
У країнах ближнього зарубіжжя [83; 212], крім довжини ШМ та ступеня
пролабування плодового міхура, визначають ще розкриття ЦК (до 8 мм
і більше), співвідношення довжини ШМ до її діаметра на рівні внутрішнього
вічка (менше ніж 1,53±0,03) та ширину ШМ на рівні внутрішнього вічка
порівняно із зовнішнім (різниця в 1 – 2 см).
Зарубіжні автори [268; 312] подають відомості про інформативність
результатів, отриманих при ТВУЗД ШМ із застосуванням навантажувальних
проб – позиційного при вставанні пацієнтки та кашльового тесту Вальсальви.
Якщо отримана внаслідок УЗД інформація є сумнівною щодо
правильності діагнозу, деякі автори [83; 125] пропонують під час виконання
УЗД натиснути на дно матки долонею: при НОФШМ з’являється розширення
внутрішнього вічка.
Останнім часом для діагностики НОФШМ у світі широко застосовують
допплерометричне дослідження [240] кровообігу в маткових та артеріях ШМ.
За

даними

кількох

авторів

[83;

212;

240],

у

повторновагітних

при обтураційній недостатності ШМ наявні зміни в індексі резистентності,
пульсаційному індексі та систоло-діастолічному співвідношенні – достовірне
їх підвищення в артеріях ШМ.
Водночас чимало вітчизняних і зарубіжних авторів [79; 181; 237]
вважають, що для визначення обтураційних властивостей ШМ найбільш
інформативними є відомості про її параметри залежно від терміну гестації
та паритету.
Так,

довжину

ШМ,

що

дорівнює

3 см,

вважають

критичною

для розвитку НОФШМ у першовагітних і в повторновагітних при терміні
менше 20 тижнів, що вимагає інтенсивного спостереження за жінкою
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з віднесенням її до групи ризику щодо невиношування вагітності. Водночас
довжина

ШМ,

що

дорівнює

3,7 см

для

першовагітних

та

4,5 см

для повторновагітних жінок з багатоплідною вагітністю до 28 тижнів
є нижньою межею норми. У жінок, які народжують багато, у 13 – 14 тижнів
нормальною вважають довжину ШМ 3,6 – 3,7 см, а на її обтураційну
недостатність вказує укорочення до 2,9 см в 17 – 20 тижнів. Абсолютною
ознакою невиношування вагітності, що вимагає відповідної механічної
корекції, вважають, незалежно від паритету, довжину ШМ, що дорівнює
2 см. Оцінюючи ширину ШМ на рівні внутрішнього вічка, діагностичним
критерієм її обтураційної недостатності автори [124; 205] вважають
поступове зростання цього показника з 10-го до 36-го тижня вагітності
від 2,58 до 4,02 см. Також прогностичною ознакою загрози переривання
вагітності є зниження співвідношення довжини ШМ до її діаметра на рівні
внутрішнього вічка до 1,16±0,04 (норма 1,53±0,03).
Здійснений огляд літературних джерел свідчить про пріоритетні позиції
НОФШМ щодо причин невиношування й недоношування вагітності. Серед
факторів ризику НОФШМ провідне місце посідають недиференційована
дисплазія СТ, порушення гормонального гомеостазу та мікронутритивний
дисбаланс, що відбивається на збалансуванні процесів метаболізму колагену,
а також інфекційні фактори. Діагностика НОФШМ під час вагітності
зазвичай

запізніла,

що

значно

погіршує

можливості

антенатальної

концептуальної програми спостереження таких пацієнток.

1.2. Сучасні підходи до лікування недостатності обтураційної
функції шийки матки й нутритивного статусу у жінок під час
та поза вагітністю
Ураховуючи негативні наслідки екстремально ранніх передчасних
пологів, питання їх преконцепційної профілактики на прегестаційному етапі
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та під час вагітності для теоретичного і практичного акушерства набуває
неабиякої значущості [30; 66; 136; 162; 176; 177; 246; 257; 271; 278; 280; 302].
Не викликає сумнівів і доречність концепції прегестаційної корекції
НОФШМ. На жаль, таку корекцію здебільшого не проводять з огляду
на значні діагностичні труднощі у визначенні функціональної спроможності
ШМ поза вагітністю [80; 174; 181; 273].
Водночас В. Н. Прилепська (1997) [174] з метою діагностики НОФШМ
поза вагітністю рекомендує в секреторну фазу менструального циклу
виконувати пробу з розширювачами Гегара №№ 7 – 9, які послідовно вводять
до ЦК: вільне введення інструменту за внутрішнє вічко є підґрунтям
для встановлення діагнозу НОФШМ. Описано діагностичну методику
пальпації матки на введеному в її порожнину розширювачі Гегара, яка
дозволяє не лише провести диференціальну діагностику між анатомічною
та функціональною ІЦН, а й визначити локалізацію й розміри порушення
цілісності ШМ у разі наявності анатомічного дефекту. А. І. Каплан і співавт.
(1963) [94], Л. П. Зубарева (1973) [85] також вважали за доцільне оцінювати
обтураційну

спроможність

внутрішнього

вічка

ШМ

за

допомогою

гістеросальпінгографії, яку виконували в другу фазу менструального циклу,
зазвичай на його 18 – 20 день. Розширення внутрішнього вічна до 6 – 8 мм
вважали діагностичним критерієм ІЦН [21].
Обираючи тактику превентивного лікування НОФШМ поза вагітністю,
сучасні автори наполягають на визначенні провідних етіопатогенетичних
чинників розвитку цієї патології, на підставі чого слід планувати основні
напрямки лікувально-профілактичних заходів у конкретної пацієнтки [30; 47;
114]. Незалежно від причин і клінічного виду НОФШМ з огляду на високий
ступінь ризику інфекційно-запального ураження мікробіоценозу піхви й ЦК
[7; 12; 230; 233; 250; 281] сучасні автори наголошують на необхідності
проведення на першому етапі превентивного лікування санації статевих
шляхів

призначенням

місцевої,

а

за

необхідності

й

загальної

антибактеріальної терапії з урахуванням чутливості знайдених мікробних
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агентів. Адже виявлення, своєчасне й адекватне лікування генітальних
інфекцій сьогодні розглядають як складник профілактики невиношування
й недоношування

вагітності

[134;

215;

290;

313].

За

даними

В. С. Страховецкого (2013) [204], R. C. Brunham (2015) [243], N. F. CrumCianfione (2015) [257], в останні роки в загальній популяції значно
поширилася питома вага ІПСШ. При цьому здебільшого запальний процес
у статевих органах є результатом поширення асоціації мікропатогенів.
Ураховуючи, що за певних умов деякі збудники запального процесу можна
не визначати навіть з використанням сучасних діагностичних тест-систем
[199], терапію рекомендують спрямовувати на усунення найпоширеніших
збудників і їх асоціацій – C. trachomatis, N. gonorrhea, M. genitalium,
M. hominis,

Ureaplasma

ur.,

Trichomonas

vaginalis,

Bacteroides

spp.,

Peptostreptococcus spp., E. сoli, S. agalactiae, Staphylococcus spp. та ін. [5; 128;
265]. Т. Я. Шварц і співавт. (2011) [223], Е. Б. Рудакова (2016) [183],
відводячи провідну роль у генезі запалення жіночих статевих органів вірусу
папіломи людини, також свідчать про наявність у 71% пацієнток мікстінфекції: поєднання папіломавірусної інфекції з генітальним кандидозом
у 33,3% випадків, з бактеріальним вагінозом – у 66,7% випадків, генітальним
герпесом – у 37% випадків, хламідійною та мікопламезною інфекціями –
у 46,3%.

Виходячи

на проведенні

з

наведеного,

багатоетапної

та

більшість

тривалої

дослідників

(протягом

двох

наголошує
–

трьох

менструальних циклів) терапії під час лікування таких жінок [209].
О. В. Ромащенко і співавт. (2016) [182], Е. Б. Рудакова (2016) [183]
рекомендують на першому етапі лікування призначати пацієнткам індуктори
α- і γ-інтерферону з подальшим призначенням антибактеріальних препаратів
з широким спектром щодо можливих чинників – асоціантів запалення,
на другому етапі – тривале відновлення мікробіоценозу вагіни, кишечника
й сечового міхура з призначенням пробіотиків. Такої думки дотримуються
й S. Pendharkar (2013) [301], О. В. Грищенко та співавт. (2016) [44],
І. В. Лахно та співавт. (2016) [122], Л. В. Калугіна та співавт. (2016) [90],
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А. Б. Прилуцька та співавт. (2016) [175], Б. Т. Сейтханова та співавт. (2014)
[191], Н. В. Щурук (2014) [229], О. В. Цмур і співавт. (2016) [220] та ін.
У сучасних дослідженнях наголошено на можливості створити сприятливі
умови для підтримки вже наявних патологічних процесів і зниження
колонізаційної

резистентності

піхви

при

фізіологічній

гестаційній

імуносупресії на тлі дисбіотичного біотопу [232]. Тому відновлення
фізіологічного біотопу вагіни відіграє одну з провідних ролей у досягненні
високої ефективності подальшої корекції НОФШМ.
Зважаючи на провідну роль порушень гормонального гомеостазу
в жінок з НОФШМ, на яку вказують А. Г. Резников (2009) [179],
Е. А. Межевитинова (2010) [145], В. К. Чайка та співавт. (2012) [221],
Н. О. Линченко (2014) [124], на преконцепційному етапі прегравідарної
діагностики в жінок з обтяженим невиношуванням акушерським анамнезом
доцільно визначати концентрацію в крові статевих гормонів та їх
метаболітів, гормонів гіпофіза та щитовидної залози; екскрецію ДГЕАС,
кортизолу, 17-КС та 17-гідропрогестерону за показаннями [159]. На НЛФ як
найпоширеніший чинник реалізації НОФШМ під час вагітності вказують
менше ніж у десять разів співвідношення концентрації ПГ в І і ІІ фазу МЦ,
неадекватно високий рівень цервікального індексу за шкалою Marici
при визначенні реологічних властивостей цервікального слизу, закриття ЦК
після 21 дня МЦ при визначенні симптому „зіниціˮ, гіполютеїновий тип
кольпоцитологічного мазку з персистуючим високим каріопікнотичним
індексом при зниженні еозинофільного, зменшення між найнижчим
значенням у І фазу та найвищим у ІІ фазу МЦ різниці в показниках базальної
температури, відставання на п’ять – шість діб у структурі ендометрію
при дворазовому гістологічному дослідженні пайпель-біоптатів на 22 – 24
день циклу [159]. Аналізуючи показники концентрації ПГ у сироватці крові
жінок з групи ризику щодо НОФШМ, M. Filicori еt al. (1984) [266],
рекомендують ураховувати імпульсивний характер секреції цього гормону,
що зумовлює ненадійність визначення його вмісту для прогнозу наслідків
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вагітності. Забір крові для аналізу може бути здійснено як у години пікового
підйому, так і в години мінімальної секреції, що призведе до того,
що результати

можуть

десятикратно

відрізнятися

[248].

Згідно

з положеннями клінічного протоколу „Невиношування вагітностіˮ [159],
преконцепційна

підготовка

жінок

із

звичним

невиношуванням

гормонального ґенезу до вагітності повинна містити загальнооздоровчі
заходи, виключення впливу шкідливих факторів, відновлення фолатного
статусу й лікування станів, супроводжуваних абсолютним або відносним
дефіцитом ПГ. Сьогодні в повсякденній практиці для профілактики
невиношування вагітності в жінок з клінічними й лабораторними ознаками
дефіциту ПГ широко застосовують натуральні й синтетичні прогестини [32;
154; 200; 210; 217; 304]. В Україні зокрема знайшли застосування:
прогестерон – розчин ПГ в олії 1%, 2,5% для внутрішньом’язових ін’єкцій
1,0 мл (10 мг); мікронізований ПГ (50, 100, 200 мг) для вагінального,
сублінгвального й перорального введення та дидрогестерон у таблетках
(10 мг) для перорального застосування [159]. На етапі прегравідарної
підготовки препарати натурального ПГ та його синтетичні похідні
виконують функції ендогенного ПГ [40; 148; 309]: готують ендометрій
до імплантації, викликаючи його секреторну трансформацію; сприяють
децідуалізації ендометрію, забезпечуючи механізми повноцінної інвазії
трофобласту [49; 75; 251; 259; 260; 297]; впливають на біосинтез релаксину
в жовтому тілі й децідуальній тканині; інгібують активність простагландинів,
пригнічуючи синтез їх попередника – арахідонової кислоти; зменшують
щільність та експресію рецепторів до окситоцину, забезпечуючи нормальний
тонус матки; знижують трансфер кальцію до цитоплазми гладеньких
м’язових клітин, затримуючи проведення електричного імпульсу [163];
сприяють підвищеному біосинтезу прогестероніндукуючого блокуючого
фактора, попереджаючи відторгнення плодового яйця як алотрансплантату
[189; 272]; сприяють дозозалежній релаксації плацентарних артерій через
активацію

ендотеліальної

NO-синтетази,

що

забезпечує

фізіологічне
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функціонування плаценти [75; 104; 172; 277; 326].
В. Н. Сидельникова та співавт. (2010) [197], Ю. Е. Доброхотова (2013)
[53], R. K. Creasy еt al. (2009) [256], Е. Cetingoz et al. (2011) [251] у вагітних
з групи ризику щодо невиношування вагітності рекомендують терапію ПГ
у ІІ і ІІІ триместрах вагітності. Автори справедливо вважають, що вона є
обґрунтованою при загрозливих передчасних пологах, супроводжуваних
структурними змінами ШМ. Також вони наполягають на доцільності такого
лікування на етапі підготовки вагітних до хірургічної корекції ІЦН та після
неї [245; 283; 310].
Результати системного огляду мета-аналізу відомостей щодо окремих
пацієнток („Вагінальне застосування прогестерону у жінок з безсимптомним
укороченням шийки матки, за даними ультразвукового дослідження,
у другому триместрі вагітності приводить до зниження частоти передчасних
пологів і неонатальної захворюваностіˮ [305]) свідчать, що терапія
вагінальним

мікронізованим

ПГ

у

вагітних

з

укороченням

ШМ

супроводжується суттєвим – до 42% – зниженням ризику передчасних
пологів до 33 тижнів. Про високу ефективність вагінального мікронізованого
ПГ також повідомляють Е. Н. Борис і співавт. (2015) [17], В. В. Камінський
і співавт. (2015) [91], Л. Г. Назаренко і співавт. (2015) [157], S. S. Hassan еt al.
(2011) [275], J. E. Norman еt al. (2016) [296] та ін.
Синтетичні прогестини, типовим представником яких є дидрогестерон,
забезпечують

відновлення

імуномоделюючого

ефекту

гестагенного
природного

дефіциту
ПГ

[145].

та

стимуляцію

Втім

відсутність

токолітичної, нейропротекторної, антиальдостеронової дії та фізіологічного
контролю

рівня

андрогенів

обмежують

використання

синтетичних

прогестинів у клініці невиношування [263; 305].
Головною метою лікувально-профілактичних заходів як поза вагітністю,
так і в період гестації в жінок з НОФШМ є відновлення її обтураційної
спроможності, що досягається шляхом формування внутрішнього маткового
вічка, ЦК і самої ШМ [289; 293].
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Грубі анатомічні дефекти, що виникли в результаті травматизації ШМ
під час її механічної дилатації або патологічних вагінальних пологів,
на прегравідарному етапі після ефективної патогенетично обґрунтованої
антибактеріальної терапії В. Н. Прилепська (1997) [174] вважає показанням
до оперативного реконструктивно-пластичного лікування.
Уперше в жінок з глибокими розривами ШМ і зіянням ЦК
на прегравідарному етапі запропонували хірургічну корекцію Palmer et al.
(1948), а вже в 1948 – 1950 рр. Lasha і співавт. [21; 85] виконали операцію,
суть якої полягала у висіченні з ШМ у місці розташування розриву овального
шматка з максимальним видаленням рубцевої тканини і з’єднанням країв
окремими кетгутовими швами з одночасним ушиванням бокових розривів.
У такий спосіб відновлювали фіброзно-м’язову цілісність ШМ. У 1964 р.
Тарьян запропонував виконувати кругове розсічення та зміщення слизової
оболонки піхви доверху, а з обох боків ШМ висікати тканинні шматки, краї
яких потім з’єднували окремими кетгутовими швами. Проведені операції
дійсно сприяли звуженню ЦК, а СТ, утворювана при цьому, на думку
авторів, укріплювала м’язові волокна ШМ [85].
У 1962 р. спробували відновити обтураційну функцію ШМ поза
вагітністю, звузивши її істмічний відділ за допомогою капронової сітки, яка
утворювала в цій ділянці органу щільний фіброзний рубець. Для цього
в ділянці переднього склепіння в поперековому напрямку розсікали стінку
піхви, сечовий міхур зміщували доверху й на ШМ в ділянці перешийка
накладали два поперекові капронові шви. Для утворення щільного рубця
ділянку швів прикривали капроновою сіткою розміром 1,5х2 см і закріпляли
вузлуватими швами; цілісність слизової оболонки піхви відновлювали
окремими

кетгутовими

швами.

У

1979 р.

В. І. Єльцов-Стрелков

і Т. В. Смірнова [2] запропонували оригінальний метод реконструктивнопластичної операції на ШМ, який передбачав остаточне формування шийки
після її розсічення та розшарування з подальшим формуванням ЦК
і зовнішнього вічка. Широкого застосування ці операції не набули. На разі
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в ході оперативного втручання функціональна спроможність ШМ цілком
відновлювалася,

зазвичай

вагітність

у

подальшому

перебігала

без ускладнень, але формувалася рубцева деформація органу, що різко
підвищувало ризик розриву матки під час пологів. Це сприяло зростанню
питомої ваги абдомінального оперативного розродження в таких породіль.
Л. П. Зубарева (1973) [85] повідомляє про поодинокі спроби відновлення
обтураційної спроможності ШМ шляхом виконання електрокоагуляції,
електроексцизії із скарифікацією, теплової каутеризації ШМ та ін.
На сьогодні широкого застосування ці методи не знайшли у зв’язку з їх
високою травматичністю, низькою ефективністю й розвитком рубцевого
ураження органу. Хірургічну корекцію НОФШМ здійснюють також під час
вагітності [131; 285]. Метою такого оперативного вручання є формування
функціонально спроможної шийково-перешийкової ділянки ШМ.
Уперше хірургічну операцію з метою відновлення обтураційної
спроможності ШМ під час вагітності в 1955 році виконав Shirodkar. На рівні
істмуса було сформовано підслизовий рубець шляхом накладання в проекції
внутрішнього маткового вічка підслизового циркулярного шовкового шва
[85; 278]. Останніми роками в рутинній практиці широко застосовують
операцію накладання швів на ШМ у модифікації МсDonald і ЛюбимовоїМамедалієвої.
Під час операції за МсDonald, яку вперше виконали в 1957 р., автор
звузив внутрішнє вічко шляхом накладання циркулярного кисетного
шовкового (лавсанового, хромованого кетгуту) шва на межі переходу
слизової оболонки переднього склепіння піхви на ШМ без попереднього
розсічення слизової оболонки, зв’язавши кінці шовного матеріалу в одному
із склепінь піхви [85; 278].
У 1981 р. запропонували операцію накладання П-подібних швів на ШМ
за методом Любимової, яка є модифікацією операції за Shirodkar. Під час
операції ШМ відкривали дзеркалами, передню й задню губу окремо
фіксували щипцями Мюзо, підтягуючи їх до переду. Під контролем пальця
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в місці прикріплення крижово-маткових зв’язок накладали капроновий
або шовковий шов, проколюючи не лише слизову, а й м’язову тканину ШМ.
Накладений шов зав’язували двічі вузлами, після чого між кінцями нитки
розташовували мідну проволоку в поліетиленовій оболонці. Кінці капронової
шовкової нитки тричі зв’язували хірургічними вузлами над проволокою
потім ШМ зміщали до низу й накладали другий фіксуючий капроновий
або шовковий шов, кінці якого теж зв’язували двічі вузлами. Після цього
вільний кінець мідної проволоки переміщували до переднього склепіння, шов
фіксували другою капроновою (шовковою) ниткою на рівні першого шва.
Після фіксації мідної нитки в передньому й задньому склепінні ШМ
зміщували вправо та вліво, кінці проволоки зв’язували тричі вузлами.
Операцію зазвичай виконували не раніше 13 – 16 тижнів вагітності, вона
забезпечувала звуження внутрішнього вічка на 0,4 см.
Модифікація цієї ж операції за Любимовою-Мамедалієвою передбачає
накладання лавсанової нитки на межі переходу слизової оболонки
переднього склепіння піхви на ШМ, відступивши 0,5 см від серединної лінії
наскрізь з виколом у задньому склепінні. Далі кінець нитки переводять
до бокового склепіння зліва, проколюють слизову оболонку й частину ШМ
з виколом у передньому склепінні на рівні першого уколу. Те саме
виконують з іншого боку, кінці нитки затягують і зв’язують вузлами тричі
в передньому склепінні. У разі пролабування плодового міхура, накладаючи
П-подібні шви пробують заправити його за внутрішнє вічко вологим
тампоном [198]. У 1961 р. В. Szendi запропонував повністю зашивати
зовнішнє вічко окремими шовними або кетгутовими швами після кругового
висічення слизової оболонки ЦК завширшки 0,5 см. Після накладання шва
зазвичай у ділянці зовнішнього вічка створювався сполучнотканинний
рубець, який напередодні пологів необхідно було розсікати скальпелем
або розкривати браншею корнцанга, що викликало кровотечу. Пізніше,
у 1967 р., операцію за В. Szendi модифікували: зашиванню зовнішнього вічка
окремими кетгутовими швами передувало кругове вишкрібання ЦК
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на глибину не більше 1 см кюреткою невеликого розміру. Така методика
втручання попереджала кровотечу з шийки в разі виконання операції в пізні
терміни вагітності.
В. В. Васеленко (2008) [21] повідомляє про пропозиції окремих авторів
щодо тактики по відношенню до плодового міхура, який пролабує. Автор
описав методику введення за внутрішнє вічко фолеєвського катетеру, який
наповнювали 50 мл фізіологічного розчину, а перед затягуванням швів
на ШМ катетер прибирали. У літературі є повідомлення про успішно
проведений амніоцентез з евакуацією певної кількості амніотичної рідини,
що дозволило зменшити напругу плодових оболонок та ефективно виконати
оперативне втручання.
При грубих розривах ШМ з одного чи двох боків В. М. Сидельникова
й співавт. (1988) [197] запропонували операційне втручання, суть якого
полягає у створенні дуплікатури розірваної частини ШМ за рахунок кисетних
швів, перший з яких накладають методом McDonald дещо вище розриву,
другий циркулярний – нижче першого на 1,5 см через усю товщину стінки
ШМ від одного краю розриву до іншого по сферичному колу. Один кінець
нитки вколюють у межах ШМ у задню губу й, підхопивши бокову стінку
шийки, виколюють у передньому склепінні, закручуючи розірвану передню
губу як равлика. Другою частиною нитки проколюють бокову стінку ШМ,
після чого нитку виводять у переднє склепіння, де обидві нитки зав’язують.
Виконуючи серкляж ШМ, найчастіше використовують трансвагінальний
доступ [107], хоча багато авторів застосовують і трансабдомінальний [269;
314; 317]. Право вибору доступу належить хірургові, який має його узгодити
з пацієнткою.
Уперше

трансабдомінальний

серкляж

ШМ

провели

в

1965 р.

з лапаротомного доступу. Сьогодні основний доступ – лапароскопічний:
мерсиленову нитку накладають вище кардинальних і крижово-маткових
зв’язок

шляхом

проколювання

листків

широкої

зв’язки

матки

парацервікально, кінці нитки зв’язують попереду від шийки [269]. Зазвичай
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трансабдомінальний доступ є провідним у разі невдалої попередньої спроби
трансвагінального серкляжу, при неможливості виконання трансвагінального
доступу у вагітних з синдромом втрати плода в анамнезі й різким
вкороченням ШМ [261]. Трансабдомінальне розміщення серкляжу може бути
виконане до запліднення або в ранні терміни гестації. У такому разі
забезпечується оптимальна експозиція та знижується ризик кровотечі
й травматизації

вагітності.

Трансабдомінальний

серкляж

не

заважає

природному заплідненню [317]. За даними М. Gebruers еt al. (2013) [269],
60 – 80% процедур лапароскопічного серкляжу проводять під час вагітності
в першому її триместрі, інші – превентивно – на прегравідарному етапі.
У більш пізні терміни гестації розміщення серкляжу є небажаним, оскільки
значно зростає ризик ускладнень за рахунок технічних труднощів, пов’язаних
з великими розмірами вагітної матки [317]. Трансабдомінальний доступ
дозволяє розташувати серкляж більш проксимально по відношенню
до внутрішнього вічка, що підвищує ефективність втручання: за даними
М. Р. Umstad et al. (2010) [316] неонатальні показники виживаності
новонароджених у цій групі породіль перевищують 90%. Серед найближчих
ускладнень трансабдомінального серкляжу найпоширенішими є розрив
плодового міхура, маніфестація внутрішньоматкової інфекції, розвиток
вагінальної кровотечі, прогресування скоротливої діяльності й антенатальна
загибель плода. До недоліків серкляжу відносять також дві операції – сам
серкляж і кесарів розтин, який є єдиним способом розродження в таких жінок
[269; 289]. М. П. Веропотвелян і співавт. (2016) [25] вказують, що, крім
типового

вагінального

й

трансабдомінального

серкляжу,

розроблена

вдосконалена методика цервіко-істмічного серкляжу. Операція передбачає
відновлення функціональної спроможності ШМ з трансвагінального доступу
за рахунок розташування синтетичного протезу на рівні кардинальних
і матково-крижових зв’язок після дисекції тканин. На думку авторів,
ефективність такого серкляжу є високою, а ускладнення під час операції
розвиваються дуже рідко. Показаннями до серкляжу ШМ згідно з чинним
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клінічним протоколом „Невиношування вагітностіˮ [159] є: наявність
в анамнезі двох і більше самовільних викиднів і передчасних пологів
у другому та третьому триместрах вагітності, прогресуюча, за даними
клінічного та УЗД дослідження, недостатність ШМ. Серкляж під час
вагітності протипоказаний за наявності захворювань і патологічних станів,
при яких збереження вагітності є протипоказаним (важкі форми захворювань
серцево-судинної системи, печінки, нирок, інфекційні, психічні, генетичні
захворювання та ін.), підвищена скоротлива активність матки, яка
зберігається на тлі токолітичної терапії, кровотеча під час вагітності, вади
розвитку плода, наявність вагітності, що не розвивається, ІІІ – ІV ступінь
чистоти піхви та наявність патогенної флори в секреті каналу ШМ [159].
Залежно від ступеня вираження клінічної картини, за якої здійснюють
оперативне втручання, серкляж може бути профілактичним (виконують
у вагітних високого ризику планово в термін 13 – 16 тижнів до появи
структурних змін ШМ) і терапевтичним (за наявності вкороченої ШМ
або клінічних ознак НОФШМ) [159].
В. М. Сидельникова і співавт. (2011) [198] виділяють ще екстрений
серкляж, який виконують у пізні терміни вагітності (20 – 22 тижні й пізніше)
при різко вкороченій ШМ і пролабуючому плодовому міхурі, що значно
погіршує прогнози щодо пролонгування вагітності. Оперативне втручання
виконують

в

умовах

стаціонару

під

загальною

анестезією,

у післяопераційному періоді показано призначення профілактичного курсу
антибактеріальної терапії (напівсинтетичні пеніциліни, цефалоспорини),
за необхідності – токолітичної [181; 198].
Виходячи з патогенетичного механізму переривання вагітності на тлі
НОФШМ, найефективнішим є серкляж, що виконують у 13 – 16 тижнів
вагітності [159], однак окремі автори [198; 292] повідомляють про
можливість

виконання

серкляжу

з

13

до

27

тижня

вагітності.

З. Ш. Гилязутдинова і співавт. (2008) [35], V. Beghella еt al. (2010) [239],
R. Brown еt al. (2013) [242] рекомендують визначати термін проведення
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операції індивідуально залежно від терміну маніфестації клінічних проявів.
При звичному невиношуванні оптимальним терміном виконання серкляжу
вважають 13 – 16 тижнів, при сформованій ШМ і найменшому обсіменінні
ЦК умовно-патогенною й патогенною мікрофлорою. Результати втручання
значно погіршуються, якщо серкляж виконують після 20-го тижня вагітності
або при пролабуванні плодового міхура незалежно від терміну [38].
За даними R. A. Schubert et al. (2014) [311], середній гестаційний вік
при пологах після накладання екстреного серкляжу становить 31 тиждень,
після профілактичного – 36 тижнів, після терапевтичного – 35 тижнів, тобто
пролонгація вагітності коливається від 18 тижнів (профілактичний серкляж)
до 10 (екстрений серкляж), а загальна виживаність малюків після корекції
НОФШМ методом серкляжу сягає 88%.
Серед

ускладнень

післяопераційного

періоду

найпоширенішими

є прорізування ниток крізь тканину ШМ, утворення нориць і пролежнів
на шийці. При неускладненому перебігу післяопераційного періоду вагітна
через п’ять – сім днів може бути виписана під амбулаторне спостереження.
Шви зазвичай знімають у 37 – 38 тижнів вагітності. Іноді після зняття швів
на шийці утворюється щільне фіброзне кільце.
Оскільки ефективність хірургічних методів не є безумовною [66; 124;
203],

а

їхні

недоліки

(інвазивність,

необхідність

анестезіологічного

забезпечення, небезпека накладання швів у термін понад 20 – 22 тижні,
технічні ускладнення у вигляді пошкодження амніотичного міхура, індукції
пологової діяльності та ризик прорізування швів на початку пологів) доволі
серйозні, чимало авторів шукають можливості вдосконалити неінвазивні
методи корекції НОФШМ під час вагітності [10; 38; 57; 58; 60; 130; 181; 228].
Різноманітні акушерські песарії та кільця Ходжа широко застосовують
в амбулаторних і стаціонарних умовах [61; 181] як з метою профілактики
НОФШМ у вагітних з групи високого ризику, так і для лікування на ранніх
стадіях НОФШМ. Найефективнішим вважають накладання акушерського

41

песарію [38; 57; 58; 181] при розм’якшеній та укороченій шийці із закритим
ЦК.
Про ефективне застосування металевого кільця, що розташовується
на ШМ з метою формування внутрішнього вічка, повідомив у 1983 р.
Р. А. Осипов [164]. Сьогодні акушерські песарії широко застосовують і як
самостійний метод корекції НОФШМ, і в поєднанні із серкляжем ШМ
і тривалою прогестероновою підтримкою вагітності [9; 10; 123; 188; 203].
Акушерський песарій зазвичай має округлу форму, але успішно
застосовують і кубічні, чашкоподібні, грибовидні, кулеподібні, овальні та ін.
Найпоширенішими сьогодні є акушерський розвантажувальний песарій
(АРП) і силіконовий цервікальний перфорований песарій (СЦПП).
АРП виготовляють з біологічно інертного матеріалу, він має велику
кривизну, що орієнтується в бік прямої кишки, і малу кривизну, яка
направляється до лонного зчленування. Вгнуті поверхні АРП попереджають
здавлювання прямої кишки й сечового міхура. Центральний отвір,
розташований на ШМ, займає ексцентричне положення, а по периферії
песарію

розташовані

додаткові

отвори,

пристосовані

для

відтоку

вагінального секрету. Усі роги АРП мають округлу форму, між отворами
є перемички, що забезпечує щільність конструкції. АРП виготовляють трьох
розмірів. Тому питання вибору розміру акушерського песарію для конкретної
вагітної потребує особливої уваги. Тип АРП визначають розміром верхньої
третини піхви, діаметром ШМ та паритетом. Зазвичай у першороділь
застосовують АРП першого типу, а у повторнороділь – другого [88].
СЦПП має форму глибокої миски з великим центральним отвором
і численними отворами малого діаметра по периферії. Перфорована модель
забезпечує дренування рідини при підвищеній піхвовій секреції, що відіграє
провідну роль у профілактиці вагініту та тлі песарію й покращує якість життя
вагітної. Внутрішній діаметр для всіх моделей силіконових песаріїв
становить 32 або 35 мм, тоді як за зовнішнім діаметром (65 і 70 мм)
і за висотою викривлення (17, 21, 25, 30) вони різняться. Необхідну висоту
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визначають

індивідуально

на

підставі

результатів

бімануальної

та ультразвукової оцінки довжини ШМ та її консистенції. Зовнішній
і внутрішній діаметр песарію обирають на підставі оцінки розміру верхньої
третини піхви й діаметра ШМ відповідно до даних піхвового дослідження
та з урахуванням паритету [76]. Це дозволяє індивідуально підходити
до вибору розміру песарію, що забезпечує його високу комплаєнтність
і значно покращує не лише фізичне, а й психологічне самопочуття вагітної.
Введення песарію будь-якого типу виконують після сечовипускання
за умови І – ІІ ступеня чистоти піхвового мазка під час гінекологічного огляду
вагітної.
Незалежно від виду песарію механізм його дії полягає в замиканні ШМ
стінками центрального отвору, формуванні укороченої та частково відкритої
ШМ,

зменшенні

навантаження

на

неспроможну

шийку

внаслідок

перерозподілу тиску на тазове дно. При накладеному песарії, коли шийка
розташовується в зміщеному до заду центральному отворі, забезпечується
частковий перерозподіл внутрішньоматкового тиску на передню стінку
матки внаслідок вентрально-косого положення песарію та сакралізації шийки
[88]. Одночасно збереження слизової пробки Кристеллера, яка має виражені
бактерицидні властивості, знижує ймовірність інфікування нижнього
сегмента плодового яйця [52; 181].
Незалежно від форми й матеріалу, з якого виготовлено песарій,
показаннями для його застосування є НОФШМ, зокрема й для профілактики
неспроможності шва при хірургічній корекції ІЦН, загроза переривання
вагітності з наявністю факторів ризику ІЦН, а також багатопліддя.
Введення песарію протипоказане жінкам, які мають захворювання,
при яких пролонгування вагітності протипоказане, при рецидивуючих
кров’янистих виділеннях із статевих шляхів у ІІ – ІІІ триместрах. Не можна
застосовувати песарії всіх видів як основний і самостійний метод лікування
при виражених ступенях обтураційної недостатності ШМ з пролабуванням
плодового міхура [88].
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До основних переваг методу належать простота й економічна
ефективність, можливість застосування в амбулаторних умовах, зокрема
й для профілактики НОФШМ, безпечність застосування в термінах понад
20 тижнів [52; 57]. При повному ефекті лікування песарій видаляють
у терміні 37 – 38 тижнів [60; 61; 71; 107; 124]. У деяких випадках після його
зняття спостерігається невеликий набряк, який проходить протягом кількох
днів і ніяк не відбивається на процесі пологів. Показанням до дострокового
видалення песарію є запалення піхви і ШМ, біль або відчуття стороннього
тіла в піхві, передчасний розрив амніотичного міхура, кров’янисті виділення
із статевих шляхів, пологова діяльність, ускладнення вагітності з боку матері
або плода, які потребують дострокового розродження [57; 58; 181].
Викликають

інтерес

спроби

використання

медичного

клею

з антисептичними властивостями для профілактики в групі високого ризику
й відновлення обтураційної функції ШМ. Н. С. Золотухін і співавт. (2002)
[84], А. Н. Мацинін (2004) [144], досліджуючи морфологічні особливості
стромального складника ШМ жінок, які зазнали корекції НОФШМ
із застосуванням медичного клею МК-14 І, повідомили про розвиток
місцевого

асептичного

запалення

без

макрофагально-фібробластичної

реакції, яке формує щільне біологічне з’єднання клейових гранул з пучками
нових колагенових волокон, що притаманно для волокон, які входять
до складу капсули органів людини. Щільність волокон, як вважають автори,
настільки достатня, що цілком може бути використана для корекції НОФШМ
під час вагітності. Але широкого застосування медичний клей не знайшов
унаслідок високого ризику утворення синехій ЦК, що, своєю чергою,
підвищує ризик порушень процесів дозрівання й розкриття ШМ у першому
періоді пологів.
Одним із перспективних сучасних напрямків лікування ранніх проявів
НОФШМ є застосування методу біоревіталізації ШМ [132]. Вагітним з групи
високого ризику щодо розвитку НОФШМ вводять ін’єкційні коригувальні
біоревіталізатори безпосередньо в ШМ під час вагітності. Сучасні
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біоревіталізатори повністю відповідають поняттю „екологічні ін’єкціїˮ [132].
Ключові

моменти

технології

віддзеркалює

сама назва

методики

–

біореволюметрія (bio–revolumetry): 1) „біоˮ – до складу препаратів входять
біосумісні активні речовини, отримані з природних джерелˮ; 2) „реˮ –
регенерація та структурна перебудова тканини, до якої вводять препарат,
що забезпечує її фізіологічне збільшення й корекцію; 3) „волюметріяˮ –
створення

видимого

об’єму.

У

сучасному акушерстві

застосовують

ін’єкційний філер, до складу якого входить перехресно пов’язана (25 мг/г)
і вільна гіалуронова кислота з трьома різними молекулярними масами: 1 мДа,
2 мДа, і 500 кДа, що забезпечує високу еластичність, пластичність
і біосумісність діючої речовини. Структура філера складається з гіалуронової
кислоти „повільного зшиванняˮ та укладеної в цій мережі вільної
гіалуронової кислоти, яка має властивості екстраординарної дифузії.
При введенні до ШМ філер проникає до найважчих для доступу ділянок
міжфибрилярного

й

міжклітинного

простору.

Гіалуронова

кислота,

що поступово вивільняється, вступає у взаємодію з рецепторами клітин
м’язового шару, фібробластів і мезенхімальних клітин, активуючи процеси їх
проліферації та синтез нових міжклітинних компонентів, зокрема колагену,
еластину, глікозаміногликанів, що забезпечує реструктуризацію ШМ.
Утримуючи молекули води, гіалуронова кислота забезпечує підвищення
тургору тканин ШМ, відтворюючи в такий спосіб волюметричний
і гідратуючий ефекти. Низька в’язкість і висока еластичність гіалуронової
кислоти забезпечують легке введення й перерозподіл філера в тканинах ШМ,
що

сприяє

спроможності.

відновленню
Позитивні

її

природного

можливості

об’єму

філеру

й

функціональної

зумовлюють

високу

перспективність цього методу відновлення НОФШМ під час вагітності.
Арсенал засобів корекції НОФШМ, яким володіє сучасний лікар, доволі
широкий, але сьогодні немає абсолютно ефективних засобів відновлення
функціональної спроможності ШМ під час вагітності. Наявність негативних
аспектів та ускладнень у кожного з перелічених методів примушує лікаря
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й пацієнтку, обираючи спосіб корекції, ретельно зважувати співвідношення
„ризик – користьˮ. Виходячи з майже однакової ефективності хірургічних
та неінвазивних

методів

корекції

НОФШМ

відповідно

до

сучасних

тенденцій, лікарі й пацієнтки найчастіше обирають неінвазивні методи
лікування, які забезпечують максимальний ефект при мінімальній агресії.
Водночас у вагітних з клінічними ознаками НДСТ на особливу увагу
заслуговують

питання

корекції

дизелементозу

як

прояву

порушень

мікронутрієнтного статусу [100; 201; 208; 324], адже наявні методи корекції
НОФШМ є лише фізичними методами її розвантаження, але жодною мірою
не впливають на патогенетичні ланки процесу. Ось чому автори вважають
відновлення мікроелементного гомеостазу запорукою ефективного усунення
дефектів і попередження прогресування дисплазії та її клінічних проявів.
Так, Т. М. Творогова та співавт. (2012) [208] наполягають на патогенетичній
обґрунтованості призначення магнієвмісних препаратів, зокрема магнієвої
солі оротової кислоти, яка виконує роль стабілізатора, що фіксує
внутрішньоклітинний магній у мітохондріях. Адже саме в мітохондріях
при нормомагніємії можливий синтез АТФ, яка є вкрай необхідною
для функціональної

повноцінності

й

життєздатності

кожної

клітини

в організмі, зокрема й клітин СТ [213]. Т. С. Лукіна та співавт. (2014) [129],
розглядаючи НОФШМ під час вагітності як клінічну ознаку НДСТ, також
для відновлення функціональної спроможності ШМ широко й успішно
застосовують препарати магнію в сполученні з вітаміном В6 під контролем
концентрації

оксипроліну

й

магнію

в

сироватці

крові

вагітних.

С. Е. Boots et al. (2014) [241] вважають за доцільне застосовувати
призначення

препаратів

магнію

тривалими

курсами,

оскільки

їх

ендотеліопротекторний та антиагрегантний ефекти є короткочасними
і закінчуються вже після їх виведення з організму.
О. М. Борис і співавт. (2015) [17] розглядають поєднане призначення
препаратів магнію з препаратами натурального прогестерону як ефективний
засіб швидкого зниження гіпертонусу матки. Деякі дослідники [48; 173; 208;
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213]

наполягають

з препаратами

на

магнію

патогенетичній
препарати

доцільності

кальцію

в

призначати

поєднанні

з

разом
іншими

мікроелементами. Так, Т. В. Починок і співавт. (2014) [173] відзначають
покращення

стану

системи

адаптаційно-пристосувальних

механізмів

при НДСТ на тлі прийому вітамінно-мінерального комплексу, складниками
якого є магнію-лактат дигідрат, піридоксину гідрохлорид, кальцію цитрат
і карбонат, холекальциферол, оксид міді, оксид цинку, марганцю сульфат
і натрію борат.
Про ефективність преконцепційного комплексного лікування пацієнток
з

фенотипічними

ознаками

НДСТ,

що

містить

стимулятори

колагеноутворення (вітамін С, L-карнітин, солкосеріл, склоподібне тіло)
у поєднанні з вітамінами й мікроелементами, коректори порушення синтезу
й катаболізму

глікозаміногліканів

(хондроітинсульфат,

румалон,

глюкозамінсульфат), стабілізатори мінерального обміну (вітаміни D2, D3,
остеогенон, кальцимакс), коректори біоенергетичного стану організму (АТФ,
фосфаген, мілдронат, лецитин, ессенціальні фосфоліпіди й коферменти)
в програмі прегравідрної підготовки, повідомляє Л. Г. Назаренко (2010)
[155]. Розглядаючи неможливість застосування такого об’ємного спектру
препаратів

під

час

вагітності,

автор

для

третинної

профілактики

програмованих акушерських і перинатальних ускладнень рекомендує
використовувати флавоноїди та препарати метаболічної дії.
Н. Е. Кан (2013) [93], Н. В. Керимкулова і співавт. (2015) [96]
відзначають високу ефективність комплексу мікроелементів (марганець,
мідь, цинк, залізо) у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі НДСТ.
Вивчаючи вміст цих мікроелементів в плаценті до й після лікування,
дослідники відзначали високу ефективність такого лікування, що було
підтверджено достовірним зменшенням питомої ваги ускладнень вагітності
(залізодефіцитна анемія, блювання вагітних, невиношування), а при
гістологічному дослідженні

плацент відзначали

збільшення

структур колагену четвертого типу в артеріях стовбурових ворсин.

товщини
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Дослідження

В. П. Міщенко

та

співавт.

(2016),

які

пов’язують

негативний вплив субклінічного дефіциту вітаміну D з розвитком
невиношування вагітності, раннього гестозу, кандидозного вагініту й анемії,
є підставою для призначення препаратів вітаміну D вагітним з його явним
або прихованим дефіцитом [147].
Отже, з огляду літератури випливає, що питання вдосконалення
профілактики

акушерських

і

перинатальних

ускладнень

у

вагітних

з НОФШМ у сучасних дослідженнях і публікаціях посідають одне
з провідних місць. Водночас у доступній нам сучасній літературі недостатньо
висвітлено патогенетичні аспекти корекції НОФШМ у вагітних з НДСТ,
зокрема

з

огляду

на

особливості

гормонального

гомеостазу,

мікронутрієнтного статусу та стану процесів обміну колагену як одного
з найвпливовіших складників СТ.
З’ясуванню цих недостатньо вивчених питань, удосконаленню методів
профілактики

акушерських

і

перинатальних

ускладнень

у

вагітних

з НОФШМ під час вагітності й дослідженню ефективності запропонованої
терапії присвячено цю роботу.

48

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дисертацію виконано на базі відділення патології вагітності і пологів
ДУ

„Інститут

педіатрії,

акушерства

і

гінекології

НАМН

Україниˮ

та відділення патології вагітності перинатального центру м. Сєвєродонецьк.
2.1. Дизайн дослідження, загальна характеристика клінічних груп
Для вирішення поставлених у роботі завдань на першому етапі
дослідження було проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз
126 історій вагітності та пологів вагітних і породіль з НОФШМ,
які знаходились на лікуванні й розродженні у відділенні патології вагітності
та пологів ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН Україниˮ
в 2011 – 2015 рр., що дозволило визначити місце цього етіопатогенетичного
чинника в ґенезі недоношування вагітності. Контрольну групу склала
41 історія вагітності й пологів жінок з фізіологічним станом обтураційної
функції ШМ. Під час дослідження ми приділяли особливу увагу визначенню
факторів ризику розвитку НОФШМ у жінок, які народжували вперше.
Ретельно аналізували соціальний, акушерсько-гінекологічний, інфекційний і
соматичний анамнез, вивчаючи останній, установлювали наявність загальних
захворювань, які мають відношення до НДСТ, що в подальшому визначило
основний напрямок дослідження.
На другому етапі дослідження до основної розробки ввійшли
135 вагітних і породіль, які сформували основну та контрольну групи.
Основна група – 101 вагітна з НОФШМ у терміні гестації 22 – 32 тижні, які
знаходились на лікуванні у відділенні патології вагітності та пологів
ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН Україниˮ та у
відділенні патології вагітності перинатального центру м. Сєвєродонецьк.
Контрольна група – 34 вагітні й породіллі з фізіологічним функціональним
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обтураційним станом ШМ, узяті в довільному порядку проспективного
клініко-статистичного та лабораторно-інструментального дослідження.
Основну групу жінок з НОФШМ залежно від призначеної терапії було
розподілено

на

дві:

I

група

–

вагітні,

яких

спостерігали

за загальноприйнятими рекомендаціями і які отримували рутинну терапію,
спрямовану на пролонгування вагітності, II група – вагітні, які отримували
розроблений

і

запропонований

для

впровадження

лікувально-

профілактичний комплекс (табл. 2.1). Вагітні досліджуваних груп за віком,
сімейним і соціальним станом, місцем проживання були репрезентативними,
що дозволило в подальшому судити про розбіжності, зумовлені саме
обтураційним станом ШМ.
Усіх вагітних досліджуваних груп з метою постановки діагнозу було
обстежено

відповідно

до

стандартів

якості

Наказу

МОЗ

України

від 15.07.2011 р. № 417 „Методичні рекомендації щодо надання амбулаторної
акушерсько-гінекологічної

допомогиˮ

з акушерської

МОЗ

допомоги

[160]

України

та
від

клінічного

протоколу

03.11.2008 р.

№ 624

„Невиношування вагітностіˮ [159].
Клінічне обстеження вагітних передбачало традиційний збір анамнезу
вагітності та життя. Разом з рутинним опитуванням в обстежуваних вагітних
у режимі скринінгу оцінювали наявність клінічних ознак НДСТ. Для цього
з усіма обстежуваними вагітними було проведено клінічне інтерв’ю, під час
якого ми встановлювали наявність фенотипічних маркерів НДСТ серцевосудинної системи (пролапси клапанів серця, аномальне розташування хорди,
варикозні ангіодисплазії, артеріальні, венозні, змішані вегето-судинні
дистонії), органів дихання (хронічні бронхіти), травної системи (аномалії
жовчного міхура, дискінезії жовчовивідних шляхів, доліхосигма, хронічний
закреп), сечовивідної системи (нефроптоз, аномалії розвитку), органів зору
(міопія, епікант, прогресуюча патологія зору) та ін. Під час фізикального
обстеження вагітних особливу увагу звертали на об’єктивні ознаки НДСТ
у вигляді

астенічного

типу

будови

тіла,

тонких

довгих

пальців,
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гіпермобільності зчленувань, еластозу шкіри, скривлення хребта, м’язової
гіпотонії, порушення серцевого ритму та провідності, симфізиту та ін.
Особливе місце в об’єктивному обстеженні вагітних ми приділяли
огляду ШМ у піхвових дзеркалах та бімануальному піхвовому дослідженню.
Критерієм НОФШМ незалежно від паритету під час огляду вважали
розкриття шийки ≥ 2 см у другому триместрі вагітності за відсутності
маткових скорочень і відшарування плаценти, пролабування плодового
міхура із зовнішнього вічка ШМ, а також вроджені дефекти ектоцервіксу
[159].
Таблиця 2.1
Розподіл вагітних за клінічними групами (абс. ч., %)
Групи

Контингент вагітних

Кількість

%

вагітних
I

Вагітні

з

НОФШМ,

яких

спостерігали

63

46,7

Вагітні з НОФШМ, які отримували розроблений

38

28,1

34

25,2

135

100,0

за загальноприйнятими принципами
II

лікувально-профілактичний комплекс
III

Вагітні з фізіологічним обтураційним станом
ШМ
Усього

2.2.

Інструментальні,

лабораторні

та

мікробіологічні

методи

дослідження
Крім загальноклінічних досліджень (загальний аналіз крові й сечі, група
крові та резус-фактор, біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення рН
вагінального вмісту й кольпоцитологія, проведення амінного тесту,
бактеріальний скринінг піхвового вмісту та ін.) у всіх вагітних основної
та контрольної груп визначали концентрацію естрадіолу, ПГ, ПРЛ та К
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імуноферментним методом на апараті Рідер-MSR-1000 з використанням тестсистем виробництва фірми ООО „Хема-Медикаˮ (Росія).
Дослідження вмісту маркерів синтезу (Total P1NP – аміно-термінальний
пропептид проколагену І типу) і резорбції СТ (ß-CrossLaps), вміст вітаміну D
у сироватці крові вагітних обстежуваних груп (автоматичний аналізатор
Cobas-411), 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

імуноферментного аналізу (ІФА) в біохімічній лабораторії ДУ „Інститут
травматології та ортопедії НАМН Україниˮ.
Кольпоцитологічні дослідження проводили відповідно до рекомендацій
М. Г. Арсеньєвої (1977) після фарбування піхвових мазків за методом Шора.
Для

вимірювання

кислотності

вагінального

середовища

(рН)

використовували діагностичні тест-смужки CITOLAB (Pharmasco, Україна).
Зразок вагінального секрету для дослідження отримували за допомогою
ватного тампона, зразок наносили на тест-смужку, через 20 секунд оцінювали
результат, порівнюючи його з кольоровою шкалою. Фізіологічними вважали
значення рН, які знаходилися між 4,0 та 4,4. При відхиленні кислотності
вагінального середовища від нормального рівня (рН ≥ 4,5) з метою
визначення конкретного збудника захворювання проводили амінний тест
і бактеріологічне дослідження мікробіоценозу піхви.
Ступінь чистоти піхви та кількість лейкоцитів оцінювали за допомогою
мікроскопічного дослідження. Відбитки матеріалу наносили на скло,
фарбували за Грамом та за допомогою метиленового синього.
Амінний тест обстежуваним вагітним робили для визначення одного
з діагностичних критеріїв бактеріального вагінозу (БВ). Для цього під час
внутрішнього акушерського огляду вагітної на предметне скельце наносили
кілька крапель піхвової рідини та змішували з рівною кількістю 10% розчину
гідроксиду калію. Отримані результати оцінювали напівкількісним методом,
запропонованим у 1995 р. Є. Ф. Кіра [101]: 1+ – типовий „рибний запах”
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з’являється тільки при змішуванні виділень з 10% розчином КОН;
2+ – виділення мають помірний запах, який посилюється при додаванні 10%
розчину КОН; 3+ – виражений запах виділень, що значно посилюється, якщо
додати 10% розчин КОН. Позитивний амінний тест вважали діагностичним
критерієм БВ. Лабораторна діагностика проводилась мікроскопічним
методом з подальшим підрахуванням „ключових клітинˮ.
Проведення

мікробіологічних

досліджень

та

облік

результатів

здійснювали згідно з наказами № 353 МОЗ СРСР від 1985 р. та № 234 МОЗ
України від 10.05.2007 р.
Для висіву слизу використовували кров’яний агар, жовточно-сольовий
агар, середовища Ендо, Сабуро, середовище MRS для лактобацил.
Посіви здійснювали методом секреторного посіву на щільні поживні
середовища, що дозволяє визначити ступінь мікробного обсіменіння
й виявити максимально можливий спектр аеробної та факультативноанаеробної мікрофлори.
Таксономічне

положення

мікроорганізмів

визначали

відповідно

до „Визначника бактерій Берджіˮ. Ідентифікували мікроорганізми за їхніми
культуральними та морфологічними ознаками.
Кількість молочнокислих бактерій визначали через 24 – 48 годин
інкубації при температурі 37±1 0С. У мазках, які фарбували за Грамом,
лактобацили мали вигляд грампозитивних паличок.
Для визначення стафілококів використовували жовточно-сольовий агар,
на якому стафілококи виростали у вигляді жовтих або білих опуклих колоній.
Під час дослідження враховували пігментацію колоній і наявність
лецитиназної активності.
Подальшу ідентифікацію мікроорганізмів проводили на автоматичному
мікробіологічному аналізаторі BDBBI, Crystal (США).
Для ідентифікації дріжджоподібних грибів застосовували середовище
Сабуро. Чашки з просівами піддавали інкубації в термостаті при температурі
37±1 0С протягом трьох днів. Характерні за морфологією колонії (щільні,
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непрозорі, молочного кольору) мікроскопіювали в 40% розчині їдкого натру.
У мазках дріжджоподібні гриби мали вид великих овальних грампозитивних
клітин, що розташовані поодиноко, у скупченнях або ланцюжками.
Визначення

анаеробних

мікроорганізмів

здійснювали

з

суворим

дотриманням анаеробної техніки й відповідно до методичних рекомендацій
„Лабораторная

диагностика

гнойно-воспалительных

заболеваний,

обусловленных аспорогенными анаэробными микроорганизмамиˮ (Харків,
1985).
Матеріал, отриманий без доступу кисню, засівали на щільні поживні
середовища з наступним розсівом, потім матеріал занурювали на дно
пробірки

з

середовищем

для

накопичування.

Для

дослідження

використовували тверді й рідкі поживні середовища (тіогліколеве, кров’яний
агар з глюкозою, печінковий бульйон та ін.).
Усі посіви ставили в анаеростат на сім діб при температурі 37 0С.
Паралельно посіви вирощували в аеробних умовах. Для створення
анаеробних умов використовували систему Anaerocult (Merck, Німеччина).
Якщо з’являлися ознаки росту бактерій, робили мазки, фарбували їх
за Грамом та мікроскопіювали. Для подальшої ідентифікації виявлених
анаеробних

мікроорганізмів

використовували

набори

MicroLaTest

„Анаеротест 23ˮ (Erba Lachemas, Чехія).
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-Бестˮ (Росія) згідно з рекомендаціями виробника наборів. Результат
реакцій обчислювали на автоматичному спектрофотометрі „Immunochemˮ
(Китай) при довжині хвилі 540 нм.
Стан фетоплацентарного комплексу під час вагітності оцінювали
за результатами

ультразвукового

та

допплерометричного

досліджень,

які здійснювали за допомогою ультразвукового апарату „Acuson X300ˮ
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виробництва

„Siemensˮ

(Німеччина),

забезпеченого

спеціалізованими

програмами для розрахунку терміну вагітності й маси плода. Ультразвукову
фетометрію, плацентометрію, плацентографію, а також визначення кількості
амніотичної рідини шляхом вимірювання висоти амніотичного стовпчика
й розрахунок амніотичного індексу здійснювали за допомогою секторального
датчика з частотою сканування 3,5 МГц. Під час УЗД визначали тонус
і збудливість матки, проводили фетометрію з аналізом стандартних
показників (обвід голови й живота, довжина стегна, передбачувана вага)
та біофізичного профілю плода (реактивність серцево-судинної системи
плода за результатами нестресового тесту, оцінка дихальних рухів, тонусу,
рухової активності плода, розмір амніотичного стовпчика) за показаннями,
оцінювали стан плаценти (локалізація, її розмір, структура, наявність
патологічних змін, „зрілістьˮ).
Вивчаючи особливості матково-плацентарної та фетоплацентарної
гемоциркуляції, визначали спектр кровообігу в матковий артеріях (МА),
судинах плаценти й пуповини, в аорті та середньомозковій артерії плода
(СМА). Судини ідентифікували методом кольорового допплерівського
картування (КДК). Стан кровообігу оцінювали за величиною індексу
резистентності (ІР) та пульсаційного індексу (ПІ).
Ультразвукові

дослідження

ШМ

виконували

за

допомогою

трансвагінального датчика. УЗ дослідження проводили в положенні вагітної
на спині з приведеними ногами, трансвагінальний датчик вводили в піхву
до ШМ, що дозволяло адекватно оцінити стан внутрішнього вічка.
Усім вагітним основної групи з метою діагностики НОФШМ під час
трансвагінального ультразвукового дослідження (ТВУЗД) на апараті „Acuson
X300” виробництва „Siemensˮ (Німеччина) вимірювали довжину ШМ,
визначали наявність і форму трансформації ЦК. У вагітних з групи високого
ризику

щодо

НОФШМ

за

відсутності

явних

сонографічних

ознак

недостатності обтураційної функції ШМ визначали комбінацію додаткових
критеріїв: відношення довжини ШМ до її діаметра на рівні внутрішнього
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вічка, обчислення відсотка ширини деформації ШМ до її довжини, зміни
ехоструктури

та

особливості

васкуляризації

ШМ

у

режимі

КДК,

інтерпретація кашльового тесту [38; 43; 125; 159; 185].
Діагностичними сонографічними критеріями ІЦН вважали [125]:


довжину ШМ ˂ 2 см (у терміні 16 – 24 тижні), а для вагітних
з високим паритетом ˂ 2,9 см (у терміні 17 – 20 тижнів);



ширину ЦК ˃ 1 см (у термін вагітності ˂ 21 тижні);



пролабування плодового міхура з деформацією внутрішнього вічка;



наявність клиноподібної трансформації каналу ШМ на ≥ 40%
довжини;



співвідношення довжини до діаметра ШМ на рівні внутрішнього
вічка ˂ 1,16±0,04;



розширення ЦК ˃ 0,2 см у поєднанні з більше ніж чотирма
матковими скороченнями за годину.

Проводячи кашльовий тест під час ТВУЗД, вагітній пропонували
покашляти кілька разів; тест вважали позитивним, якщо під час кашлю
відбувалося вкорочення ШМ більше ніж на 2 мм або спостерігалося
розширення внутрішнього вічка й деформація ЦК. Про підвищення
васкуляризації ШМ, яка притаманна органу напередодні як передчасних, так
і термінових пологів, судили за наявності дрібних рідинних включень
і яскравих штрихових ехосигналів [185], визначених під час КДК органу.
Статистичну обробку отриманих результатів досліджень здійснювали
за допомогою методів описової та варіаційної статистики з використанням
критерію Стьюдента та методу кутового перетворення Фішера. Обчислення
отриманих

результатів

здійснювали

на

персональному

комп’ютері

з використанням програм Statistica for Windows і Microsoft Excel 7.0.
Розбіжності визначали як можливі при p < 0,05. Графіки й рисунки
виконували

за

допомогою

пакету

програм

„Microsoft

Office-2010ˮ

та Microsoft Office SR 2 для програм Windows 10. Зіставлення результатів
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дослідження між собою виконували шляхом множинного кореляційного
аналізу з обчисленням коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона (r) [15].

2.3. Розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів
для вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки
Антенатальне спостереження й лікування вагітних основної групи
здійснювали відповідно до стандартів якості медичної допомоги Наказу МОЗ
України від 15.07.2011 р. № 417 „Методичні рекомендації щодо надання
амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомогиˮ [160] та клінічного
протоколу з акушерської допомоги МОЗ України від 03.11.2008 р № 624
„Невиношування вагітностіˮ [159].
Усі пацієнтки основної групи отримували стаціонарне лікування
в умовах відділення патології вагітності та пологів ДУ „Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН Україниˮ та відділення патології вагітності
перинатального центру м. Сєвєродонецьк.
Оскільки одним з провідних патогенетичних механізмів НОФШМ
під час вагітності є гормональний дисбаланс з абсолютним або відносним
дефіцитом ПГ, ми вважали патогенетично доцільним призначення вагітним
ІІ основної групи мікронізованого прогестерону. Препарат Лютеїна (Адамед,
Польща)

призначали

після

отримання

лабораторного

підтвердження

прогестеронового дефіциту, а за умов наявності у вагітної двох і більше
спонтанних викиднів у першому триместрі (звичний викидень), доведеної
до вагітності НЛФ, вилікуваного безпліддя, вагітності внаслідок допоміжних
репродуктивних технологій [159] без попереднього визначення вмісту ПГ
у плазмі крові. Препарат призначали в разовій дозі 200 – 400 мг двічі на добу
до 34 – 35 тижнів вагітності, поступово знижуючи дозу. Спосіб введення
препарату обирали залежно від конкретної акушерської ситуації
сублінгвальний

або

трансвагінальний,

що

дозволяло

–

забезпечити
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безперервність курсу прогестеронової підтримки на всіх етапах санації
статевих

шляхів

і

терапії,

спрямованої

на

збереження

вагітності.

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 та розмноження лактобактерій.
Розглядаючи

НОФШМ

як

один

із

численних

проявів

НДСТ

і враховуючи негативний вплив дефіциту магнію на структуру складників СТ
за рахунок уповільнення синтезу всіх структурних компонентів та посилення
їх деградації, що значно погіршує механічні властивості СТ і визначає її
диспластичний стан, ми вважали за необхідне ввести препарат магнію
до вдосконаленого лікувально-профілактичного комплексу, спрямованого
на пролонгування вагітності. Ураховуючи особливості всмоктування магнію
в організмі вагітної, для покращення цих процесів ми обрали оротат
дигідратну сіль магнію. Оротова кислота виконує роль стабілізатора,
що фіксує магній у мітохондріях і сприяє активізації процесів біосинтезу
АТФ сполучнотканинними

клітинами

[208], бере участь у синтезі

нуклеїнових кислот, які входять до складу основних протеїнів [213],
забезпечуючи анаболічний ефект. Тому вагітним ІІ основної групи
призначали магнію оротат дигідрат – Магнерот (Верваг Фарма ГмбХ і Ко.
КГ, Німеччина). У перший тиждень препарат 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 повторювався. Тривалість запропонованої магнієвої підтримки
вагітним ІІ основної групи зумовлена короткочасністю протекторних ефектів
магнію, які закінчуються одразу після виведення мікроелемента з організму
[241]. Нормалізація концентрації іонізованого магнію гальмує передчасне
дозрівання ШМ під час вагітності за рахунок відновлення процесів синтезу
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колагену фібробластами, прискорення синтезу протеїнів у СТ, підвищення
синтезу ММП, що забезпечує відновлення позаклітинної матриці СТ.
Водночас адекватна корекція гіпомагніємії забезпечує фізіологічний стан
тонусу міометрію [18; 129; 227].
Одним

із

чинників,

що

сприяють поглибленню

гормонального

дисбалансу у вагітних з НОФШМ на тлі НДСТ, є захворювання
гепатобіліарної системи, адже саме печінка відіграє провідну роль у процесах
метаболізму та інактивації гормонів, синтезованих наднирковими залозами,
яєчниками, а з другої половини вагітності – плацентою. Печінка перетворює
жиророзчинні

сполучення

у

водорозчинні,

які

потім

елімінуються

з організму. При цьому Е2 та його похідні перетворюються на естрон
та естріол, а ПГ – на прегнандіол. Саме в печінці синтезуються протеїни,
що транспортують статеві гормони до органів-мішеней. Тобто печінка
підтримує фізіологічну рівновагу між статевими гормонами, що забезпечує
фізіологічний перебіг вагітності. Порушення інактивації гормонів в печінці
призводить до абсолютної або відносної гіперестрогенії, що запускає
механізм порушень компенсаторно-пристосувальних механізмів і викликає
розвиток невиношування вагітності. Виходячи з того, що в кожної другої
жінки вагітність перебігає на тлі хронічних захворювань гепатобіліарної
системи, до вдосконаленого лікувально-профілактичного комплексу було
включено аргініну глутамат (Глутаргін, Україна). Аргініну глутамат має
гепатопротекторні, антиоксидантні, антигіпоксичні й мембраностабілізуючі
властивості, що позитивно впливає на енергозабезпечення гепатоцитів.
Про ефективне застосування аргініну глутамату при плацентарній дисфункції
повідомляли О. Я. Бабак і співавт. (2005) [6], що зумовлено дилатацією
судин, позитивним впливом на систему згортання крові й функціональні
властивості елементів крові, які циркулюють. Унаслідок цього знижується
рівень циркулюючих у крові імунних комплексів, зменшується ступінь
вираження

синдрому

метаболічної

інтоксикації

та

імунотоксикозу,

підвищуються компенсаторно-пристосувальні реакції організму вагітної.
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Вагітним з НОФШМ аргініну глутамат призначали по одній – дві таблетки
по 0,25 г двічі – тричі на добу протягом двох тижнів.
Виходячи з факту високого рівня інфікування пологових шляхів
у вагітних з НОФШМ, на що вказують дослідники [119; 126; 225; 229; 232;
296; 313], до комплексу лікувально-профілактичних заходів ми ввели місцеву
санацію статевих шляхів, яку проводили відповідно до вимог Наказу МОЗ
України від 27.12.2006 р. № 906 „Перинатальні інфекціїˮ [161] і яка
передувала 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, які забезпечують ключові механізми нормобіоценозу
та сприятливо впливають на перебіг вагітності, на ІІ етапі санації статевих
шляхів під контролем рН-метрії індикаторними тест-смужками призначали
специфічні біологічні препарати – пробіотики. Ураховуючи сучасні
рекомендації [12; 59; 229], ми застосовували диференційоване призначення
пробіотиків специфічної дії – окремо для мікрофлори піхви, кишечника
та сечових шляхів. Вибір двоетапної тривалої терапії за наявності
дисбіотичного піхвового біотопу зумовлений, перш за все, високою
ймовірністю створення сприятливих умов для підтримки вже наявних
патологічних процесів і зниження колонізаційної резистентності піхви на тлі
гестаційної

імуносупресії

[229;

223;

301].

Ураховуючи

той

факт,

що більшість пробіотиків, які застосовують для відновлення біотопу піхви,
містять штами біфідо- й лактобактерій кишкового походження із слабкою
адгезивною активністю щодо епітеліоцитів піхви, вони не в змозі довго
затриматися в нетиповому для них середовищі піхви. Ось чому ефект
від лікування здебільшого має транзиторний, тимчасовий характер. Саме
короткочасність ефекту зумовлює необхідність тривалого застосування
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пробіотиків у вагітних з порушеннями піхвового пейзажу [158; 290].
Виходячи з цього, для відновлення мікробіоценозу піхви вагітним з НОФШМ
призначали вагінальні капсули, що містили штами Lactobacillus rhamnosus
GR – 1TM і Lactobacillus reuteri RC – 14TM по одній капсулі на ніч протягом
семи діб після введення СЦПП. Наш вибір зумовлений тим, що, крім живих
активний бактерій, але в значно більшій концентрації (не менше 2х10 9 живих
бактерій), одна капсула препарату містить також фруктоолігосахариди
й молочну кислоту. Наявність поживного для лактобактерій субстрату –
фруктоолігосахаридів – забезпечує активну життєдіяльність лактобактерій,
а молочна кислота знижує рН піхвового середовища (рН = 3,8 – 4,5),
пригнічуючи ріст та адгезію патогенних асоціантів і відновлюючи біотоп
піхви. Lactobacillus rhamnosus GR – 1TM і Lactobacillus reuteri RC – 14TM
продукують

бактеріоциди,

й антиграмнегативну

мають

активність,

виражену

руйнують

антигрампозитивну

біоплівки

патогенних

мікроорганізмів. Через сім – десять діб з метою тривалої підтримки
кислотності піхвового вмісту в межах рН 3,9 – 4,4 і відновлення мікрофлори
кишечника всім вагітним ІІ основної групи призначали пероральний прийом
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 введення песарію.
З метою підтримки кислого середовища піхви усім вагітним ІІ основної
групи

рекомендували

використання

для

щоденної

інтимної

гігієни

зволожуючого засобу на основі молочної кислоти, екстрактів календули
й ромашки

аптечної,

що

забезпечують

виражений

протизапальний,

антимікробний і заспокійливий терапевтичний ефекти.
З урахуванням патогенезу переривання вагітності при НОФШМ, який
полягає

в

безсимптомному

прогресуючому

розкритті

внутрішнього

маткового вічка, клиновидній трансформації ЦК і, нарешті, у розкритті
зовнішнього маткового вічка за рахунок підвищення внутрішньо-маткового
тиску плодовим яйцем, що зростає та збільшується, за показаннями вагітним
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основної

групи

виконували

механічне

відновлення

обтураційної

спроможності ШМ. Для цього застосовували силіконовий цервікальний
перфорований песарій (Corelax, Білорусь) (СЦПП), розмір якого обирали
на підставі оцінки розміру верхньої третини піхви й діаметра ШМ [76]
відповідно до даних піхвового дослідження та з урахуванням паритету
(табл. 2.2).
Механізм дії песарію полягає в замиканні ШМ стінками його
центрального отвору, формуванні укороченої та частково відкритої ШМ,
зменшенні навантаження на неспроможну шийку внаслідок зміщення тиску
плодового яйця, фізіологічної сакралізації ШМ та часткової передачі
внутрішньоматкового тиску на передню стінку матки.
Таблиця. 2.2

Триместр

Критерії підбору СЦПП при одноплідній вагітності

1

Внутрішній

Зовнішній

Висота (залежно

діаметр

діаметр

від довжини ШМ)

32
Першороділля

+

Першороділля *
Повторнороділля

65

Повторнороділля

+

21

25

30

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

17

+

+

Першороділля

70

+
+

Повторнороділля*
2

35

+
+
+

+
+

Примітка: * – наявність швів на матці.
СЦПП вводили відповідно до інструкції за показаннями, серед яких:
НОФШМ функціонального й органічного ґенезу, зокрема профілактика
неспроможності циркулярного шва при хірургічній корекції ІЦН; вагітні
групи ризику щодо невиношування; пацієнтки, які мають в анамнезі пізні
самовільні викидні, передчасні пологи, із звичним невиношуванням;
тривала неплідність в анамнезі; вагітні з порушенням функції яєчників
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і генітальним

інфантилізмом;

вагітні

із

загрозою

невиношування

теперішньої вагітності в поєднанні з прогресуючими змінами ШМ;
пацієнтки з багатоплідною вагітністю, зокрема внаслідок допоміжних
репродуктивних технологій; загроза переривання теперішньої вагітності;
пацієнтки

з

порушеними

психоадаптаційними

реакціями

в

плані

серед

яких

завершення вагітності [88].
Ураховували

також

відсутність

протипоказань,

екстрагенітальні захворювання, при яких вагітність протипоказана,
рецидивуючі кров’янисті виділення зі статевих шляхів у ІІ – ІІІ
триместрах вагітності, виражений ступінь НОФШМ з пролабуванням
плодового міхура або порушенням його цілісності, позитивний тест на
підтікання амніотичної рідини [88].
Введення

СЦПП

виконували

після

сечовипускання

за

умови

І – ІІ ступеня чистоти піхвового мазка під час гінекологічного огляду вагітної.
Для уникнення труднощів перед введенням зовнішню поверхню песарію
обробляли зволожуючим гелем на основі молочної кислоти. СЦПП вводили
в зігнутому стані в піхву й розташовували по відношенню до склепінь
меншим діаметром, більший діаметр утримувало тазове дно. Після того як
песарій було встановлено на ШМ, надавлюючи на той його край, що
знаходиться в задньому склепінні пальцем, песарій зміщували разом із ШМ
до крижів так, щоб ШМ розташовувалася в межах верхнього кільцевого
діаметра й була сакралізована. Останнє забезпечує відсутність тиску з боку
внутрішньоутробного плода на внутрішнє вічко ШМ, що сприяє реалізації
механізму дії песарію.
Планове видалення СЦПП проводили в 37 – 38 тижнів з подальшою
санацією піхви напередодні пологів.
Достроково СЦПП видаляли в разі розвитку ургентних клінічних
ситуацій з наступним екстреним розродженням, при передчасному розриві
амніотичного міхура, маніфестації передчасної скоротливої діяльності матки,
клінічних ознаках хоріоамніоніту.
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Отже,

удосконалений

комплекс

діагностичних

і

лікувально-

профілактичних заходів для вагітних з НОФШМ полягає в такому:
1. Діагностичні дії: огляд, пальпація ШМ, ТВУЗД + кашльовий тест,
визначення стану трансцервікального судинного сплетіння, рівня рН піхви
(проведення амінного тесту за показаннями) та концентрації ПГ у сироватці
крові,

бактеріологічне

дослідження

піхвового

мікробіоценозу

(за показаннями).
2. Прогестеронова

підтримка

(мікронізований

прогестерон

сублінгвально 200 – 400 мг двічі на добу).
3. Двоетапна санація статевих шляхів з використанням патогенетично
обґрунтованого місцевого антимікробного препарату (сім – десять днів)
і селективного пробіотика (вагінальні капсули на основі штамів Lactobacillus
rhamnosus GR – 1TM і Lactobacillus reuteri RC – 14TM сім днів).
4. Магнієве насичення (магнію оротат дигідрат по дві таблетки (1000 мг)
тричі на добу в перший тиждень і по одній таблетці (500 мг) тричі на добу
в наступні чотири – п’ять тижнів).
5. Введення СЦПП (з використанням зволожуючого гелю, що містить
молочну кислоту) або серкляж ШМ.
6. Тривала підтримка рН піхви (пероральні капсули на основі штамів
Lactobacillus rhamnosus GR – 1TM – 10 мг і Lactobacillus reuteri RC – 14TM –
41 мг) протягом місяця; засіб для щоденної інтимної гігієни на основі
ромашки аптечної, екстракту календули та молочної кислоти.
7. Періодичний контроль ефективності лікування (рН піхви – кожні два
тижні, за показаннями – бактеріоскопічне /бактеріологічне обстеження, УЗД).
8. Планове видалення СЦПП в 37 – 38 тижнів з подальшою санацією
піхви напередодні пологів за тими самими принципами.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ, СТАНУ
ПЛОДА І НОВОНАРОДЖЕНОГО У ВАГІТНИХ З НЕДОСТАТНІСТЮ
ОБТУРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ
(ДАНІ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ)
З метою встановлення частоти та визначення груп ризику вагітних щодо
розвитку НОФШМ було проведено ретроспективний клініко-статистичний
аналіз. Усього досліджено 167 історій вагітності й пологів жінок, які
знаходились на лікуванні й розродженні у відділенні патології вагітності
і пологів ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН Україниˮ за
2011 – 2015 роки.
З НОФШМ було обстежено 126 жінок (основна група): 2011 р. –
20 (15,9%), 2012 р. – 21 (16,7%), 2013 р. – 26 (20,6%), 2014 р. – 29 (23,0%),
2015 р. – 30

(23,8%). До

контрольної

групи

входила 41

вагітна

з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ, яких було розроджено
своєчасно.
Як свідчать проведені дослідження, за останні п’ять років питома вага
вагітних і породіль з НОФШМ має стійку тенденцію до зростання – з 1,7%
в 2011 р. до 4,7% в 2015 р.
Збільшення частоти НОФШМ у структурі акушерських ускладнень
вагітності зумовлено, зокрема й віком вагітних (табл. 3.1). Середній вік
вагітних основної групи становив 31±1 рік (контрольної групи – 28±1 рік),
але серед них достовірно переважали вагітні віком понад 35 років (23,8%; в
контрольній групі – 9,7 %; р < 0,05), а кожна друга з них була в пізньому
репродуктивному віці, для якого притаманна прогресуюча

лютеїнова

недостатність [156; 263]. Виходячи з цього, доцільно розглядати пізній
репродуктивний вік як чинник високого ризику щодо розвитку НОФШМ.
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Таблиця 3.1
Розподіл жінок за віком (роки) (абс. ч., %)
Вік жінок,

Значення показника в групах обстежених (n)

роки

Основна група (n = 126)

Контрольна група (n = 41)

21 – 25

14 (11,1) *

12 (29,3)

˃ 25 – 30

42 (33,3)

13 (31,7)

˃ 30 – 35

40 (31,7)

12 (29,3)

˃ 35

30 (23,8) *

4 (9,7)

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Водночас збільшення в основній групі обстежуваних вагітних пацієнток,
старших за 35 років, пов’язано, перш за все, зі звичним невиношуванням
вагітності й численними репродуктивними втратами в них в анамнезі.
Серед обстежених вагітних основної групи в м. Київ мешкали 77 (61,1%)
жінок, решта 49 (38,9%) були із інших областей України. У контрольній групі
ці показники становили 29 (70,7%) жінок і 12 (29,3%) відповідно.
Переважна більшість вагітних основної групи не працювали – 53 (42,1%)
жінки, на державній службі були 47 (37,3%) жінок, фізично працювали
26 (20,6%) жінок. Серед вагітних контрольної групи також домогосподарок
була переважна більшість – 19 (46,3%) жінок, службовців – 10 (24,4%),
робочі спеціальності мали 12 (29,3%) жінок.
Шлюб був зареєстрований у 110 (87,3%) жінок основної та в 37 (90,2%)
жінок контрольної груп.
Отже, за сімейним і соціальним станом, місцем проживання вагітні
основної та контрольної груп були однорідними, це в подальшому дозволило
судити про відмінності, зумовлені перш за все НОФШМ.
Аналізуючи відомості щодо групи крові, ми встановили, що переважна
більшість жінок основної групи мала А (ІІ) групу крові – 51 (40,5%) та 0 (І) –
38 (30,2%). Негативну резус-приналежність крові серед обстежених мали
18 (14,3%) жінок, а решта 108 (85,7%) були з позитивним резус-фактором.
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Ізоімунний конфлікт за групою крові та резус-фактором під час вагітності
не було спостережено.
Відомості щодо перенесених інфекцій в анамнезі в жінок представлено
в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Анамнестичні відомості щодо перенесених інфекційних захворювань
(абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група (n = 126)

Контрольна група (n = 41)

Вітряна віспа

73 (57,9)

29 (70,7)

Епідемічний паротит

23 (18,3)

4 (9,8)

Кір

11 (8,7)

3 (7,3)

Червониця

29 (23,0)

13 (31,7)

Скарлатина

2 (1,6)

–

Вірусний гепатит

9 (7,1)

–

Ангіна

6 (4,8)

2 (4,9)

ГРВІ

27 (21,4)

6 (14,6)

Сучасні дослідники [48; 96; 99; 149] пов’язують недостатність
обтураційної функції ШМ під час вагітності з НДСТ, частота якої в загальній
популяції неухильно зростає й коливається від 25 до 80%.
Саме

НДСТ

відіграє

одну

з

провідних

ролей

у

формуванні

преморбідного фону для маніфестації ускладнень під час вагітності,
у пологах і післяпологовому періоді [99]. Це виправдовує доцільність
антенатального спостереження вагітних з клінічними ознаками НДСТ у групі
високого

ризику

щодо

ускладненого

невиношування й недоношування вагітності.

перебігу

вагітності,

зокрема
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Ураховуючи той факт, що до фенотипічних маркерів НДСТ належать
локомоторні й вісцеральні порушення, ми проаналізували стан соматичного
здоров’я у жінок основної та контрольної груп (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Стан соматичного здоров’я в обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n = 126) Контрольна група (n = 41)

Соматично здорові

43 (34,1) *

24 (58,5)

Мали соматичну

83 (65,9) *

17 (41,5)

40 (48,2) *

4 (23,5)

патологію
Мали поєднану
соматичну патологію
Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Як свідчать проведені дослідження, вагітні досліджуваних груп
відрізнялись високим рівнем соматичної захворюваності. В основній групі
обтяжений соматичний анамнез мали 65,9 % пацієнток, у контрольній –
41,5% (р < 0,05). Особливістю соматичної захворюваності вагітних основної
групи було поєднання різних видів екстрагенітальної патології, які є однією
з причин неповноцінної імплантації й недостатньої інвазії трофобласту
на початкових етапах вагітності, що зумовлено, перш за все, порушеннями
в системі гемостазу. Поєднання екстрагенітальних захворювань відзначали
48,2% вагітних основної групи, тоді як у контрольній групі таких пацієнток
зареєстровано лише 23,5% (р < 0,05).
Для вагітних основної групи характерно поєднання типових для НДСТ
екстрагенітальних проявів (табл. 3.4).
У вагітних основної групи достовірно переважали пролапс мітрального
клапану й захворювання судинної системи (56,6% проти 29,4% у контрольній
групі; р < 0,05), патологія органів зору (51,8% проти 17,6% у контрольній;
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р < 0,05), захворювання ШКТ і ЖВШ (38,6% в основній, 11,8% –
у контрольній; р < 0,05).
Таблиця 3.4
Хронічні захворювання в анамнезі в обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група

Контрольна група

(n = 83)

(n = 17)

Захворювання ССС

47 (56,6) *

5 (29,4)

Хвороби очей

43 (51,8) *

3 (17,6)

3 (3,6)

–

19 (22,9)

2 (11,8)

28 (33,7)

2 (11,8)

32 (38,6) *

2 (11,8)

Захворювання опорнорухового апарату
Захворювання
щитовидної залози
Захворювання
сечовивідних шляхів
Захворювання ШКТ,
печінки й ЖВШ

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Отже, визначення на ранніх етапах антенатального спостереження
фенотипічних маркерів НДСТ серцево-судинної системи (пролапси клапанів
серця, аномально розташовані хорди, варикозні ангіодисплазії, артеріальні,
венозні, змішані вегето-судинні дистонії), органів дихання (хронічні
бронхіти),

травної

системи

(аномалії

жовчного

міхура,

дискінезії

жовчовивідних шляхів, доліхосигма), сечовивідної системи (нефроптоз,
аномалії розвитку), органів зору (міопія, епікант, прогресуюча патологія
зору), дозволяє віднести вагітну до групи високого ризику щодо розвитку
НОФШМ під час вагітності [48].
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Середній вік менархе (табл. 3.5) в обстежених жінок був 13 років.
Нерегулярний менструальний цикл мали 24 (19,0%) жінки основної групи,
менструації в більшості з них були безболісними й помірними.
Таблиця 3.5
Розподіл жінок за віком менархе відповідно груп (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група
Контрольна група

Вік менархе (роки)
11 – 13
˃ 13 – 15
˃ 15

(n = 126)

(n = 41)

89 (70,6)
33 (26,2)
4 (3,2)

26 (63,4)
14 (34,2)
1 (2,4)

Особливості перебігу вагітності значною мірою залежать від стану
здоров’я органів репродукції напередодні запліднення. Неускладнений
гінекологічний анамнез зафіксовано лише в 5,6% вагітних основної групи,
тоді як у вагітних контрольної групи таких жінок було майже у вісім разів
більше (43,9%; р < 0,05). Серед вагітних основної групи переважали жінки
з поєднаною гінекологічною патологією (41,2% проти 12,7% контрольної
групи; р < 0,05). (табл. 3.6).
Таблиця 3.6.
Гінекологічна захворюваність в обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник
Необтяжений анамнез
Мали гінекологічну

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

7 (5,6) *

18 (43,9)

119 (94,4) *

23 (56,1)

49 (41,2) *

5 (12,2)

патологію
Мали поєднану
гінекологічну патологію
Примітка: *– статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).
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У структурі патології репродуктивних органів у пацієнток основної
групи переважали запальні захворювання жіночих статевих органів (47,9% –
основна група, 21,7% – контрольна; р < 0,05), а також фонові й передракові
захворювання ШМ (51,3% – основна, 26,1% – контрольна; р < 0,05).
Проведений аналіз свідчить про поширеність у жінок основної групи
інфекцій, що передаються статевим шляхом. Так, про наявність ІПСШ
в анамнезі повідомляли 8,4% вагітних цієї групи, тоді як у контрольній групі
такі захворювання реєстрували вдвічі рідше (4,3%) (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Гінекологічні захворювання у обстежених жінок (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група (n=119)

Контрольна група (n=23)

Запальні захворювання

57 (47,9) *

5 (21,7)

61 (51,3) *

6 (26,1)

ІПСШ

10 (8,4)

1 (4,3)

Полікістоз яєчників

7 (5,9)

1 (4,3)

Неплідність

4 (3,4)

1 (4,3)

Вади розвитку жіночої

4 (3,4)

1 (4,3)

Поліп ендометрію

3 (2,5)

2 (8,7)

Ендометріоз

5 (4,2)

–

Лейоміома матки

8 (6,7)

2 (8,7)

Пухлиноподібні

6 (5,0)

1 (4,3)

Позаматкова вагітність

3 (2,5)

2 (8,7)

Операції на придатках

10 (8,4)

3 (13,0)

жіночої статевої системи
Захворювання

шийки

матки

статевої системи

утворювання яєчників

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).
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Проаналізувавши анамнез, ми визначили, що в переважної більшості
вагітних з НОФШМ причиною запальних захворювань жіночих статевих
органів і фонових захворювань ШМ є асоціація збудників (табл. 3.8):
у 61,1% вагітних основної групи виявлено мікст-інфекцію (контрольна група
– 34,1%; р < 0,05).
Таблиця 3.8
Наявність інфікування статевих шляхів в обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

Необтяжений

31 (24,6) *

27 (65,9)

Асоціація інфекцій

77 (61,1) *

14 (34,1)

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

У

вагітних

контрольної

групи

при

бактеріальному

скринінгу

найчастіше реєстрували асоціацію епідермального стрептококу з грибами
роду Candida. Для пацієнток основної групи типовим було поєднання
епідермального стрептококу з патогенними й УПМ кишкової групи.
Порушення мікробного пейзажу піхви зазвичай супроводжуване різким
зменшенням чисельності фізіологічних лактобактерій, що призводить до
зміщення показників рН у лужний бік і сприяє розмноженню патогенних та
УПМ. Це підвищує у вагітних з НОФШМ ризик інфікування амніотичних
оболонок, сприяє розвитку субклінічних форм хоріоамніоніту й провокує
переривання вагітності. Також пролонгування гестації на тлі осередків
хронічної

інфекції

супроводжують
інфікування

та притаманної

плацентарна

плода,

вагітності

дисфункція

передчасний

розрив

імуносупресії

(ПД),

зазвичай

внутрішньоутробне

амніотичних

оболонок,

невиношування й недоношування вагітності [59].
Результати аналізу акушерського анамнезу та стану репродуктивної
функції в пацієнток основної групи свідчать про високі можливості розвитку
НОФШМ як у першо-, так і повторновагітних жінок (табл. 3.9). Питома вага
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першовагітних у групі пацієнток з НОФШМ становила 23,8% (контрольна
група – 56,1%; р<0,01), також достовірно вищою була частка пацієнток з
чотирма – п’ятьма й більше вагітностей в анамнезі – 32,5% (контрольна група
– 7,3%; р < 0,05).
Таблиця 3.9
Паритет обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

Не народжували

60 (47,6) *

30 (73,2)

Вагітність І

30 (23,8) *

23 (56,1)

Вагітність повторна

96 (76,2) *

18 (43,9)

Вагітність ІІ

23 (18,3)

7 (17,1)

Вагітність ІІІ

32 (25,4)

8 (19,5)

Вагітність ІV

22 (17,5)

–

Вагітність V

14 (11,1)

2 (4,9)

5 (4,0)

1 (2,4)

66 (52,4) *

11 (26,8)

Пологи І

47 (37,3)

9 (22,0)

Пологи ІІ

17 (13,5)

2 (4,9)

Пологи ІІІ

2 (1,6)

–

Понад V вагітність
Мали пологи

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

При цьому в контрольній групі переважали першороділлі (73,2%), тоді
як в основній перші пологи очікувала кожна друга вагітна (47,6%; р < 0,05).
52,4% пацієнток основної групи мали пологи в анамнезі. Серед пацієнток, які
народжували, у контрольній групі переважно були ті, що мали в анамнезі
одні (22,0%, в основній групі – 37,3%) і двоє (4,9%, в основній групі – 13,5%)
пологів, при цьому 92,3% вагітних контрольної групи мали в анамнезі
термінові пологи (основна група – 66,2%; р < 0,05). Відомості щодо
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особливостей акушерського анамнезу представлено в табл. 3.10. Майже
кожна третя вагітна основної групи, що вже народжувала, мала в анамнезі
передчасні пологи (37,9%, у контрольній – 9,1%; р < 0,05), що свідчить про
глибокі

порушення

компенсаторно-пристосувальних

механізмів,

які

забезпечують розвиток і пролонгування вагітності.
Таблиця 3.10
Акушерський анамнез обстежених жінок (абс. ч.,%)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

Мали пологи

66 (52,4) *

11 (26,8)

Пологи термінові

41 (62,1) *

10 (90,9)

Пологи передчасні

25 (37,9) *

1 (9,1)

4 (5,4)

1 (7,7)

47 (48,9) ●

6 (33,3)

27 (28,1) ● *

9 (50,0)

21 (21,9) ●

7 (38,9)

Кесарів розтин
Самовільні викидні
Аборти штучні
Завмерла вагітність

Примітки: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05);
● – у виділених значеннях відсоток вирахувано від загальної кількості
повторновагітних – від 96 в основній групі та від 18 – у контрольній.

Переважання в структурі недоношування вагітності в пацієнток основної
групи екстремально ранніх передчасних пологів (21 випадок – 84,0%), які
здебільшого розвиваються на тлі НОФШМ, зумовило високі перинатальні
втрати серед новонароджених цієї групи. Так, 34,8% (23) вагітних основноъ
групи (контрольна група – 9,1% ; р < 0,05) мали в анамнезы перинатальны
втрати.
Для повторнонароджуючих жінок контрольної групи характерним
є оптимальний чотирирічний інтергенетичний інтервал, що забезпечує повне
відновлення нутритивного статусу жінок між пологами. Водночас у кожної
четвертої жінки основної групи відзначаємо збільшення інтергенетичного
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інтервалу за рахунок штучних (28,1%) і самовільних (48,9%) абортів,
завмерлої вагітності (21,9%) та звичного невиношування вагітності (17,5%).
Таке напруження репродуктивних ресурсів вагітних основної групи
призводило до їх виснаження та сприяло патологічному перебігу кожної
наступної вагітності. Відомості щодо ускладнень досліджуваної вагітності
в жінок представлено в табл. 3.11.
Таблиця 3.11
Ускладнення теперішньої вагітності (за даними архіву) (абс. ч.,%)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

Загроза раннього СА

13 (10,3) *

9 (21,9)

Загроза пізнього СА

28 (22,2) *

4 (9,7)

Загроза ПП

39 (31,0) *

6 (14,6)

Серкляж

71 (56,3)

–

Песарій

49 (38,9)

–

6 (4,8)

–

16 (12,7)

7 (17,1)

Маловоддя

3 (2,4)

1 (2,4)

Багатоводдя

12 (9,5)

5 (12,2)

Анемія

13 (10,3)

10 (24,4)

Вагініт

55 (43,7) *

3 (7,3)

Серкляж і песарій
ПД

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Серед вагітних основної групи превалювало поєднання кількох
ускладнень гестації. Патологічне вростання неповноцінної СТ до первинних
мікроворсин

на

етапі

плацентогенезу

в

подальшому

призводить

до формування патологічних вторинних і третинних мікроворсин під час
васкуляризації та після неї. Водночас саме строма ворсин представлена СТ,
яка складається з колагенових волокон і клітинних елементів у вигляді
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фібробластів і гістіоцитів, які в жінок з НДСТ вже первинно відрізняються
неповноцінною будовою. Це призводить до формування хибного кола
патологічних змін у судинному руслі плаценти та стимулює розвиток
плацентоасоційованих ускладнень гестації.
Як свідчить проведений аналіз, у жінок основної групи досліджувана
вагітність

достовірно

частіше

ускладнювалась

загрозливими

пізніми

самовільними абортами (22,2%, контрольна – 9,7%; р < 0,05), передчасними
пологами (31,0%, контрольна – 14,6%; р < 0,05), рецидивуючою загрозою
переривання вагітності (36,5%, контрольна – 14,3%; р < 0,05) і вагінітами
(43,7%; контрольна – 7,3%; р < 0,05). Механізм переривання вагітності на тлі
НОФШМ добре вивчено: недостатність циркулярної мускулатури ділянки
внутрішнього вічка спричиняє розвиток недостатності перешийку і ШМ,
унаслідок

чого

останні

втрачають

можливість

протистояти

внутрішньоматковому тиску, який прогресивно зростає з терміном вагітності,
та утримувати в порожнині матки плодове яйце [80]. У вагітних контрольної
групи серед ускладнень досліджуваної вагітності переважали анемії (24,4%),
загрозливі ранні самовільні аборти (21,9%) і ПД (17,1%).
Однією з найвагоміших причин функціональної недостатності ШМ
дослідники вважають прогестеронову недостатність [108; 156]. З огляду на це
ми вивчали в пацієнток основної групи кольпоцитологічні особливості
піхвового епітелію. Для 82,2% вагітних основної групи притаманна
прогестеронова недостатність від середнього ступеня вираження до значної,
тоді як у вагітних контрольної групи здебільшого ускладнена вагітність
перебігала на тлі незначної прогестеронової недостатності (56,1%, р < 0,05).
Порушення обтураційної спроможності ШМ у вагітних основної групи
пов’язана зі змінами кількості й активності α- і β-адренорецепторів,
що зумовлено рівнем жіночих статевих гормонів, передусім ПГ. При
абсолютній або відносній його недостатності відбувається подразнення
α-адренорецепторів і гальмування β-адренорецепторів, що викликає м’язове
скорочення міометрію та знижує обтураційну спроможність ШМ [291].
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Отже, у патогенезі передчасних пологів одну з провідних ролей відіграє
обтураційна недостатність ШМ. Такої думки дотримуються й сучасні
дослідники [60; 80], однак питання раціональної тактики антенатального
догляду таких вагітних і досі залишаються до кінця не визначеними, немає
принципових рекомендацій для диференціації підходів щодо застосування
серкляжу й акушерського розвантажувального песарію (АРП).
Як свідчать результати нашого аналізу, ЦС і АРП застосовували майже
з однаковою частотою. Так, для корекції НОФШМ у вагітних основної групи
у 56,3% випадків було виконано ЦС, у 38,9% випадків введений АРП,
а в 4,8% вагітних АРП було введено додатково за неефективності ЦС.
Ефективність консервативної та хірургічної корекції НОФШМ становила
84,9%, що відповідає літературним даним [242].
У 84,9% породіль основної групи вагітність завершилася терміновими
пологами, питома вага передчасних пологів у цій групі жінок становила
15,1% (табл. 3.12). У жінок з передчасним пологами (19) екстремально ранні
передчасні пологи зареєстровано в п’ятьох випадках (26,3%), у терміні
28 – 33 тижні і 6 днів – у восьми (42,1%), у гестаційному терміні
34 – 36 тижнів і 6 днів народжували 6 (31,6%) породіль.
Майже в кожної другої породіллі основної групи пологи набули
фізіологічного перебігу (69,8%; в контрольній групі – 82,9%; p < 0,05).
Таблиця 3.12
Терміни теперішніх пологів у жінок (за даними архіву) (абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

Пологи термінові

107 (84,9)

41 (100,0)

Пологи передчасні

19 (15,1)

–

22 – 27 тижнів 6 днів

5 (26,3)

–

28 – 33 тижні 6 днів

8 (42,1)

–

34 – 36 тижнів 6 днів

6 (31,6)

–
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Особливістю пологів через природні пологові шляхи в породіль
основної групи (табл. 3.13) було достовірне превалювання швидких
і стрімких пологів, питома вага яких становила 52,4% (контрольна група –
7,3%, p < 0,05). У вагітних основної групи майже в 4 рази частіше
реєструвався ПРПО, що є проявом НДСТ. Втім достовірної різниці в частоті
ускладнених

пологів

у породіль

основної

та

контрольної

груп

не

спостережено, а питома вага патологічних пологів в основній групі майже
вдвічі перевищувала аналогічні показники у вагітних групи контролю.
Кожна п’ята жінка основної групи, що народжувала при доношеній
вагітності, і кожна друга, що народжувала передчасно, були розроджені
оперативно (23,0% і 12,2% відповідно). Ургентне розродження шляхом
операції кесаревого розтину в термінових пологах виконано з приводу
фетального дистресу, прееклампсії, передчасного відшарування нормально
розташованої плаценти та слабкості пологової діяльності, що не піддавалася
медикаментозній корекції. Показаннями для планового кесаревого розтину
при

доношеній

вагітності

були

неправильні

положення

плода

та

передлежання плаценти. Оперативне розродження при передчасних пологах
виконували за ургентними показаннями: фетальний дистрес, передчасне
відшарування нормально розташованої плаценти, крайове передлежання
плаценти (кровотеча) та неправильне положення плода.
Таблиця 3.13
Ускладнення теперішніх пологів у жінок (за даними архіву) (абс. ч., %)
Показник

1
Дистрес плода
ПРПО
Аномалії
діяльності

пологової

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=126)

Контрольна група (n=41)

2

3

9 (7,1)

4 (9,7)

26 (20,6) *

2 (4,8)

66 (52,4) *

3 (7,3)
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Продовження табл. 3.12
1

2

3

16 (12,7)

5 (12,2)

стінок

7 (5,6)

2 (4,8)

кровотеча

11 (8,7)

–

9 (7,1)

2 (4,8)

29 (23,0)

5 (12,2)

Епізіо-, перінеотомія
Ручна

ревізія

порожнини матки
Патологічна
в пологах
Кровотечі в
післяпологовому періоді
Кесарів розтин

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Усього обстежені жінки основної групи народили 126 новонароджених –
56 хлопчиків і 70 дівчаток; 124 (98,4%) живими, 2 (1,6%) мертвими
(антенатальна асфіксія плода зумовлена гнійно-деструктивними змінами
в плаценті – один випадок, інтранатальна загибель глибоко недоношеного
плода – один випадок). Отже, перинатальна смертність становила 15,0‰.
Відомості щодо оцінки новонароджених за шкалою Апгар представлено
в табл. 3.14.
Серед живих новонароджених основної групи в стані асфіксії важкого
та середнього ступеня народилося 17,7% немовлят, з оцінкою за шкалою
Апгар у 8 – 10 балів 54,8% новонароджених (контрольна група – 61,0%).
Середня вага доношених новонароджених основної групи становила
3200,0±60 г., у групі контролю – 3500,0±100 г.
Особливістю

доношених

новонароджених

основної

групи

було

достовірне превалювання немовлят з низькою вагою при народженні
(основна група – 26,2%, контрольна – 7,3%; p < 0,05). 97,6% новонароджених
контрольної групи були здоровими (основна група – 59,7%; p < 0,05).
У структурі перинатальної захворюваності новонароджених основної групи
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переважали гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС (34,9%), пренатальна
гіпотрофія (11,3%) та внутрішньоутробне інфікування новонародженого
(8,8%), поєднану патологію неонатального періоду зареєстровано в 15,3%
новонароджених основної групи.
Таблиця 3.14
Оцінка новонароджених за шкалою Апгар (абс. ч., %)
Час

Бал

народження,

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=124)

Контрольна група (n=41)

8

68 (54,8)

25 (61,0)

7

34 (27,4)

14 (34,1)

<6

22 (17,7) *

2 (4,9)

9

5 (4,0)

3 (7,3)

8

85 (68,5)

30 (73,2)

7

15 (12,1)

7 (17,1)

<6

19 (15,3) *

1 (2,4)

хвилини

1–а

5–а

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Отже, НОФШМ, частота якої в загальній популяції породіль становить
4,7% і не має тенденції до зниження, є однією з причин невиношування
й недоношування вагітності. Факторами ризику щодо НОФШМ є вік
першовагітної понад 35 років, наявність в анамнезі екстремально ранніх
передчасних пологів. Одним із факторів ризику щодо розвитку НОФШМ
під час вагітності є НДСТ, діагностувати яку на ранніх етапах розвитку
вагітності можливо на підставі визначення фенотипічних маркерів.
У

більшості

вагітних

НОФШМ

пов’язана

з

прогестероновою

недостатністю, яка є самостійним провокуючим фактором або в поєднанні
з НДСТ. У вагітних з НОФШМ наявний хронічний запальний процес
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у нижніх відділах пологових шляхів, що потребує адекватної корекції
з урахуванням особливостей мікробного агенту. Ефективність хірургічних
і консервативних методів корекції НОФШМ під час вагітності достовірно
не відрізняється. Так, питома вага породіль, вагітність яких завершилася
передчасно, з серкляжем ШМ становила 52,6%, з накладеним АРП – 36,8%.
У двох породіль, яким з метою відновлення обтураційної функції ШМ
застосовували серкляж й АРП, вагітність завершилась екстремально ранніми
передчасними пологами. Практично однакова ефективність серкляжу
й акушерського песарію зумовлює можливість вибору способу з найменшою
кількістю негативних наслідків. Вагітність на тлі НОФШМ перебігає
з ускладненнями, серед яких найчастіше реєструють рецидивуючу загрозу
переривання вагітності, плацентарну дисфункцію й фетальний дистрес, що
збільшує питому вагу патологічних пологів у цього контингенту жінок.
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РОЗДІЛ 4
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК
Для досягнення поставленої в дослідженні мети здійснено динамічне
проспективне клініко-параклінічне обстеження 135 вагітних, які знаходилися
на лікуванні й розродженні у відділенні патології вагітності й пологів
ДУ „Інститут

педіатрії,

акушерства

і

гінекології

НАМН

Україниˮ

та відділенні патології вагітних перинатального центру м. Сєвєродонецьк.
Веріфікований діагноз НОФШМ у терміні 22 – 32 тижні поставлено
101 вагітній, які сформували основну групу; 34 вагітні з фізіологічним
станом обтураторної функції ШМ, узяті в довільному порядку, були
об’єднані в контрольну групу. У всіх обстежених жінок отримано
інформаційну згоду на участь у дослідженні.
Вік вагітних з НОФШМ коливався в межах від 18 до 40 років
і в середньому становив 29,0±0,8 років (група контролю 26,3±0,64 років).
Таблиця 4.1
Розподіл жінок за віком (роки) (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Вік жінок, роки

Основна група
(n = 101)

Менше 21

Контрольна група
(n = 34)

6 (5,9)

2 (5,9)

> 21 – 25

26 (25,7)

11 (32,4)

> 25 – 30

24 (23,8)

17 (50,0)

> 30 – 35

24 (23,8)

4 (11,7)

21 (20,8)

–

Старші 35 років

Серед обстежених вагітних основної групи в м. Київ мешкали 54 (53,5%)
жінки, решта 47 (46,5%) були з інших областей України.
Переважна більшість (табл. 4.2) вагітних основної групи не працювали –
37 (36,6%) жінок; навчалися 10 (9,9%), на державній службі були 26 (25,7%),
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фізично працювали 28 (27,7%) вагітних. Серед вагітних контрольної групи
також

переважали

домогосподарки

17

(50,0%);

жінок

з

робочими

спеціальностями 10 (29,4%), службовців 6 (17,7%), студенток середніх і
вищих навчальних закладів 1 (2,9%).
Таблиця 4.2
Соціальний статус обстежених вагітних (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Зайнятість

Основна група
(n = 101)

Контрольна група
(n = 34)

Домогосподарки

37 (36,6)

17 (50,0)

Навчалися

10 (9,9)

1 (2,9)

Службовці

26 (25,7)

6 (17,7)

Фізична праця

28 (27,7)

10 (29,4)

Переважна більшість вагітних основної (84 – 83,2%) і контрольної
(27 – 79,4%) груп перебували в шлюбі.
Отже, за віком, сімейним і соціальним станом, місцем проживання
вагітні основної та контрольної груп були однорідними, це в подальшому
дозволило судити про відмінності, зумовлені перш за все НОФШМ.
Проаналізувавши відомості щодо групи крові, ми встановили, що
переважна більшість жінок в основній і контрольній групах мали 0 (І) –
(32 – 31,7% – основна група; 8 – 23,5% – контрольна група) та А (ІІ) –
(38 – 37,6% – основна група, 16 жінок – 47,1% – контрольна група) групи
крові. Негативний резус-фактор визначено в 21 вагітної основної групи
(20,8%), у групі контролю – у трьох (8,8%). В одному випадку перебіг
вагітності у жінок основної групи ускладнився АВО-ізосенсибілізацією.
Відомості щодо перенесених інфекційних захворювань в анамнезі
в жінок представлено в табл. 4.3. Як видно з таблиці, для вагітних жінок
основної групи притаманна висока інфекційна захворюваність в анамнезі, що
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значно

знижує

компенсаторно-пристосувальні

можливості

організму

вагітної.
Таблиця 4.3
Анамнестичні відомості щодо перенесених інфекційних захворювань
(абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група

Контрольна група

(n = 101)

(n = 34)

48 (57,2)

11 (32,4)

29 (28,7) *

3 (8,8)

8 (7,9)

5 (14,7)

Червониця

27 (26,7)

5 (14,7)

Скарлатина

4 (4,0)

–

11 (10,9)

–

9 (8,9)

4 (11,8)

31 (30,7)

9 (26,5)

Вітряна віспа
Епідемічний паротит
Кір

Вірусний гепатит
Ангіна
ГРВІ

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Також для вагітних досліджуваних груп характерний високий рівень
соматичної захворюваності (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Стан соматичного здоров’я у обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник
Соматично здорові
Мали соматичну
патологію
Мали поєднану
соматичну патологію

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група
Контрольна група
(n = 101)
(n = 34)
16 (15,8)
9 (26,5)
85 (84,2)
25 (73,5)
56 (65,9) *

9 (36,0)

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).
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Лише 15,8% вагітних основної і 26,5% контрольної групи вважали себе
здоровими, а при поглибленому обстеженні в них не було виявлено
діагностичних ознак екстрагенітальної патології. Водночас у більшості
вагітних

основної

групи

(65,9%)

відзначено

наявність

поєднаних

есктрагенітальних захворювань, що ми розцінюємо як преморбідний фон
для розвитку

ускладнень

вагітності,

зокрема

невиношування

й недоношування вагітності (група контролю – 36,0%; р ˂ 0,05).
Привертає увагу висока питома вага у вагітних основної групи
(77 вагітних – 76,2%) захворювань, що є клінічними ознаками НДСТ
(табл. 4.5). Так, у цих жінок достовірно частіше зареєстровано захворювання
серцево-судинної системи (54 вагітні – 63,5%; контрольна група – 8 вагітних
– 32,0%; р ˂ 0,05), хвороби очей (26 вагітні – 30,6%; контрольна група –
3 вагітні – 12,0%; р ˂ 0,05), захворювання ШКТ та гепатобіліарної системи
(42 вагітні – 49,4%, контрольна група – 7 вагітні – 28,0%; р ˂ 0,05).
У вагітних групи контролю переважали захворювання сечовивідних шляхів
(9 вагітних – 36,0%), серцево-судинної системи (8 вагітних – 32,0%) і
лор-органів (8 вагітних – 32,0%).
Таблиця 4.5
Хронічні захворювання в анамнезі в обстежених жінок (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група

Контрольна група

(n = 85)

(n = 25)

2

3

Захворювання ССС

54 (63,5) *

8 (32,0)

Хвороби очей

26 (30,6) *

3 (12,0)

26 (30,6)

6 (24,0)

11 (12,9)

2 (8,0)

1

Захворювання дихальної
системи
Захворювання опорнорухової системи

85

Продовження табл. 4.5
1

2

3

14 (16,5)

4 (16,0)

48 (56,5) *

9 (36,0)

42 (49,4) *

7 (28,0)

Ожиріння

16 (18,8)

4 (16,0)

Захворювання ЛОР

28 (32,9)

8 (32,0)

Захворювання
щитоподібної залози
Захворювання
сечовивідних шляхів
Захворювання ШКТ,
печінки й ЖВШ

органів
Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Середній вік менархе (табл. 4.6) в обстежених жінок основної групи
становив 12±0,23 роки, що достовірно не відрізнялося від вагітних
контрольної групи. При цьому 11 (23,8%) пацієнток основної групи
вказували на ранній початок менархе, а 13 (12,9%) – на пізній, що свідчить
про порушення в них процесів стероїдогенезу.
Таблиця 4.6
Розподіл жінок за віком менархе відповідно до груп (абс. ч. %)
Вік менархе (роки)
До 11
> 11 – 13
> 13 – 15
˃ 15

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n = 101) Контрольна група (n = 34)
24 (23,8) *
1 (2,9)
54 (53,5)
19 (55,9)
10 (9,9) *
14 (41,2)
13 (12,9)
–

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Для

вагітних

основної

групи

характерна

висока

гінекологічна

захворюваність (91 вагітна – 90,1%), що розвивалася на тлі порушень періоду
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пубертату й достовірно перевищувала аналогічний показник у групі
контролю (табл. 4.7). Так, серед вагітних основної групи необтяжений
гінекологічний анамнез відзначали лише 9,9% вагітних, тоді як у групі
контролю таких вагітних було в 2,8 разу більше (26,9%) (р ˂ 0,05). Привертає
увагу висока питома вага (53,8%) вагітних основної групи, які в анамнезі
відзначали поєднану гінекологічну патологію (контрольна група – 24,0%,
р < 0,05). Наявність захворювань, для яких притаманні гормональний
дисбаланс і виражений запальний характер, погіршує стан репродуктивних
органів на момент запліднення, створює умови для інфікування пологових
шляхів під час вагітності, сприяє розвитку ускладнень вагітності й погіршує
наслідки вагітності.
Висока

гінекологічна

захворюваність

вагітних

основної

групи

(91 вагітна – 90,1%), яка достовірно перевищувала аналогічний показник
у групі контролю (25 вагітних – 73,5%; р < 0,05), зокрема й поєднана
гінекологічна патологія, сприяла створенню умов для інфікування пологових
шляхів під час вагітності.
Таблиця 4.7
Гінекологічна захворюваність у обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n=101) Контрольна група (n = 34)

Необтяжений анамнез

10 (9,9) *

9 (26,5)

Мали гінекологічну

91 (90,1) *

25 (73,5)

49 (53,8) *

6 (24,0)

патологію
Мали поєднану
гінекологічну патологію
Примітка: *– статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Серед

гінекологічних

захворювань

у

вагітних

основної

групи

переважали запальні захворювання та захворювання ШМ (табл. 4.8). Так,
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інфекційно-запальні захворювання урогенітальної сфери анамнестично
відзначали 86,8% жінок основної групи (група контролю – 40,0%, р < 0,05),
фонові й передракові захворювання ШМ – 72,5% (група контролю – 16,0%;
р < 0,05). Для вагітних основної групи притаманна достовірно висока
захворюваність на ІПСШ, яку відзначали 42,9% жінок цієї групи (група
контролю – 16,0%; р < 0,05). Найчастіше у пацієнток обох груп було
виявлено хламідійно-вірусну урогенітальну мікст-інфекцію.
Таблиця 4.8
Гінекологічні захворювання в обстежених жінок (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група (n=119)

Контрольна група (n=23)

Запальні захворювання

79 (86,8) *

10 (40,0)

Захворювання ШМ

66 (72,5) *

4 (16,0)

ІПСШ

39 (42,9) *

4 (16,0)

Полікістоз яєчників

7 (7,7)

1 (4,0)

Неплідність

4 (4,4)

–

Ендометріоз

12 (13,2)

1 (4,0)

Лейоміома матки

19 (20,9)

1 (4,0)

ПМЦ

21 (23,1)

4 (16,0)

Операції на матці

24 (26,4)

4 (16,0)

14 (15,4)

3 (12,0)

ЖСТ

та придатках
Захворювання
молочної залози
Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Серед вагітних досліджуваних груп переважали першовагітні (45,5% –
основна група, 55,9% – контрольна), а також повторновагітні, які
народжували вперше (основна група – 65,3%, контрольна – 70,6%) (табл. 4.9).
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Таблиця 4.9
Паритет обстежених жінок (абс. ч., %)
Показник
Не народжували
Вагітність І
Вагітність повторна
Вагітність ІІ
Вагітність ІІІ
Вагітність ІV
Вагітність V
Мали пологи
Пологи І
Пологи ІІ

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група (n = 101) Контрольна група (n = 34)
66 (65,3)
24 (70,6)
46 (45,5)
19 (55,9)
54 (53,5)
15 (44,1)
17 (16,8)
8 (23,5)
21 (20,8)
4 (11,8)
16 (15,8)
2 (5,9)
–
1 (2,9)
35 (34,7)
10 (29,4)
30 (29,7)
7 (20,6)
5 (5,0)
3 (8,8)

Питома вага повторновагітних у досліджуваних групах не мала
достовірної різниці та становила 53,5% і 44,1% відповідно. Кожна п’ята
вагітна основної групи в анамнезі відзначала передчасні пологи (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Акушерський анамнез обстежених жінок (абс. ч.,%)
Показник
Пологи термінові
Пологи передчасні
Звичне невиношування

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група
Контрольна група
(n = 35)
(n = 10)
28 (80,0)
10 (100,0)
7 (20,0)
–
16 (15,8)
3 (8,8)

Екстрагенітальна й гінекологічна патології, які передували розвитку
вагітності й супроводжували її, стали специфічним преморбідним фоном,
на якому розвивалися ускладнення вагітності (табл. 4.11).
При цьому питома вага самовільного переривання вагітності (34,7% –
основна група, 29,4% – контрольна) та завмерлої вагітності (15,8% і 11,8%
відповідно) в жінок досліджуваних груп не мала достовірної різниці.
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Таблиця 4.11.
Ускладнення теперішньої вагітності в обстежуваних жінок (абс. ч.,%)
Показник
Загроза раннього СА
Загроза пізнього СА
Загроза передчасних пологів
Серкляж
Песарій
Серкляж + песарій
Не було механічного
відновлення НОФШМ
ПД
Багатоводдя
Маловоддя
Низька плацентація
СЗРП
АФС
Анемія
Бактеріальний вагіноз
Вагініт
Ранній гестоз
Прееклампсія
Гестаційний пієлонефрит
Безсимптомна бактеріурія

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група
Контрольна група
(n = 101)
(n = 34)
18 (17,8)
5 (14,7)
77 (76,2) *
11 (32,4)
77 (76,2) *
9 (26,5)
16 (15,8)
–
71 (70,3)
–
3 (3,0)
–
11 (10,9)
–
25 (24,8) *
15 (14,9)
10 (9,9)
11 (10,9)
7 (6,9)
12 (11,9)
17 (16,8)
21 (20,8) *
67 (66,3) *
16 (15,8)
15 (14,9)
17 (16,8)
3 (3,0)

4 (11,8)
2 (5,9)
–
4 (11,8)
1 (2,9)
–
5 (14,7)
3 (8,8)
2 (5,9)
7 (20,6)
5 (14,7)
–
2 (5,9)

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Так,

у вагітних основної

групи достовірно

частіше вагітність

ускладнювалася загрозою пізнього самовільного аборту (76,2%; контрольна
група – 32,4%; р ˂ 0,05) і передчасних пологів (76,2%; контрольна група –
26,5%; р ˂ 0,05), ПД (24,8%; контрольна група – 11,8%; р ˂ 0,05), БВ (20,8%,
контрольна група – 8,8%; р ˂ 0,05), вагінітом (66,3%; контрольна група –
5,9%; р ˂ 0,05) та аномальною кількістю амніотичної рідини (24,8%,
контрольна група – 5,9%; р ˂ 0,05). У вагітних основної групи аномальна
кількість

амніотичної

рідини

проявлялася

як

багатоводдям

(14,9%,
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контрольна група – 5,9%), що ми розглядали як ознаку внутрішньоутробної
інфекції, так і маловоддям (9,9%, у контрольній групі не зареєстровано), яке
розцінювали як діагностичний критерій ПД [225]. Вагітні основної групи
відрізнялися

високою

захворюваністю

на

запальні

екстрагенітальні

захворювання, зокрема ГРВІ, які ми реєстрували вдвічі частіше, ніж у групі
контролю, та гестаційний пієлонефрит, маніфестований у кожної шостої
вагітної основної групи, який зазвичай перебігав на тлі вагініту й ІПСШ.
Взаємозв’язок і взаємозумовленість цих ускладнень не викликає
сумнівів, що є підставою для проведення тривалої терапії, спрямованої
на пролонгування вагітності в поєднанні з підтримкою нормоценозу
нижнього відділу статевих шляхів.
Отже, клінічна характеристика обстежених жінок з недостатністю
обтураційної функції шийки матки свідчить про високу питому вагу загрози
невиношування й недоношування вагітності в жінок з НОФШМ, частота якої
становить 76,2%. Кожна п’ята така вагітна була у віці старше 35 років.
У переважної більшості з них в анамнезі були інфекційні (57,2% – вітряна
віспа, 28,7% – епідемічний паротит), поєднані соматичні (65,9%) хвороби,
серед яких провідне місце посідали захворювання, що входять до переліку
маніфестних форм НДСТ (захворювання серцево-судинної системи – 63,5%,
органу зору – 30,6%, ШКТ і гепатобіліарної системи – 49,4%), гінекологічні
захворювання

(90,1%)

з

переважанням

поєднаної

патології

(53,8%)

здебільшого запального генезу (86,8%), а також обтяжений передчасними
пологами акушерський анамнез (6,9%). Зазвичай вагітність у них перебігає
на тлі БВ (20,8%) і вагініту (66,3%), які потребують проведення адекватної
антибактеріальної терапії з обов’язковим тривалим відновленням біотопу
піхви, кишечника та сечовивідних шляхів.

91

РОЗДІЛ 5
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ КОЛАГЕНУ,
ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ
Й МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ТА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО
КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ З НЕДОСТАТНІСТЮ ОБТУРАЦІЇНОЇ
ФУНКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ
Для досягнення мети дослідження, яка полягає в зниженні частоти
акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з НОФШМ шляхом
удосконалення діагностики та корекції розладів гормонального гомеостазу,
обміну СТ та мікронутрієнтного статусу, у вагітних досліджуваних груп було
вивчено вміст маркерів синтезу й резорбції колагену, які найбільше
впливають на стан СТ, мікроелементів, плацентарних і стрес-асоційованих
гормонів, за даними УЗД проаналізовано стан ФПК і характерні зміни ШМ
у динаміці вагітності, а також особливості мікробіоценозу піхви.
5.1. Особливості обміну колагену й нутритивного статусу у вагітних
з недостатністю обтураційної функції шийки матки
Одне

із

особливостей

завдань

нашого

дослідження

обміну колагену й

з недостатністю

обтураційної

полягало

нутритивного

функції

ШМ

у

статусу
під

час

визначенні
у

вагітних
вагітності.

Для розв’язання цього завдання ми визначили концентрацію маркерів
синтезу й резорбції сполучної тканини Total P1NP і β-CrossLaps, окремих
мікроелементів (кальцій загальний та іонізований, фосфор, магній, калій,
натрій), а також загального вітаміну D.
Визначаючи стан волокнистої СТ ШМ, що знаходиться навколо
лейоміоцитів і представлена різноманітними типами волокон [42], ми
оцінювали в сироватці крові вагітних основної групи концентрацію Total
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P1NP, який є одним із маркерів синтезу колагену та свідчить про активацію
синтезу колагену І типу. У вагітних з НОФШМ було відзначено достовірне
зростання концентрації цього маркеру (68,15±3,55 нг/мл) порівняно
з показниками групи контролю (50,90±4,27 нг/мл; р < 0,05) й фізіологічної
норми.

Накопичення

колагену І типу в

ШМ

сприяє

передчасному

розм’якшенню її тканин, розкриттю внутрішнього вічка та ЦК під час
вагітності, що проявляється маніфестацією передчасних пологів на тлі
НОФШМ. Для вагітних з фізіологічним обтураційним станом ШМ
притаманний збалансований у межах фізіологічної норми біосинтез маркерів
синтезу й резорбції колагену І типу, що саме й забезпечує підтримку
фізіологічної анатомії та функції каркасу ШМ й еластичних волоконець, які
утворюють невпорядковані мережеві структури цього органу. Водночас
(табл. 5.1.1) середнє значення маркеру резорбції сполучної тканини
β-CrossLaps, який є продуктом деградації колагену, у вагітних основної
та контрольної груп був у межах фізіологічної норми (0,390±0,02 нг/мл
і 0,300±0,02 нг/мл відповідно). Останнє свідчить про переважання процесів
синтезу колагену І типу над процесами його резорбції в цих жінок, що,
цілком ймовірно, і є однією з провідних ланок патогенезу безсимптомного
прогресуючого розм’якшення, укорочення та розкриття ШМ у них.
Таблиця. 5.1.1
Середня концентрація маркеру синтезу сполучної тканини Total P1NP
та резорбції β-CrossLaps у вагітних обстежуваних груп, нг/мл (M±m)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

Total P1NP

68,15±3,55 *

50,90±4,27

ß-CrossLaps

0,390±0,02 *

0,300±0,02

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).
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Ураховуючи залежність стану сполучної та гладеньком’язової тканин
від мікронутрієнтного статусу вагітних, цікавими є відомості про вміст
у плазмі крові вагітних досліджуваних груп Са загального та Са2+
(табл. 5.1.2).
Отримані результати свідчать про підвищення концентрації Са
загального в плазмі крові вагітних з НОФШМ (2,60±0,03 ммоль/л) порівняно
з фізіологічною нормою на 4,8% і порівняно з аналогічним показником
у вагітних контрольної групи (2,21±0,09 ммоль/л; р ˂ 0,05) на 17,6%.
Таблиця 5.1.2
Концентрація Ca загального та Ca2+ у вагітних обстежуваних груп,
ммоль/л (M±m).
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

Ca загальний

2,60±0,03 *

2,21±0,04

Ca2+

1,39±0,02 *

1,11±0,03

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Схожою була тенденція щодо концентрації Са2+, середній вміст якого
в плазмі крові вагітних основної групи становив 1,39±0,02 ммоль/л,
перевищуючи середні показники фізіологічної норми й вагітних групи
контролю (1,11±0,03 ммоль/л; р ˂ 0,05) відповідно на 5,3% і 25,2%.
Загальновідома роль іонів кальцію у фізіологічному функціонуванні СТ.
Саме Са2+ є регулятором різноманітних внутрішньоклітинних процесів:
іонізований кальцій забезпечує проведення специфічного трансмембранного
сигналу в клітину завдяки змінам власної концентрації, визначає гнучкість
волокон еластину та бере участь в активації центрів еластаз, визначаючи
властивості СТ. Тому порушення концентрації кальцію загального та його
іонізованої форми погіршують властивості як самої СТ, так і органів,
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до складу яких вона входить. Це підтверджують і результати кореляційного
аналізу, які виявили наявність прямого зв’язку середньої сили (r = 0,6931)
між концентрацією кальцію загального та маркеру синтезу СТ Total P1NP
у сироватці крові вагітних основної групи (рис. 5.1.1).

Рис. 5.1.1. Пряма кореляційна залежність (r = 0,6931) концентрації
Ca загального та маркеру синтезу сполучної тканини Total P1NP
у вагітних основної групи
Досліджуючи нутритивний статус вагітних з НОФШМ, ми звернули
увагу на синергічне зростання концентрації загального фосфору в сироватці
крові цих жінок, яка становить 1,50±0,02 ммоль/л і на 3,4% перевищує
показники фізіологічної норми під час вагітності та на 32,7% аналогічний
показник концентрації мікроелемента в сироватці крові вагітних жінок
контрольної групи (1,13±0,06 ммоль/л; р < 0,05). Водночас відзначено зміну
Са/Р співвідношення в плазмі крові вагітних з НОФШМ за рахунок
Са загального, що становило 1,7:1. Підвищення рівня Са загального, Ca 2+ та Р
можуть бути ознаками зростання концентрації м’язової тканини в ШМ, яке
відбувається

при патологічному заміщенні

СТ на гладеньком’язову
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у вагітних з НДСТ, що погіршує обтураційні можливості внутрішнього вічка
та сприяє зростанню скоротливої активності матки.
Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що ремоделювання у вигляді
деградації або протеолізу колагенових волокон внутрішньоклітинної матриці
реалізується за рахунок ММП, на функціональному стані яких відбивається
концентрація Mg2+: при його дефіциті синтез протеїнів у СТ гальмується,
активність ММП підвищується й позаклітинна матриця СТ прогресивно
деградує, оскільки структурна підтримка тканини, зокрема колагенових
волокон, руйнується швидше, ніж синтезується. Але незалежно від того, яка
причина аномалій у структурі СТ, її стан тільки покращиться, якщо
активність

колагеназ,

еластаз

і біосинтетичних

ферментів

гликозаміногліканів будуть збалансовані. Ця активність, своєю чергою,
зумовлена безпосереднім впливом адекватних доз основних іонів – Са2+, Mg+
і Р, співвідношення яких при фізіологічних умовах відповідає формулі 1:1:0,5
[324].

За

результатами

дослідження

у сироватці

крові

вагітних

з

недостатністю обтураційної функції ШМ спостережено підпорогову середню
концентрацію Mg+ (0,64±0,01 ммоль/л), що нижче фізіологічної норми на
3,0% і середньої концентрації Mg+ у плазмі крові вагітних контрольної групи
(0,86±0,03 ммоль/л; р < 0,05) на 25,6%. Одночасно результати кореляційного
аналізу виявили наявність сильного зворотного зв’язку (r = – 0,7505) між
концентрацією іонів магнію та маркером синтезу СТ Total P 1NP у сироватці
крові вагітних основної групи (рис. 5.1.2), що свідчить про персистенцію
недостатності обтураційної функції в обстежуваних вагітних.
Абсолютний дефіцит Mg+ , притаманний для вагітних основної групи,
на тлі антагонізму з іонами кальцію, є однією з патогенетичних ланок
підвищення скоротливої спроможності гладенької мускулатури матки
та розвитку її передчасної скоротливої діяльності.
Відомості щодо середніх концентрацій фосфору загального та магнію
наведено в табл. 5.1.3.
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Рис. 5.1.2. Зворотна кореляційна залежність (r = – 0,7507)
концентрації іонів Mg2+ та маркеру синтезу сполучної тканини
Total P1NP у вагітних основної групи
Однією з численних функцій Mg+ в організмі вагітної є регуляція
клітинної адгезії та стану клітинної мембрани, а також забезпечення
активного транспорту кальцію й калію через неї [274; 307].
Таблиця 5.1.3
Концентрація фосфору загального та Mg+ у вагітних обстежуваних груп,
ммоль/л (M±m)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

Фосфор загальний

1,50±0,02 *

1,13±0,06

Mg+

0,64±0,01 *

0,86±0,03

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Магнієвий статус, який ми зареєстрували у вагітних жінок основної
групи, з високим ступенем вірогідності є однією з причин порушень
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мембранного транспорту й фізіологічної Na/K рівноваги (табл. 5.1.4). Як
свідчать проведені дослідження, вагітним з НОФШМ притаманне зменшення
вмісту іонізованого калію (3,29±0,09 ммоль/л) нижче межі фізіологічної
норми

на

6,0%

й

нижче

його

концентрації

в

групі

контролю

(4,14±0,21 ммоль/л; р < 0,05) на 20,5%. Така сама тенденція зберігається й
щодо концентрації іонізованого натрію (127,57±1,72 ммоль/л), вміст якого
на 5,5% нижчий за фізіологічну норму й на 9,7% нижчий, ніж показник
у контрольній групі (141,29±5,81 ммоль/л; р < 0,05).
Водночас Na+/K+ співвідношення у вагітних основної та контрольної
груп достовірно не відрізняється й становить 39,2 і 34,1 відповідно.
Ураховуючи той факт, що перепад концентрацій іонізованого калію й натрію,
який відбувається за участі мембранного ферменту натрій-калій-АТФ-аза
й за рахунок енергії АТФ переміщує іони Na + і K+ проти градієнту
концентрації між клітинами й позаклітинною рідиною, забезпечує процес
збудження тканин, цілком ймовірним виглядає порушення процесів передачі
нервового збудження з нерву на орган, що ним інервується, а також поміж
нейронами при зміні вмісту цих мікроелементів у плазмі крові.
Таблиця 5.1.4
Концентрація Na+ та K+ у вагітних обстежуваних груп, ммоль/л (M±m)
Показник

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

Na+

127,57±1,72 *

141,29±5,81

K+

3,29±0,09 *

4,14±0,21

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Ураховуючи залежність концентрації Са загального та іонізованого
від насиченості організму вагітної вітамінами, зокрема загального вітаміну D,
у сироватці крові досліджуваних вагітних ми визначали концентрацію
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загального

вітаміну

D.

Результати

проведених

досліджень

свідчать

про зниження концентрації загального вітаміну D у сироватці крові вагітних
основної групи (18,37±0,58 нг/мл) на 8,1% порівняно з показниками
фізіологічної норми й на 22,2% від аналогічного показника у вагітних
контрольної групи (23,62±1,61 нг/мл; р < 0,05) (рис. 5.1.3).

Рис. 5.1.3. Вміст вітаміну D загального
в плазмі крові вагітних обстежуваних груп
Роль загального вітаміну D у підтримці гомеостазу під час вагітності
безперечна. На ускладнений перебіг гестації при дефіциті вітаміну D
вказують і сучасні дослідники [147; 315]. Зокрема, не викликає сумнівів
взаємозумовленість між рівнем вітаміну D і раннім гестозом, прееклампсією,
гестаційним

діабетом,

малою

вагою

дитини

при

народженні,

невиношуванням і анемією [133]. Доведено зв’язок між дефіцитом вітаміну D
і кандидозним вагінітом у вагітних, що цілком узгоджується з нашими
даними, згідно з якими кандидозний вагініт зареєстровано в 50,5% вагітних
основної групи (29,4% – група контролю; р ˂ 0,05). Патогенетичний механізм
маніфестації кандидозу полягає в порушенні продукції антимікробного
пептиду кателицидіну [315], який є компонентом уродженого імунітету
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та сприяє захисту епітелію слизової оболонки від хвороботворних мікробів.
Потужна протизапальна дія вітаміну D зумовлена інгібіцією антигеніндукованих Е-клітин, продукції цитокінів, насамперед, інтерлейкіну-2 та γінтерферону [14] і молекул адгезії, що в поєднанні з проліферацією
гладеньком’язових клітин, відіграє значну роль у процесах кальцифікації
артерій [327].
Ми також вважаємо цілком вірогідним кореляційний зв’язок між
дефіцитом вітаміну D і порушенням функціональної спроможності ШМ.
Відомо, що вітамін D бере участь у регуляції концентрації кальцію
й фосфатів шляхом стимуляції їх всмоктування в тонкому кишечнику,
унаслідок чого підвищується ефективність кишкової абсорбції кальцію на
30 – 40% [227], і стимуляції реабсорбції цих мікроелементів у проксимальних
ниркових

канальцях.

Кінцевий

продукт

подвійного

гідроксилювання

загального вітаміну D спочатку в печінці, а потім у нирках – 1,25 дигідроксивітамін D або кальцитріол – стимулює вихід іонізованого Са2+ з кісткової
тканини

шляхом

підтримки

процесів

диференціювання

моноцитів

і макрофагів в остеокласти та знижує синтез колагену І типу остеобластами
[81; 169; 193], що, безперечно, відбивається на стані СТ, зокрема ШМ.
Відомо, що інтенсивність процесів гідроксилювання загального вітаміну D
стимулюють кілька гормонів, зокрема й пролактин, пригнічують ці процеси –
високі концентрації фосфатів і кальцію, що призводить до порушень
різноманітних ланок нутритивного гомеостазу людини.
Отже, вагітним з НОФШМ притаманне порушення процесів утворення
й дозрівання СТ за рахунок підвищеного біосинтезу маркеру синтезу
колагену І типу Total P1NP, який, з високим ступенем вірогідності, можна
розглядати як предиктор недостатності обтураційної функції ШМ у вагітних
високого ризику щодо невиношування вагітності. Дисбаланс найбільш
впливових

на

стан

СТ

і

процесів

передачі

нервового

збудження

мікроелементів у поєднанні з дефіцитом вітаміну D сприяє прогресуванню
процесів передчасного дозрівання й розкриття шийки матки. Наведене
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зумовлює доцільність колагенопротекторної та матрикспротекторної терапії,
адекватної корекції порушень нутритивного статусу на етапі прегравідарної
підготовки жінок з групи високого ризику щодо розвитку НОФШМ.
5.2. Стан гормонального гомеостазу вагітних з недостатністю
обтураційної функції шийки матки
Для виконання одного із завдань нашого дослідження, яке полягало
у вивченні стану гормонального гомеостазу у вагітних з НОФШМ, у динаміці
гестації в сироватці крові вагітних досліджуваних груп ми визначали
концентрацію плацентарних гормонів (прогестерон і естрадіол), гіпофізу
(пролактин) та надниркових залоз (кортизол), які найбільше впливають
на перебіг вагітності та стан плода.
Як свідчать результати проведених досліджень, незалежно від терміну
гестації (табл. 5.2.1, 5.2.2), достовірної різниці в біосинтезі естрадіолу
у вагітних основної та контрольної груп не відзначено, що збігається
з сучасними публікаціями про роль естрогенів у вагітних із загрозою
передчасних пологів [128]. Середні показники вмісту естрадіолу в другому
(24,44±1,14 нм/л – основна група та 29,70±3,54 нм/л – контрольна група)
та третьому триместрах (49,20±1,88 нм/л – основна група; 51,69±0,97 нм/л –
контрольна група) були в межах гестаційної норми. Водночас, у вагітних
з НОФШМ середня концентрація ПГ, перебуваючи в межах фізіологічної
норми як у другому (180,61±5,69 нм/л), так і в третьому триместрі вагітності
(395,61±6,20 нм/л), була майже вдвічі нижчою, ніж у вагітних жінок
контрольної групи (358,0±4,57 нм/л у другому та 679,43±6,0 нм/л у третьому
триместрі) (р ˂ 0,05). Зсув естроген-прогестеронової рівноваги у вагітних
з недостатністю обтураційної функції ШМ у бік естрогенів сприяє
підвищенню активності α2-адренорецепторів, зниженню представництва
й активності β-адренорецепторів, що відіграє одну з провідних ролей
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у порушенні нормального тонусу матки [198; 305; 320] і клінічно
проявляється розвитком її передчасної скоротливої діяльності.
На особливу увагу заслуговує роль ПГ у забезпеченні функціональної
повноцінності обтураційних властивостей внутрішнього вічка й ШМ загалом
під час вагітності [142; 203; 237; 263; 305]: саме ПГ забезпечує замкнений
стан внутрішнього й зовнішнього вічка ШМ, тісне прилягання однієї до одної
стінок ЦК і бактерицидні властивості його слизової пробки.
Таблиця 5.2.1
Концентрація естрадіолу і прогестерону в крові вагітних
у 22 – 23 тижні вагітності, нмоль/л (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Естрадіол
Прогестерон

Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

24,44±1,14

29,70±3,54

180,61±5,69 *

358,0±4,57

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Зниження процесів біосинтезу або підвищення процесів метаболізму ПГ
під час вагітності зазвичай реалізується збільшенням діастазу внутрішнього
вічка, що в подальшому призводить до клиновидної трансформації ЦК і
відкриття ШМ. З високим ступенем вірогідності одним з механізмів
зниження біосинтезу ПГ в організмі вагітних основної групи можуть бути
захворювання печінки, які у вагітних з недостатністю функціонального стану
ШМ зареєстровано в 41,6% випадків (42 вагітні), що в 4,7 разу вище,
ніж у вагітних контрольної групи (8,8%; р ˂ 0,05).
Як свідчать отримані результати, у вагітних жінок досліджуваних груп
у динаміці спостереження відбувалося прогресуюче збільшення продукції
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естрадіолу (рис. 5.2.1), а показники його концентрації не мали достовірних
розбіжностей.
Таблиця 5.2.2
Концентрація естрадіолу та прогестерону
в крові вагітних у 31 – 32 тижні вагітності, нмоль/л (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник
Естрадіол
Прогестерон

Основна група,
(n = 101)
49,20±1,88

Контрольна група,
(n = 34)
51,69±0,97

395,61±6,20 *

679,43±6,0

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою (р <
0,05).

Динамічна пряма, що віддзеркалює зростання концентрації ПГ
зі збільшенням терміну вагітності, у вагітних основної групи (рис. 5.2.2) має
більш похилий уклін і свідчить про зберігання стану відносного
прогестеронового дефіциту, що клінічно проявляється маніфестацією
клінічних та УЗД-ознак НОФШМ у цих жінок.

Рис. 5.2.1. Динаміка концентрації естрадіолу
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у сироватці крові вагітних досліджуваних груп
Водночас результати проведеного кореляційного аналізу свідчать про
наявність сильного прямого зв’язку (r = 0,8486) між концентрацією іонів
магнію та концентрацією ПГ у сироватці крові вагітних основної групи (рис.
5.2.3), що зумовлює доцільність одночасної тривалої прогестеронової й
магнієвої підтримки вагітних з НОФШМ.
Отже, наведені відомості свідчать про характерну для вагітних
з функціональною недостатністю обтураційної функції ШМ відносну
прогестеронову недостатність.

Рис. 5.2.2. Динаміка концентрації прогестерону
у сироватці крові вагітних досліджуваних груп
Відносна

гіпопрогестеронемія

прогестеронового

співвідношення

призводить
і

є

до

зсуву

ознакою

естрогеннестійкості

гормонопродукуючої функції плаценти й однією з головних патогенетичних
ланок її дисфункції та неспроможності шийки матки під час вагітності.
Для

вагітних

спроможності

ШМ,

з

функціональною
які

здебільшого

недостатністю
мають

обтураційної

обтяжений

звичним
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невиношуванням і недоношуванням акушерський анамнез, вагітність
зазвичай перебігає на тлі хронічного стресу [69; 70; 155; 207; 254].

Рис. 5.2.3. Пряма кореляційна залежність (r = 0,8486)
концентрації іонів Mg2+ та прогестерону у вагітних основної групи
Отримані відомості щодо концентрації стрес-асоційованих гормонів
ПРЛ і К у динаміці вагітності наведено в табл. 5.2.3 і 5.2.4.
Таблиця 5.2.3
Концентрація кортизолу та пролактину в крові вагітних
у 22 – 23 тижні вагітності, нг/мл (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

Кортизол

208,99±5,12 *

121,0±3,93

Пролактин

281,06±4,36 *

114,29±3,19

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Для фізіологічного перебігу вагітності характерний баланс позитивних
і негативних ефектів дії К. До перших належить активація продукції ХГЛ,
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супресивний вплив на клітинний і гуморальний імунітет, стимуляція росту
та інвазії трофобласта, до других – обмеження функціонування цитокінпростагландинової системи сигналізації, інгібіція росту плаценти й зародка
внаслідок активації інгібітора-1, а також індукція апоптозу [295]. Отже, для
підтримки гомеостазу під час вагітності необхідною є саме адекватна
продукція й концентрація К. Як свідчать результати наших досліджень,
вагітним основної групи в другому триместрі вагітності притаманна висока
концентрація К плазми крові, яка перевищує аналогічні показники в групі
контролю на 72,7%. Ураховуючи той факт, що концентрація К у міометрії
зростає в дев’ять разів при підвищенні його концентрації в плазмі крові
втричі [54], більшість ускладнень під час вагітності пов’язують з
порушенням біосинтезу саме цього глюкокортикоїду.
Таблиця 5.2.4
Концентрація кортизолу та пролактину в крові вагітних
у 31 – 32 тижні вагітності, нг/мл (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

Кортизол

300,81±4,84 *

158,84±6,85

Пролактин

316,69±9,52 *

230,81±3,20

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

Негативний вплив підвищеного вмісту К на організм людини не
викликає сумнівів [39]. Стрес материнського організму стимулює активацію
вісі гіпокамп-гіпоталамус-гіпофіз-надниркова залоза вагітної, унаслідок чого
синтезується велика кількість К. При фізіологічному перебігу вагітності
надлишки К інактивуються відповідними ферментами плаценти. У разі
порушень плацентарного гомеостазу високі концентрації К негативно
впливають на плід. В останні роки встановлено, що підвищена кількість К,
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яка легко долає трансплацентарний бар’єр, здатна викликати розвиток
патологічних станів, що зазвичай проявляються в дитячому й підлітковому
віці.

Дослідженнями

останніх

років

доведено

тісний

взаємозв’язок

між внутрішньоутробним стресом і низькою масою при народженні,
що супроводжується стійким підвищенням базального та стрес-індукованого
вмісту глюкокортикоїдів у дорослих осіб [54; 264].
У динаміці вагітності концентрація К у сироватці крові вагітних
основної групи прогресивно зростала та в 32 – 33 тижні становила
300,81±4,84 нг/мл, що є верхньою межею фізіологічної норми, але майже
вдвічі перевищувала аналогічний показник у групі вагітних з фізіологічним
станом обтураційної функції ШМ (158,84±6,85 нг/мл; р ˂ 0,05). Ураховуючи
стресову природу досліджуваного гормону, можна вважати, що стабілізація
його концентрації пов’язана зі зменшенням стресового навантаження, яке
зумовлене зростанням вірогідності виживання недоношеного немовляти
в цьому терміні вагітності.
Показники концентрації ПРЛ у сироватці крові вагітних жінок основної
групи як у II, так і у ІІІ триместрі, виявилися підвищеними і порівняно
з фізіологічною нормою, і порівняно з показником цього гормону у вагітних
контрольної

групи.

Вони

становили

відповідно

281,06±4,36

нг/мл

і 316,69±9,52 нг/мл, що майже в 2,5 і 1,4 разу вище, ніж у жінок контрольної
групи (р ˂ 0,05). Не викликає сумнівів взаємозумовленість підвищеної
концентрації ПРЛ і передчасної скоротливої діяльності матки, його
підвищення виявляється при стресових ситуаціях, а при невиношуванні
й недоношуванні вагітності гіперпролактинемію реєструють у кожної третьої
вагітної [73]. Дослідженнями Т. Ф. Татарчук і співавт. (2016) [207] виявлено
зворотний

кореляційний

гонадотропних

і

зв’язок

статевих

між

стероїдів,

рівнями

стрес-реалізуючих,

зокрема

у

співвідношенні

пролактин/прогестерон. Тому стає очевидною роль у патогенезі раннього
переривання вагітності, що розвивається на тлі підвищеного біосинтезу ПРЛ,
прогресуючої недостатності жовтого тіла з низькою секреторною активністю.
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При цьому вміст прогестерону в сироватці крові знижується майже втричі
та зберігається

на

низькому

рівні

протягом

усієї

лютеїнової

фази.

А в ІІ і ІІІ триместрах вагітності гіперпролактинемія призводить
до прогресування плацентарної дисфункції, супроводжуваної дисбалансом
основних плацентарних гормонів, порушеннями кровообігу в матковоплацентарному та плацентарно-фетальному руслі, патологічними змінами
в плаценті [72]. Тригерами біосинтезу ПРЛ гіпофізом разом із серотоніном є
естрогени. Але сьогодні безперечним фактом є біосинтез позагіпофізарного
ПРЛ децидуальним ендометрієм і синцитіотрофобластом [98], який бере
участь в осморегуляції амніотичної рідини й разом з децидуальним
релаксином регулює скоротливість міометрію. Секрецію позагіпофізарного
ПРЛ не пригнічують природні ПГ і його похідні, що в багатьох випадках
реалізується

невиношуванням

вагітності.

Також

негативний

вплив

підвищених концентрацій ПРЛ на печінку є причиною зниження рівня
глобуліну, що зв’язує стероїди, а це сприяє зростанню рівня вільних
естрогенів у плазмі крові вагітних.
Отже, для вагітних з НОФШМ притаманна плацентарна дисфункція, яка
проявляється нестабільністю біосинтезу гормонів плаценти, зсувом естрогенпрогестеронового співвідношення в бік відносної гіперестрогенії на тлі
підвищених
й пролактину,

концентрацій
що

стрес-реалізуючих

потребує

удосконалення

гормонів

–

токолітичної

кортизолу
терапії

натуральними гестагенами.

5.3

Кольпоцитологічна

характеристика

вагінального

епітелію

у жінок під час вагітності, що перебігає з недостатністю обтураційної
функції шийки матки
Виконуючи поставлені перед нашим дослідженням завдання, у динаміці
вагітності у жінок досліджуваних груп ми вивчали кольпоцитологічні
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особливості вагінального епітелію, який входить до складу органів-мішеней
плацентарних гормонів стероїдної групи. Не викликає сумнівів той факт, що
з другого триместру при фізіологічній вагітності вагінальні епітеліальні
клітини

створюють

специфічну

цитологічну

картину,

яка

істотно

не змінюється до 38 – 39 тижнів. Якщо вагітність ускладнюється, вагінальний
епітелій зазвичай реагує цитологічним типом мазка, який не є характерним
для цього терміну вагітності або не відповідає жодному типу мазка.
Так, у переважної більшості вагітних жінок основної групи (70,3%)
зареєстровано естрогеновий тип мазка (рис. 5.3.1), що цілком відповідає
гормональним змінам у концентрації естрадіолу та прогестерону в сироватці
крові.

Кольпоцитологічний

тип,

що

відповідає

терміну

вагітності,

зафіксовано тільки в 11,9% вагітних, а запальний і цитолітичний типи мазків
зареєстровано з однаковою частотою у 8,9% вагітних.
Результати

кольпоцитологічного

дослідження

вагінальних

мазків

у вагітних з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ зображено
на рис. 5.3.2. У переважної більшості (61,8%) вагітних контрольної групи
під час обстеження було визначено тип мазка, що відповідає терміну
вагітності (р ˂ 0,05), і лише кожна четверта вагітна цієї групи мала
естрогеновий тип мазка (р ˂ 0,05), тоді як частота запального й цитолітичного
типів мазків у вагітних досліджуваних груп достовірно не відрізнялася.
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Рис. 5.3.1. Розподіл піхвових мазків за кольпоцитологічним типом
у вагітних основної групи
Дисонанс між показниками концентрації ПГ у сироватці крові вагітних
з недостатністю обтураційної функції ШМ і переважання естрогенового типу
вагінальних мазків, на нашу думку, можна пояснити порушенням трансферу
ПГ

до

органів-мішеней,

який

забезпечують

транспортний

глобулін

транскортин та альбумін. Місцем продукції транскортину є печінка,
а тригери його біосинтезу зазвичай естрогени [190]. Лише 2% ПГ циркулює
в організмі людини у вільній активній формі. Дифундуючи до клітинмішеней, ПГ зв’язується зі специфічним ядерним рецептором, а комплекс
гормон-рецептор, що утворюється, взаємодіє з промоторною ділянкою ДНК
й активує транскрипцію генів, які забезпечують фізіологічні та клінічні
ефекти ПГ.

Рис. 5.3.2. Розподіл піхвових мазків за кольпоцитологічним типом
у вагітних контрольної групи
Ураховуючи значну поширеність серед вагітних основної групи
хронічних захворювань гепатобіліарної системи, цілком виправданим є
припущення

щодо

порушення

біосинтезу

транспортних

протеїнів,

які забезпечують трансфер ПГ як до епітелію піхви, так і до матки. Виходячи
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з цього, вважаємо, що основним шляхом введення препаратів натурального
ПГ у таких вагітних має бути трансвагінальний, що забезпечить адресний
трансфер гормону безпосередньо до органу-мішені та прискорить його
утилізацію

й

розвиток

клінічного

ефекту.

Спираючись

на

високу

захворюваність вагітних основної групи на патологію гепатобіліарної
системи, доцільно включити до комплексу лікувально-профілактичних
заходів у вагітних з НОФШМ гепатопротектори.
Отже, отримані відомості свідчать, що у вагітних з НОФШМ наявний
гормональний дисбаланс, ступінь вираження якого віддзеркалюють зміни
колькоцитологічної картини вагінального епітелію у вигляді відносного
дефіциту ПГ і розладів механізмів трансферу плацентарних гормонів
до органів-мішеней.
5.4. Стан фетоплацентарного комплексу та зміни у стані шийки
матки при ультразвуковому дослідженні в динаміці вагітності у жінок
з недостатністю обтураційної функції шийки матки
Ураховуючи особливості гормонального дисбалансу, характерного
для ускладненого перебігу гестації у вагітних з НОФШМ, з метою оцінки
стану ФПК усім жінкам досліджуваних груп після 25-го тижня вагітності
виконували

комплексне

ультразвукове

обстеження,

що

передбачало

фетометрію, плацентографію, визначення кількості амніотичної рідини, які
розглядали як маркери стабільності фетоплацентарної системи, та проводили
допплерометрію в основних судинах ФПК.
Оцінюючи основні параметри фетометрії, аналізували, перш за все, їх
відповідність гестаційному віку плода. Аналізуючи структуру плаценти,
звертали увагу на її розташування, ступінь зрілості й товщину, відповідність
цих показників терміну гестації, наявність у плаценті патологічних
структурних змін. Як показали проведені дослідження, у більшості вагітних
основної та контрольної груп фетометричні показники розмірів плода
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зростали динамічно відповідно до терміну гестації. Лише в семи (6,9%)
вагітних основної групи та однієї (2,9%) вагітної групи контролю
за допомогою ехографії

було

виявлено ознаки початкового

ступеня

симетричної форми СЗРП.
За допомогою ультразвукової плацентографії гіперплазію плаценти
та наявність деструктивних змін у плаценті було виявлено у 26 вагітних
(25,7%) основної групи, тоді як у контрольній групі такі зміни відбулися
лише в трьох випадках (8,8%; р ˂ 0,05). Середня товщина плаценти
у вагітних

основної

групи

становила

37,2±0,6 мм,

що

достовірно

не відрізнялося від аналогічного показника в групі контролю (35,1±0,6 мм).
Визначаючи кількість амніотичної рідини, у 25 (24,8%) вагітних основної
групи (багатоводдя – 15 випадків, маловоддя – 10 випадків) та у двох
вагітних (5,9%) групи контролю було зареєстровано аномальну кількість
амніотичної рідини (р ˂ 0,05). Маловоддя ми розглядали як одну з вірогідних
ознак ПД, тоді як помірне багатоводдя, виявлене під час УЗД у вагітних
основної групи, з високим ступенем вірогідності могло бути наслідком
реалізації

інфекційно-запального

чинника,

характерного

для перебігу

вагітності на тлі НОФШМ. У контрольній групі багатоводдя виявлено у
вагітних з групи високого ризику щодо внутрішньоутробної інфекції
(вагініти в поєднанні з гестаційним пієлонефритом).
Аналізуючи результати УЗД, ми розглядали гіпертрофію плаценти,
наявність у ній деструктивних змін, патологічну кількість амніотичної
рідини, особливо в поєднанні із СЗРП, як ультразвукові критерії ПД, що
дозволяє зробити висновок про те, що частота ПД в основній групі становила
25,7% проти 11,8% у контрольній (р ˂ 0,05).
Ураховуючи той факт, що провідним патологічним механізмом розвитку
ПД є порушення кровообігу спочатку в матково-плацентарному, а в
подальшому й у фетальному руслі, у всіх вагітних досліджуваних груп ми
вивчали показники кривих швидкостей кровообігу в маткових артеріях (МА),
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артеріях пуповини (АП), басейні середньомозкової артерії плода (СМА) й
аорті плода (АО) (табл. 5.4.1).
Таблиця 5.4.1
Показники плодового кровообігу у вагітних досліджуваних груп
Досліджувані

Показники

Основна група

Контрольна група

судини

кровообігу

(n = 101)

(n = 34)

PI

1,38±0,21

0,97±0,05

RI

0,57±0,06

0,48±0,04

С/Д

2,12±0,12

1,82±0,13

PI

0,96±0,05

0,91±0,05

RI

0,69±0,05

0,62±0,03

С/Д

2,80±0,20

2,60±0,20

PI

2,21±0,16

1,81±0,10

RI

0,77±0,04

0,72±0,05

С/Д

7,10±0,40

6,40±0,40

PI

2,11±0,19

1,58±0,23

RI

0,82±0,06

0,74±0,04

С/Д

5,73±0,31

4,24±0,22

Маткова артерія

Артерія пуповини
Аорта плода

Басейн СМА

Це давало можливість оцінювати стан васкуляризації плаценти,
гемодинаміку головного мозку плода та ступінь виснаження компенсаторнопристосувальних механізмів його центральної гемодинаміки. Підвищення
резистентності в басейні СМА порівняно з аортою та артеріями пуповини,
яке

ми

розглядали

як

ознаку

централізації

кровообігу,

свідчило

про фетальний дистрес. Отримані відомості щодо показників матковоплацентарного кровообігу у вагітних з НОФШМ свідчать про відсутність
достовірної різниці порівняно з показниками вагітних з фізіологічними
обтураційними властивостями ШМ.
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Для виконання одного із завдань нашого дослідження, яке полягало
у визначенні змін ШМ у вагітних жінок з НОФШМ, вагітним основної
та контрольної

груп

було

виконано

ультразвукове

дослідження

із застосуванням трансвагінального датчика за заздалегідь розробленим
діагностичним алгоритмом. Підґрунтям для вдосконаленого діагностичного
алгоритму УЗД є діагностичні критерії НОФШМ, викладені в наказі МОЗ
України № 624 від 3.11.2008 р. „Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 15 грудня 2003 рокуˮ, розділ „Невиношування вагітностіˮ [159].
Для визначення ультразвукових предикторів НОФШМ на ранньому етапі
крім вимірювання довжини ШМ та визначення наявності й форми
трансформації ЦК усім обстежуваним вагітним визначали комбінацію
додаткових ультразвукових критеріїв ІЦН: відношення довжини ШМ до її
діаметра на рівні внутрішнього вічка, обчислювання відсотка ширини
деформації ШМ до її довжини, визначення змін ехоструктури й особливостей
васкуляризації ШМ у режимі КДК, інтерпретацію кашльового тесту.
За результатами проведених досліджень у 74 вагітних основної групи
(73,3%) відзначено безсимптомне вкорочення ШМ, яке було виявлено при
плановому УЗ-скануванні в 22 тижні, у 27 вагітних (26,7%) на момент
проведення УЗД стандартні діагностичні критерії НОФШМ не було
виявлено, але вагітних госпіталізовано планово у зв’язку з наявністю
факторів ризику щодо НОФШМ. Визначаючи довжину ШМ у вагітних
основної групи, ми зареєстрували коливання цього показника від 8 до 32 мм,
а СДШМ у вагітних цієї групи становила 22,88±1,02 мм, що ми,
як і Л. М. Маланчук і співавт. (2016) [137], розцінюємо як предиктор
передчасних пологів. Про обґрунтованість виявленої закономірності свідчать
і результати кореляційного аналізу, за якими визначено наявність сильного
зворотного зв’язку (r = – 0,7362) між довжиною ШМ та концентрацією
маркера синтезу сполучної тканини Total P1NP у сироватці крові вагітних
основної групи (рис. 5.4.1).
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У вагітних контрольної групи фізіологічні показники ШМ достовірно
відрізнялися від показників вагітних основної групи: СДШМ у вагітних
з фізіологічним станом ШМ становила 37,44±0,44 мм (p < 0,05) за відсутності
розширення діастазу внутрішнього вічка й трансформації ЦК (табл. 5.4.2).

Рис. 5.4.1. Зворотна кореляційна залежність (r = – 0,7362)
концентрації маркера синтезу сполучної тканини Total P1NP
та довжини шийки матки у вагітних основної групи
У 83 вагітних основної групи (82,2%) під час дослідження ШМ була
центрованою. Розцінюємо це як несприятливу ознаку щодо прогресуючої
загрози передчасних пологів [125; 288].
Середній розмір ширини ШМ у вагітних основної групи становив
34,81±0,49 мм і достовірно не відрізнявся від аналогічного показника
в контрольній групі (39,27±0,56 мм). Достовірної різниці також не було
відзначено й у середньому показникові передньо-заднього розміру ШМ
(ПЗРШМ) у вагітних досліджуваних груп (основна група 37,48±0,36 мм,
контрольна – 40,29±0,42 мм), що, на нашу думку, свідчить про низьку
прогностичну цінність вивчених показників щодо розвитку НОФШМ.
Вивчивши стан внутрішнього вічка, ми встановили, що в переважної
більшості вагітних контрольної групи створи внутрішнього вічка були
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замкненими, і лише в 11 вагітних (32,4%) відзначено діастаз, середній розмір
якого не перевищував 4,32±0,34 мм, що є варіантом фізіологічної норми.
Ми розглядаємо це як результат структурних змін внутрішнього вічка
внаслідок попередніх пологів і штучного переривання вагітності.
Таблиця 5.4.2
Основні показники цервікометрії у вагітних досліджуваних груп,
мм (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група,

Контрольна група,

(n = 101)

(n = 34)

22,88±1,02 *

37,44±0,44

Середній розмір ширини ШМ

37,81±0,49

39,27±0,56

Передньо-задній розмір ШМ

39,26±0,36

40,29±0,42

Ширина внутрішнього вічка

7,48±0,12*

4,32±0,34

Довжина ШМ

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

У 79 вагітних основної групи (78,2%) було відзначено розширення
внутрішнього вічка в середньому до 7,48±0,12 мм (р < 0,05) (табл. 5.5.2), що
в комплексі

з ультразвуковими

діагностичними

критеріями

НОФШМ

ми розцінювали як несприятливий прогностичний чинник щодо розвитку
передчасних пологів [43; 125; 159; 305].
У кожної третьої досліджуваної вагітної основної групи (31,7%)
під час УЗД

визначено

V-/Y-подібну

трансформацію

ЦК

ШМ

з пролабуванням у нього плодового міхура. Наявність такої деформації
можна вважати несприятливою прогностичною ознакою безсимптомної
маніфестації НОФШМ, що збігається з результатами інших дослідників [20;
51; 58; 305] і потребує негайної комплексної корекції із застосуванням
антибактеріальної та протизапальної терапії для попередження інфікування
плодових оболонок і їх передчасного розриву. Визначаючи ширину
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деформації ШМ в обстежуваних вагітних основної групи, ми зафіксували
коливання цього показника в межах від 9 до 21 мм, а середнє значення його
не перевищувало 12,10±0,88 мм при середньому діаметрі ЦК на рівні
внутрішнього вічка в межах 23,11±2,18 мм, що вважаємо діагностичним
критерієм НОФШМ.
Розраховуючи співвідношення середніх показників довжини ШМ до її
діаметра на рівні внутрішнього вічка у вагітних основної групи, ми отримали
коефіцієнт 0,99±0,02, який розглядали як діагностичний критерій НОФШМ.
Одночасне діагностичне значення коефіцієнту співвідношення середніх
показників

відсотка

в досліджуваних
ми розглядали

ширини

вагітних
як

деформації

основної

ознаку

значної

групи

до

довжини

становило

НОФШМ,

що

ШМ,

яке

52,90±1,63%,

було

підставою

для проведення поглибленого обстеження вагітних з метою визначення
етіопатогенетичних

чинників

прогресуючого

порушення

обтураційної

функції ШМ і призначення комплексної терапії для пролонгування цієї
вагітності.
На особливу увагу заслуговує думка А. Г. Савицького й співавт. (2010)
[185; 186], які повідомляють про особливі зміни васкуляризації ШМ
напередодні пологів. За інформацією авторів, у ШМ функціонує стандартний
набір

компонентів

судинної

системи.

З

прогресуванням

вагітності

та збільшенням об’єму тканин ШМ відбувається й відповідне збільшення
об’єму компонентів усього набору системи кровопостачання органу.
Напередодні пологів, саме в процесі дозрівання ШМ, у ній утворюється
абсолютно нова судинна система, яка представлена особливим типом
синусоїдальних венозних судин. Розвиток такої судинної системи є
підґрунтям для утворення кавернозноподібної трансформації тканин ШМ,
яка з’являється напередодні пологів незалежно від терміну гестації.
Виходячи з цього, під час проведення КДК вагітним досліджуваних груп
особливу увагу було приділено визначенню сонографічних критеріїв
підвищеної васкуляризації ШМ у вигляді дрібних рідинних включень
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і яскравих штрихових ехосигналів, які ми розглядали як можливі первинні
ознаки недостатності обтураційної функції й дозрівання ШМ напередодні
передчасних пологів.
За результатами проведених досліджень, у всіх вагітних жінок
контрольної групи було визначено стандартний набір компонентів судинної
системи, тоді як у 69 вагітних жінок (68,3%) основної групи діагностовано
підвищення васкуляризації, що проявлялося, перш за все, розширенням вен
у венозних сплетіннях ШМ.
Для визначення субклінічних сонографічних проявів НОФШМ, коли
при вкороченій ШМ відсутні розкриття внутрішнього вічка й трансформація
ЦК, під час ТВУЗД робили кашльовий тест Вальсальви: вагітній
пропонували кілька разів покашляти, під час кашлю оцінювали зміни стану
довжини ШМ, внутрішнього вічка й ЦК у відповідь. Ураховуючи те,
що кашльовий тест є модифікацією цервікального стресового тесту, ми
оцінювали його за тими самими параметрами: тест вважали позитивним,
якщо під час кашлю відбувалося вкорочення ШМ більше ніж на 2 мм або
було спостережено розширення внутрішнього вічка й деформацію ЦК.
Майже в половині випадків у вагітних основної групи (45,5%) кашльовий
тест був позитивним, а вкорочення ШМ, яке відбувалося під час його
проведення,

становило

в

середньому

2,4±0,21 мм,

що

вважаємо

діагностичною ознакою недостатності обтураційної функції шийки матки. Це
підтверджують дослідження О. В. Голяновського (2012) [38], L. Rovas (2006)
[306], R. D. Macdonald (2011) [288].
Отже, проведене комплексне ультразвукове обстеження вагітних
досліджуваних груп свідчить про превалювання в основній групі вагітних
з компенсаторною

формою

плацентарної

дисфункції,

що

також

підтверджують і результати радіоімунологічного дослідження вмісту
основних гормонів у сироватці крові таких жінок. Дослідження стану шийки
матки в жінок обстежуваних груп свідчить, що реєстрація у вагітних
стандартних

діагностичних

сонографічних

критеріїв

недостатності
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обтураційної функції шийки матки (вкорочення ШМ більше ніж 25 мм в
терміні 20 – 24 тижні вагітності, клиновидна трансформація 40% довжини
ЦК) є достовірним, але пізнім сонографічним симптомокомплексом
НОФШМ. Комплексне сонографічне ТВУЗД з розрахунком співвідношення
довжини шийки матки до її діаметра на рівні внутрішнього вічка та
співвідношення відсотку ширини деформації до довжини ШМ, з оцінкою
реакції

органу

васкуляризації

на

проведення

дозволяють

кашльового

діагностувати

тесту

ранні

та ступеня

ознаки

його

недостатності

обтураційної функції шийки матки у вагітних з групи високого ризику ще на
доклінічному етапі розвитку цього ускладнення й обрати ефективний спосіб
превентивної терапії, спрямованої на пролонгування вагітності.

5.5. Стан піхвового біотопу у вагітних з недостатністю обтураційної
функції шийки матки
Для виконання одного із завдань нашого дослідження ми комплексно
обстежили 101 вагітну основної групи з верифікованою недостатністю
обтураційної

функції

ШМ.

Контрольну

групу

становили

34 вагітні

з фізіологічними обтураційними спроможностями ШМ.
Матеріал для дослідження одержували з заднього склепіння піхви.
Як свідчать результати проведених досліджень, під час первинного
гінекологічного огляду при визначенні рН піхвового вмісту за допомогою
тест-смужок у 68,3% (69 випадків) вагітних основної групи було зафіксовано
патологічні показники рН, які коливалися в межах 4,7 – 5,7, а середнє
значення рН піхвового вмісту зміщувалося в лужний бік і становило
4,73±0,46. Для вагітних з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ
середнє значення рН становило 4,4±0,36, що є фізіологічним показником
і визначає нормоценоз піхвового пейзажу [153]. Патологічний показник рН
піхви відзначено в значно меншої кількості вагітних контрольної групи
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(38,2%; р < 0,05), а максимальні патологічні показники рН не перевищували
кольоровий стандарт тест-смужок, що відповідає рН 5,0. Отримані
результати співвідносні з анамнестичними відомостями щодо гінекологічної
захворюваності вагітних обстежуваних груп. Так, інфекційно-запальні
захворювання урогенітальної сфери анамнестично відзначали 86,8% жінок
основної групи (40,0% в групі контролю; р ˂ 0,05), водночас 53,8%
(49 випадків) з них указували на наявність поєднаної гінекологічної патології
(24,0% в групі контролю; р ˂ 0,05). Серед гінекологічних захворювань
у жінок обстежуваних груп переважали фонові й передракові захворювання
ШМ (72,5% – основна група; 16,0% – контрольна; р ˂ 0,05), у патогенезі яких
провідну роль відіграють інфекційно-запальні та дисгормональні чинники,
що збігається з показниками, опублікованими в останні роки [95].
При мікроскопічному дослідженні піхвових мазків у 66,7% (46 випадків)
вагітних основної групи з патологічними значеннями рН діагностовано
III ступінь чистоти піхвового мазка за Херліном (табл. 5.5.1), а в 17,4% (12
випадків) з них відзначено позитивний амінний тест, що в поєднанні з
ідентифікацією в мазках із ЦК Gardnerella vaginalis і/або Atopobium vaginae
було підставою для встановлення діагнозу БВ.
На користь альтеративного запального процесу, що маніфестує в піхві
вагітних з НОФШМ, також свідчить значне збільшення у вагінальних
виділеннях лейкоцитів і клітин епітелію, що злущився, а також різке
зменшення чисельності Lactobacillus spp.
Отже, уже на першому етапі рутинного обстеження вагітних з НОФШМ
результати

скринінгових

методів

–

рН-метрія

піхвового

вмісту

й бактеріоскопія вагінальних мазків – дають підставу для формування групи
вагітних

щодо

поглибленого

культурального

дослідження

з

метою

визначення етіологічних чинників патологічного мікробіоценозу статевих
шляхів.
При обстеженні вагітих з НОФШМ методом бактеріоскопії встановлено,
що патологічні зміни мікробіоценозу статевих шляхів мали переважно три
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варіанти проявів: бактеріальний вагіноз, аеробний вагініт та кандидоз.
У вагітних основної групи з високою частотою зареєстровано прояви
бактеріального вагінозу (29,7%). Аеробний вагініт, пов'язаний з активною
проліфірацією умовно-патогенної аеробної мікрофлори, виявлено у 39,6%
вагітних.
Таблиця 5.5.1
Аналіз результатів мікроскопії вагінальних виділень
у вагітних досліджуваних груп (абс., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

Основна група

Контрольна група

(n = 101)

(n = 34)

54 (53,5) *

7 (20,6)

6 (5,9)

5 (14,7)

до 10 в полі зору

42 (41,6) *

20 (58,8)

½ поля зору

48 (47,5) *

8 (23,5)

5 (5,0)

1 (2,9)

Грампозитивні палички

54 (53,5) *

26 (76,5)

Грамнегативні палички

45 (44,6)

12 (35,3)

Грампозитивні коки

27 (26,7)

7 (20,6)

Гриби роду Candida

49 (48,5) *

9 (26,5)

Змішана флора

101 (100)

20 (58,8)

Позитивний амінний тест

12 (11,9)

7 (20,6)

≤ 4,4

32 (31,7) *

21 (61,8)

≥ 4,5

69 (68,3) *

13 (38,2)

Велика

кількість

епітеліальних клітин
Лейкоцити:
поодинокі

усе поле зору

рН піхвового вмісту:

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).
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Бактеріологічне обстеження вагітних основної групи свідчить, що в
спектрі виділеної мікрофлори переважали мікроаерофіли – Gardnerela
vaginalis (20,8%) та Atopobium vaginae (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). Відомо, що
лактобацили здатні забезпечити фізіологічний гомеокінез та захист від
потенційно патогенних транзиторних мікроорганізмів. Накопичення значних
концентрацій лактобацил в біоплівці статевих шляхів запобігає росту та
розмноженню патогенних мікроорганізмів за рахунок продукції перекису
водню, лізоциму, молочної кислоти, бактеріоцинів. Перекис водню,
супероксид аніон-радікал, лізоцим та інші гліколітичні ферменти руйнують
ліпопротеїди, які входять до складу клітинної стінки мікроорганізмів. Самі
лактобацили не руйнуються завдяки продукції ферментів каталази та
супероксиддисмутази, які нейтралізують активну форму кисню [7; 29; 153;
191].
Слід відзначити, що 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
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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. При обстеженні жінок контрольної групи
встановлено меншу частоту асоціативних форм бактеріальної та грибкової
контамінації статевих шляхів.
У 20,6% жінок контрольної групи виявлено асоціації мікроаерофілів
(Gardnerella, Atopobium, Mobiluncus) з окремим представниками облігатної
анаеробної

мікрофлори

(Peptostreptococcus

spp.,

Fusobacterium

spp.,

Bacteroides spp., Prevotella spp.).
Асоціації представників аеробної умовно-патогенної мікрофлори (S.
aureus, S. Epidermidis гем +, E. coli гем +, S. faecalis, Klebsiella spp.) з
сапрофітними мікроорганізмами (S. viridians, Cor. spp.) виявлено у 23,5%
жінок контрольної групи.
Гриби роду Candida в асоціації з аеробною мікрофлорою зареєстровано в
29,4% випадків.
На відміну від хворих з НОФШМ склад асоціацій був представлений 2-3
видами мікрофлори, а щільність мікробної або грибкової контамінації
статевих шляхів була незначною. Кількісні показники висіву анаеробної та
аеробної мікрофлори у жінок контрольної групи знаходились в межах lg 2,5 –
lg 4,9 КУО/мл.
Таким чином, результати досліджень свідчать, що у хворих з НОФШМ
реєструються асоціативні форми бактеріальної контамінації статевих шляхів,
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які проявляються різними варіантами патології мікробіоценозу.
Ступінь етіологічного значення асоціантів залежить від їх кількісного
представництва в складі асоціацій та від факторів патогенності, якими вони
володіють. Формування патологічного мікробіоценозу у обстежених вагітних
в значній мірі обумовлене порушенням співвідношення між потенційнопатогенними видами бактерій та захисною мікрофлорою – лактобацилами,
кількісні показники якої не досягли рівня норми. При бактеріологічному
обстеженні в 76,2% (77 вагітних) основної групи піхвовий пейзаж був
представлений асоціацією трьох – п’яти видів УПМ (табл. 5.5.2).
Таблиця 5.5.2
Якісні показники умовно-патогенних аеробних та анаеробних
мікроорганізмів статевих шляхів у вагітних обстежуваних груп (абс.,%)
Види мікроорганізмів

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група

Контрольна група

(n = 101)

(n = 34)

Staphylococcus epidermidis гем+

39 (38,6) *

8 (23,5)

Enterococcus feacalis

40 (39,6) *

7 (20,6)

Streptococcus viridans

6 (5,9)

–

Escherichia coli

38 (37,6) *

7 (20,6)

Bacteroides fragilis

22 (21,8) *

2 (5,9)

Gardnerella vaginalis

21 (20,8) *

3 (8,8)

9 (8,9)

2 (5,9)

51 (50,5) *

10 (29,4)

Peptococcus anaerobic

10 (9,9)

3 (8,8)

Peptostreptococcus anaerobic

9 (8,9)

–

12 (11,9)

4 (11,8)

Atopobium vaginae
Candida albicans

Prevotella bivia
Fusobacterium nucleatum
Lactobacillus spp.

8 (7,9)
16 (15,8) *

18 (52,9)

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
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(р < 0,05).

Серед УПМ найчастіше реєстрували асоціацію аеробних бактерій і грибів
Candida albicans у високій концентрації (106 КУО/мл): Staphylococcus
haemolyticus – 104 КУО/мл, Enterococcus feacalis 104 КУО/мл, Escherichia coli
104 КУО/мл. В складі цих асоціацій також реєстрували присутність
облігатних анаеробів (Bacteroides fragilis 104 КУО/мл, Atopobium vaginae 104
КУО/мл, Peptostreptococcus spp. 106 КУО/мл), що збігається з результатами
досліджень вітчизняних авторів [24; 170]. Лише в 7,9% (вісім випадків)
вагітних основної групи при культуральному дослідженні не було виявлено
росту мікрофлори (у 20,6% – контрольна група; р ˂ 0,05).
Частоту висівання грибів роду Candida в обстежуваних жінок ілюструє
рис. 5.5.1. Збільшення концентрації грибів роду Candida зазвичай свідчить
про зниження місцевого імунітету, що при високому вмісті лейкоцитів
та фізіологічному рівні паличок Doderlein з високим ступенем вірогідності
є ознакою вірусного ураження статевих шляхів вагітної [29], що здебільшого
виникає внаслідок дефіциту вітаміну D [147; 287; 315].

%

Рис. 5.5.1. Частота висіву грибів роду Candida
у вагітних основної та контрольної групи (%).
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Лише у 23,8% вагітних (24 випадки) із НОФШМ при бактеріологічному
дослідженні піхвового вмісту було визначено монокультуру: практично
з однаковою

частотою

висівали

Enterococcus

feacalis

104

КУО/мл,

Staphylococcus epidermidis з гемолітичними властивостями 104 КУО/мл або E.
сoli 104 КУО/мл.
Водночас вагітним основної групи властиве достовірне збільшення
в біотопі

вагіни

концентрації

Staphylococcus

epidermidis

(lg 4,52±0,3 КУО/мл), Enterococcus feacalis (lg 4,61±0,3 КУО/мл), Candida
albicans (lg 6,2±0,3 КУО/мл) при зменшенні середнього показника
концентрації Lactobacillus spp. (lg 3,40±0,42 КУО/мл), що свідчить про
порушення захисних механізмів слизової оболонки статевих шляхів (табл.
5.5.3).
Таблиця 5.5.3
Кількісні показники мікробіоценозу статевих шляхів у обстежуваних
жінок (lg КОЕ/мл)
Показники

Staphylococcus epidermidis

Значення показника в групах обстежених (n)
Основна група
Контрольна група
(n = 101)
(n = 34)
4,52±0,3 *
3,0±0,6

Enterococcus feacalis

4,61±0,3 *

3,23±0,6

Streptococcus viridans

3,25±0,8

–

Escherichia coli

4,0±0,27 *

2,86±0,37

Bacteroides fragilis

4,57±0,40 *

2,5±0,70

Atopobium vaginae

4,33±0,46 *

2,5±0,71

6,12±0,42

–

3,84±0,26 *

2,6±0,35

3,9±0,35

–

4,32±0,58 *

2,52±0,33

6,2 ±0,3 *

3,8±0,3

Peptostreptococcus anaerobic
Prevotella bivia
Fusobacterium nucleatum
Peptococcus anaerobic
Candida albicans
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3,40±0,42 *

Lactobacillus spp.

4,94±0,35

Примітка: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05).

За даними сучасних авторів [137], найбільше забруднення піхвового
пейзажу відбувається саме в ІІ триместрі вагітності, коли в статевих шляхах
значно збільшується питома вага УПМ та ентеробактерій, асоціація яких
зростає до чотирьох – шести видів, а кількість Lactobacillus spp. прогресивно
знижується, що й відповідає отриманим нами результатам.
Бактероїди

у

вагінальному

мікробіоценозі

вагітних

основної

та контрольної груп висівалися в клінічно незначних концентраціях,
але увагітних з НОФШМ їх реєстрували майже в чотири рази частіше (21,8%
в основній і 5,9% у контрольній групі; р < 0,05).
Дослідженнями О. В. Грищенко і співавт. (2016) [44] доведено,
що у вагітних

з

патологічними

порушеннями

піхвового

пейзажу

спостережено типове підвищення рівня прозапальних цитокінів і Среактивного протеїну як у сироватці крові, так і у вагінальному секреті навіть
при фізіологічній кількості лейкоцитів. Блокада місцевого імунітету, що
розвивається на рівні слизової оболонки вагіни, сприяє зростанню
анаеробних мікроорганізмів у вагінальному біотопі, що значно утруднює
можливість відновлення фізіологічного піхвового мікробіоценозу. Водночас
у вагітних з недостатністю обтураційної функції ШМ описані зміни – це одна
з патогенетичних ланок недоношування вагітності саме наприкінці ІІ
та на початку ІІІ триместру вагітності.
Отримані відомості щодо концентрації лактобактерій у вагітних
обстежуваних груп у терміні 22 – 32 тижні вагітності (рис. 5.5.2) ще раз
доводять доцільність включення до комплексу лікувальних заходів не лише
патогенетично обґрунтованої антибактеріальної терапії, але й тривалого
застосування препаратів з групи пробіотиків для підтримання фізіологічного
вагінального мікробіоценозу в них.
Однією з ознак сучасного репродуктивного здоров’я жіночого населення
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України є зниження його якісних показників за рахунок підвищення
захворюваності

інфекціями,

що

передаються

статевим

шляхом.

За інформацією сучасних дослідників [5; 138; 219] та експертів ВООЗ,
щороку в світі реєструють майже 100 млн. нових випадків інфікування
Chlamydia trachomatis [323], 90% дорослого й дитячого населення інфіковано
вірусами простого герпесу [165; 166].
Існує

думка,

що

нормальна

мікрофлора

піхви

бере

участь

у противірусному захисті біотопу жінки. За рахунок механізмів молекулярної
мімікрії адгезовані до епітелію індигенні бактерії в деяких випадках можуть
успадкувати в епітеліальних клітин рецептори, які є комплементарними
до вірусних лігандів, що забезпечує адсорбцію на поверхні цих бактерій
вірусних часточок. У подальшому адсорбовані вірусні уламки можуть бути
виведеними із статевих шляхів [232]. Але здебільшого на час запліднення
й на початкових стадіях розвитку вагітності ці інфекції зберігаються
в статевому тракті й перебігають у субклінічній формі, або жінка є здоровим
носієм їх збудників.

%

Рис. 5.5.2. Концентрація лактобактерій
у вагітних обстежуваних груп (%)
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Прогресуюче зниження імунітету, яке має забезпечити пролонгування
вагітності, водночас призводить до активізації та персистуючого перебігу
цих захворювань, що у вагітних з НОФШМ сприяє інфікуванню амніотичних
оболонок, розвитку місцевого запалення та передчасному розриву плодового
міхура. Окрім безпосередньо негативного впливу на перебіг самої вагітності,
ІПСШ, зокрема хронічний ГХ, генітальна герпесвірусна й цитомегаловірусна
інфекції мають негативні віддалені наслідки (ВУІ, вади розвитку центральної
нервової системи в малюка у віці двох – трьох років).
Тому в процесі антенатального спостереження ми обстежили вагітних
основної та контрольної груп на наявність у сироватці крові IgM, IgG
до вірусу герпесу І, ІІ і V типів та хламідій. Як свідчать проведені
дослідження, лише у 12,9% вагітних (13 жінок) з НОФШМ у сироватці крові
не було виявлено імуноглобулінів до збудників ІПСШ, тоді як у групі
контролю таких вагітних було майже в чотири рази більше, їх питома вага
становила 52,9% (18 вагітних; р ˂ 0,05). Вагітним основної та контрольної
груп була притаманна мікст-інфекція, яка передається статевим шляхом,
що проявлялося поєднанням збудників двох (22 випадки – 21,7% вагітних
в основній і 8 випадків – 23,5% у контрольній групі) та трьох і більше
(54 випадки – 53,5% вагітних в основній і чотири випадки – 11,8%
у контрольній групі) інфекцій. Визначаючи імуноглобуліни до збудників
двох ІПСШ, у вагітних основної групи в сироватці крові ми виявили
в значній кількості високоавідні IgG у сполученні HSV+CMV (71,3%)
і HSV+EBV (28,7%). Вагітним з мікст-інфекцією з трьома – п’ятьма
збудниками властиве поєднання в значній кількості високоавідних IgG
HSV+EBV+CMV/CMV+Rub у сполученні із IgG Toxоplasma (36 випадків –
35,6%) або приєднання до високоавідних імуноглобулінів вірусних інфекцій
хламідійного імуноглобуліну IgG (15 випадків – 14,9% вагітних). У вагітних
контрольної групи зазвичай на тлі високоавідних IgG до вірусів простого
герпесу

І,

ІІ

і

V

типів

було

визначено

імуноглобуліни

IgG

або до токсоплазми, або до червониці. Відсутність у сироватці крові вагітних
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основної та контрольної груп імуноглобулінів IgM, а також низькоавідних
IgG до збудників ІПСШ дозволило зробити висновок, що серед вагітних,
яких ми обстежували, були лише жінки з хронічними мікст-інфекціями.
Результати наших досліджень збігаються з публікаціями сучасних
вітчизняних і зарубіжних учених [138; 166; 323] і свідчать про значне
поширення

хронічного

носійства

збудників

ІПСШ

серед

вагітних

з клінічними проявами недостатності обтураційної функції ШМ. Дуже
небезпечним фактом є поєднання бактеріально-вірусних і бактеріальнохламідійних асоціацій, які ми виявили у 18,8% (19 випадків) вагітних
основної групи. Такі співвідношення у вагінальному мікробіоценозі,
особливо у випадках наявності хронічної рецидивуючої інфекції, вагітних
з функціональною обтураційною недостатністю ШМ значно погіршують
ефективність

терапії,

спрямованої

на

відновлення

функціональних

можливостей шийки матки.
Отже, проведені дослідження свідчать про численні порушення
мікробіоценозу піхви, що притаманні вагітним з НОФШМ. Для таких
вагітних характерний персистуючий запальний тип піхвового пейзажу,
провідну роль у якому відіграють бактеріальні й бактеріально-вірусні
асоціації. Мікробіоценоз статевих шляхів у вагітних з НОФШМ має різні
варіанти патологічних проявів (анаеробний вагіноз, аеробний вагініт та
кандидоз), а також характеризується формуванням бактеріальних комплексів
з домінуванням в їх складі представників анаеробної мікрофлори або умовнопатогенних аеробних мікроорганізмів. Як скринінговий метод відбору
вагітних для поглибленого культурального обстеження вагінального біотопу
доцільно рутинно використовувати тест-смужки для визначення рНпіхвового вмісту. При рН ˃ 4,4, крім мікроскопії піхвових мазків для
визначення ступеня активації лейкоцитарної реакції, доцільно проводити
амінний тест, бактеріологічне дослідження з обов’язковим кількісним
визначенням концентрації виявлених агентів, а також посів з метою
визначення анаеробної мікрофлори.
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РОЗДІЛ 6
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
У ВАГІТНИХ З НЕДОСТАТНІСТЮ ОБТУРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
ШИЙКИ МАТКИ
Для оцінки ефективності запропонованого лікувально-профілактичного
комплексу всіх вагітних з НОФШМ залежно від отриманої терапії
заздалегідь було об’єднано у дві групи: І група – 63 вагітні, які отримували
загальноприйнятий курс лікування відповідно до рекомендацій клінічного
протоколу з акушерської допомоги МОЗ України від 03.11.2008 р. № 624
„Невиношування вагітностіˮ [159] і ІІ група – 38 вагітних, яким призначали
запропонований

удосконалений

комплекс

лікувально-профілактичних

заходів, описаний у розділі ІІ „Матеріали і методи дослідженьˮ. Контрольну
групу становили 34 вагітні з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ.
Рекомендована

терапія

містила

тривалу

підтримку

препаратом

мікронізованого ПГ і насичення організму вагітної оротат дигідратною сіллю
магнію, профілактичне призначення аргініну глутамату, двоетапну санацію
статевих шляхів з призначенням антибактеріальних засобів і відновлення
нормоценозу піхвового пейзажу шляхом диференційованого призначення
пробіотиків

загальної

та ультразвукових

та

місцевої

діагностичних

дії.

При

критеріїв

персистенції

НОФШМ

за

клінічних
відсутності

протипоказань вагітним вводили СЦПП або виконували серкляж.
На тлі запропонованої вдосконаленої терапії всі вагітні відзначали
покращення самопочуття, а перебування на ліжку в цій групі вагітних
достовірно зменшувалося на 6±0,5 доби порівняно з групою вагітних, яким
було призначено загальноприйняту терапію.
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6.1. Перебіг вагітності, пологів і стан новонароджених в обстежених
жінок під впливом запропонованої терапії
Оцінюючи

ефективність

запропонованого

комплексу

лікувально-

профілактичних заходів у вагітних з НОФШМ, ми проаналізували перебіг
вагітності й пологів, стан плода й новонародженого залежно від застосованої
терапії. Відомості про перебіг вагітності в жінок обстежуваних груп наведено
в табл. 6.1.1.
Таблиця 6.1.1
Перебіг вагітності у жінок досліджуваних груп
залежно від отриманої терапії (абс. ч., %)
Показник
Загроза передчасних
пологів
Плацентарна
дисфункція
Низька плацентація

Значення показника в групах обстежених (n)
І група
ІІ група
Контрольна група
(n = 63)
(n = 38)
(n = 34)
56 (88,9) *
21 (55,3) ◊ *
9 (26,5)
19 (30,2) *

6 (15,8) ◊

4 (11,8)

6 (9,5)

5 (13,2)

4 (11,8)

5 (7,9)

2 (5,3)

1 (2,9)

Прееклампсія

10 (15,9)

5 (13,2)

5 (14,7)

Багатоводдя

10 (15,9)

5 (13,2)

2 (5,9)

Маловоддя

8 (12,7)

2 (5,3)

–

Анемія

12 (19,0)

5 (13,2)

5 (14,7)

Вагініт

56 (88,9) *

11 (29,0) ◊ *

2 (5,9)

БВ

17 (27,0) *

4 (10,5) ◊

3 (8,8)

2 (3,2)

1 (2,6)

2 (5,9)

11 (17,5)

6 (15,8)

–

СЗРП

Безсимптомна
бактеріурія
Гестаційний
пієлонефрит
Примітки:

* – статистично достовірні відмінності І і ІІ групи порівняно з контрольною групою (р
< 0,05);
◊ – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І групою
(р < 0,05).
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Так, у вагітних ІІ групи, які отримували вдосконалений комплекс
лікувально-профілактичних

заходів,

вдалося

знизити

питому

вагу

загрозливих передчасних пологів (55,3% проти 88,9% у групі вагітних із
загальноприйнятим лікуванням; р ˂ 0,05), що сприяло пролонгуванню
вагітності до доношенного терміну (питома вага термінових пологів у
породіль ІІ групи – 97,4%). Ми пов’язуємо це із своєчасним застосуванням
рекомендованого комплексу у вагітних жінок з групи високого ризику
НОФШМ, які були госпіталізовані до відділення патології вагітності
й пологів без ультразвукових ознак цієї патології. У вагітних ІІ групи
достовірно нижчою була питома вага вагініту (29,0% проти 88,9% в групі
вагітних із загальноприйнятим лікуванням; р ˂ 0,05), БВ (10,5% проти 27,0%
в групі вагітних із загальноприйнятим лікуванням; р ˂ 0,05), що свідчить про
високу ефективність двоетапної санації статевих шляхів і доцільність її
проведення з метою нівелювання ролі інфекційно-запальних чинників
у розвитку передчасної пологової діяльності. Для вагітних ІІ групи на тлі
проведеного лікування характерним було зменшення вдвічі питомої ваги
маловоддя, що сьогодні розглядають як найбільш достовірну ознаку ПД.
Своєчасне

призначення

вдосконаленого

комплексу

лікувально-

профілактичних заходів з адекватною дозою мікронізованого прогестерону
дозволило у 63,2% вагітних цієї групи застосувати найбільш безпечний
і безболісний метод консервативної корекції НОФШМ – СЦПП, а у 28,9%
вагітних ІІ групи, які мали фактори ризику щодо НОФШМ і були
госпіталізовані

профілактично

на

доклінічному

етапі,

відмовитись

від застосування механічних способів відновлення НОФШМ. Водночас у всіх
вагітних І групи для відновлення обтураційної спроможності ШМ
застосовували як інвазивні (22,2%), так і консервативні (74,6%) методи
механічної

корекції

НОФШМ.

Зазвичай

трансвагінальний

серкляж

проводили за наявності прогресуючого розкриття внутрішнього вічка ШМ
з Y/U – подібною трансформацією цервікального каналу. У 3,2% випадків
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у вагітних І групи було проведено одночасно трансвагінальний серкляж
за методикою Любимової-Мамедалієвої та введення СЦПП.
Найбільш

значущим

показником

ефективності

запропонованого

вдосконаленого комплексу лікувально-профілактичних заходів є питома вага
термінових пологів у жінок досліджуваних груп.
Як свідчать проведені дослідження (табл. 6.1.2), 97,4% вагітних, які
отримували запропонований удосконалений комплекс, завершили вагітність
терміновими пологами (у контрольній групі – 100%; р < 0,05), тоді як
у вагітних із загальноприйнятою терапією, спрямованою на пролонгацію
вагітності, при доношеній вагітності народжували 82,5 % жінок.
Привертає до себе увагу той факт, що у 21 (40,4%) вагітної, які
отримували загальноприйняту терапію, пологи прийшлися на термін
37 тижнів і 2 – 3 дні, тоді як у 97,3% породіль (36 жінок), які отримували
вдосконалену терапію, пологи настали в терміні після 38 – 39 тижнів гестації,
що створювало сприятливі умови для завершення процесів соматичного
дозрівання плода внутрішньоутробно та проявилося вищим відсотком
новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар у вісім – десять балів – 50,0%
(І група – 41,0%, контрольна – 50,0%).
Таблиця 6.1.2
Терміни пологів обстежених жінок (абс. ч., %)

Показник

Значення показника в групах обстежених
(n)
(n = 63)

ІІ група
(n = 38)

2

3

Контрольна
група
(n = 34)
4

Пологи термінові

52 (82,5) *

37 (97,4)

34 (100,0)

Пологи передчасні, в т.ч.

12 (19,0) *

1 (2,6)

–

1 (8,3) ●

–

–

1

22 – 27 тижнів 6 днів

І група
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Продовження табл. 6.1.2
1

2

3

4

28 – 33 тижні 6 днів

7 (58,3) ●

–

–

34 – 36 тижнів 6 днів

4 (33,3) ●

1 (100,0) ≈

–

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно
з контрольною групою (р < 0,05);
● – у виділених значеннях відсоток вирахувано від загальної кількості
жінок з передчасними пологами – від 12;
≈ – у виділених значеннях відсоток вирахувано від загальної кількості
жінок з передчасними пологами – від 1.

Частоту передчасних пологів у вагітних основних груп відображено
в табл. 6.1.2. Як видно з таблиці, усі вагітні контрольної групи народжували
своєчасно при доношеній вагітності. У групі вагітних, які отримували
вдосконалений

лікувально-профілактичний

комплекс,

відбулися

одні

передчасні пологи (2,6%) в терміні 34 – 36 тижнів і 6 днів вагітності.
Водночас у роділь І групи, які отримували загальноприйнятий комплекс
лікувальних заходів, у структурі передчасних пологів переважали ранні
передчасні пологи, при цьому кожні другі – це пологи в терміні до 30 тижнів,
що відбилося й на стані новонароджених цієї групи жінок, на показниках
перинатальної захворюваності та смертності в таких немовлят.
Здебільшого розродження жінок досліджуваних груп при термінових
пологах відбувалося через природні пологові шляхи, частота кесаревого
розтину коливалася від 13,2% (ІІ група) до 28,6% (І група) при 20,6% в
контрольній групі (табл. 6.1.3). Оперативне розродження у вагітних основних
і контрольної груп проведено в більшості випадків (55,5% – І група і 75,0% –
ІІ група) за ургентними показаннями. Провідними показаннями для
оперативного завершення пологів у вагітних усіх груп були: фетальний
дистрес (І група – чотири випадки; ІІ – два; контрольна – три), слабкість
пологової діяльності, що не піддавалася медикаментозній корекції (І група –
два випадки; ІІ – один; контрольна – два).
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У жінок І групи показаннями для ургентного кесаревого розтину були:
клінічно вузький таз (два випадки), прееклампсія важкого ступеня (один
випадок), передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (один
випадок).

Структура

показань

для

оперативного

розродження

в ІІ та контрольній групах принципових розбіжностей не мала. Перебіг
пологів у роділь, які отримували під час вагітності запропонований
удосконалений

комплекс

лікувально-профілактичних

заходів,

також

відрізнявся меншою кількістю ускладнень (табл. 6.1.3). Так, у вагітних
ІІ групи майже в 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 і група контролю – 7,9%,
і 8,8% відповідно, І – 25,4%; р ˂0,05) (табл. 6.1.4). Частота кровотечі в
пологах у вагітних основних груп не мала достовірних розбіжностей і була
зумовлена передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти й
гіпотонією матки при кесаревому розтині. Післяпологова кровотеча у
вагітних І групи виникла на тлі дефекту часточки плаценти (шість випадків –
9,5%; ІІ група – три випадки – 7,9%), що зумовило необхідність виконання
ручної ревізії стінок порожнини матки, а також у результаті розриву шийки
матки в породіллі, якій під час вагітності було виконано серкляж ШМ (один
випадок), і гіпотонії матки (один випадок).
Таблиця 6.1.3
Ускладнення пологів обстежених жінок (абс. ч.,%)
Показник

1
Дистрес плода
Клінічно вузький таз
ПРПО

Значення показника в групах обстежених
(n)
І група
ІІ група
Контрольна
(n = 63)
(n = 38)
група
(n = 34)
2
3
4
4 (6,3)
1 (2,6)
3 (8,8)
2 (3,2)
–
1 (2,9)
13 (20,6) *
3 (7,9)
2 (5,9)
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1
Аномалії пологової
діяльності
Епізіо-, перінеорафія
Ручна ревізія стінок
порожнини матки
Кровотеча в пологах
Кровотечі в
післяпологовому періоді
Кесарів розтин

Продовження табл. 6.1.3
3
4
3 (7,9)
3 (8,8)

2
16 (25,4) *
8 (12,7)
6 (9,5)

7 (18,4) *
3 (7,9)

2 (5,9)
–

1 (1,6)
8 (12,7)

1 (2,6)
3 (7,9)

–
–

18 (28,6)

5 (13,2) ◊

7 (20,6)

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно
з контрольною групою (р < 0,05);
◊ – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І групою
(р < 0,05).

Результати

проведеного

дослідження

свідчать

про

відсутність

достовірної різниці в обсязі крововтрати в породіль досліджуваних груп
після термінових пологів.
Таблиця 6.1.4
Середня тривалість пологів у жінок обстежуваних груп (хв.)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник
Середня тривалість

І група

ІІ група

Контрольна група

(n = 63)

(n = 38)

(n = 34)

385,60±29,68 *

470,31±27,24 ◊

560,33±30,63

пологів
Примітки: * – статистично достовірні відмінності І групи порівняно з контрольною
групою (р < 0,05);
◊ – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І групою
(р < 0,05).

Відомості про розподіл новонароджених за масою відображено
в табл. 6.1.5. Так, у жінок, які під час вагітності отримували вдосконалений
комплекс лікувально-профілактичних заходів, середня вага новонароджених
становила 3316,32±62,79 г, що в середньому на 316,0±25,68 г перевищувало
середню вагу новонароджених від жінок, які отримували загальноприйняту
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терапію (3000±88,47 г; р < 0,05) і практично не відрізнялося від середньої
ваги новонароджених від матерів контрольної групи (3461,18±54,63 г;
р < 0,05). Серед новонароджених І групи з вагою до 2000,0 г народилося
12,7% немовлят (8), до 2500,0 г – 19,0% (12) немовлят, вагу при народженні в
3000,0 г і більше мали 36,3% (45) новонароджених. Водночас серед
новонароджених від матерів, які отримували вдосконалений лікувальнопрофілактичний комплекс, новонароджених з вагою до 2000,0 г не було, вагу
до 2500,0 г при народженні мали 10,5% (4) новонароджених, переважна
кількість немовлят (31) – 81,6% народилися з вагою 3000,0 г і більше
(табл. 6.1.5).
Середній зріст новонароджених у групі матерів з НОФШМ, яким під час
вагітності призначали вдосконалену лікувально-профілактичну програму
спостереження, становив 51,97±0,41 см і не мав достовірних розбіжностей
з новонародженими від матерів контрольної групи (51,85±0,50 см) і тих, що
отримували під час вагітності загальноприйняте лікування (50,16±0,61 см),
проте в ІІ основній групі достовірно переважали новонароджені зростом
50 – 54 см, питома вага яких становила 89,5% (табл. 6.1.6).
Таблиця 6.1.5
Маса новонароджених при народженні (г, абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група

ІІ група

Контрольна група

(n = 63)

(n = 38)

(n = 34)

1

2

3

4

520,0-1000,0

1 (1,6)

–

–

1001,0-1500,0

6 (9,5)

–

–

1500,1-2000,0

1 (1,6)

–

–

2000,1-2500,0

4 (6,3)

4 (10,5)

3 (8,8)

2501,0-3000,0

6 (9,5)

7 (18,4)

6 (17,6)
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Продовження табл. 6.1.5
1

2

3

4

3001,0-3500,0

23 (36,5)

12 (31,6)

11 (32,4)

3501,0-4000,0

20 (31,7)

11 (28,9)

9 (26,5)

Понад 4000,0

2 (3,2)

4 (10,5)

5 (14,7)

З таблиць 6.1.5 і 6.1.6 видно, що найбільше дітей в усіх групах жінок
народилися з масою 3001,0 – 3500,0 г зростом 50 – 54 см. Збільшення
відсотка дітей, які мають вагу до 2500,0 г і зріст 44 см і менше в групі дітей
від матерів з НОФШМ, які отримували загальноприйняту терапію під час
вагітності, пов’язано не лише зі зростанням питомої ваги передчасних
пологів у цій групі жінок, а також із затримкою внутрішньоутробного росту
плода (п’ять випадків – 7,9%), зокрема й при доношеній вагітності,
що свідчить

про

глибоке

порушення

компенсаторно-пристосувальних

механізмів у функціональній системі мати-плацента-плід при ПД у них.
Таблиця 6.1.6
Зріст новонароджених при народженні (см, абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група(n = 38)

Контрольна група (n = 34)

44 і менше

13 (20,6) *

–

1 (2,9)

45 – 49

7 (11,1)

3 (7,9)

2 (5,9)

50 – 54

41 (65,1) *

34 (89,5) ◊

29 (85,3)

55 і більше

2 (3,2)

1 (2,6)

2 (5,9)

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І групи порівняно з контрольною
групою (р < 0,05);
◊ – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І групою
(р < 0,05).

У двох випадках (3,17%) у вагітних І групи декомпенсована ПД була
причиною антенатальної загибелі (перинатальна смертність 31,7‰) плода: в
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одному випадку в терміні 24 тижні на тлі внутрішньоутробної інфекції, що
супроводжувала НОФШМ, і ще в одному – при доношеній вагітності на тлі
передчасного відшарування нормально розташованої плаценти. Випадків
перинатальної смертності у вагітних ІІ і групи контролю не зареєстровано.
Також в одному випадку СЗРП ІІІ ступеня був показанням для планового
розродження вагітної І групи шляхом операції кесаревого розтину. У групі
новонароджених від матерів, яким призначали вдосконалений лікувальнопрофілактичний комплекс, питома вага випадків СЗРП становить 5,3%, що не
має

достовірних

розбіжностей

з

аналогічними

показниками

у

новонароджених І та контрольної груп. Але ступінь СЗРП не перевищував
перший, а всі новонароджені були від термінових пологів, що значно
покращувало прогноз для таких немовлят. Стан немовлят на 1-й і 5-й хвилині
життя віддзеркалює табл. 6.1.7.
Таблиця 6.1.7
Оцінка новонароджених за шкалою Апгар (абс. ч., %)
Час

Бал

Значення показника в групах обстежених (n)

народження,

І група

ІІ група

Контрольна група

хвилини

(n = 61)

(n = 38)

(n = 34)

8

25 (41,0)

19 (50,0)

17 (50,0)

1-а

7

15 (24,6) *

16 (42,1) ◊

15 (44,1)

хвилина

<6

21 (34,4) *

3 (7,9) * ◊

2 (5,9)

9

–

2 (5,3) *

12 (35,3)

8

33 (54,1)

20 (52,6)

20 (58,8)

5-а

7

13 (21,3) *

14 (36,8) * ◊

2 (5,9)

хвилина

<6

15 (24,6)

2 (5,3) ◊

–

Примітки: * – статистично достовірні відмінності порівняно з контрольною групою
(р < 0,05);
◊ – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І (р < 0,05).
^ – відсоток вирахувано від загальної кількості дітей, народжених живими –
від 61
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У стані асфіксії помірного ступеня народилося двоє немовлят
від матерів,

які

отримували

вдосконалений

комплекс

лікувально-

профілактичних заходів, тоді як у І групі 13 новонароджених (20,6%;
р ˂ 0,05) народилися в стані асфіксії різного ступеня важкості.
Отже,

про

ефективність

удосконаленого

комплексу

лікувально-

профілактичних заходів свідчать: відсутність необхідності механічної
корекції НОФШМ у 28,9% вагітних при 97,4% доношуваності вагітності
до термінових пологів, відсутність екстремально ранніх і ранніх передчасних
пологів, зменшення питомої ваги пізніх передчасних пологів до 2,6%,
достовірне зменшення питомої ваги обтяженого перебігу вагітності, зокрема
плацентарної

дисфункції

в

поєднанні

з

інфекційно-запальними

ускладненнями, достовірне зменшення частоти ускладнень пологового акту
(передчасний розрив плодових оболонок, аномалії скоротливої діяльності
матки), збільшення середньої ваги новонароджених на 316,0±25,68 г,
переважно задовільний стан немовлят при народженні й відсутність випадків
перинатальної смертності.

6.2. Вплив запропонованого комплексу лікувально-профілактичних
заходів на особливості обміну колагену й нутритивний статус у вагітних
з недостатністю обтураційної функції шийки матки
Розглядаючи механізм вкорочення ШМ через призму змін у СТ,
яка створює її каркас й реалізується через порушення вмісту маркеру синтезу
колагену І типу Total P1NP на тлі дефіциту магнію, гіперкальціємії
та фосфатемії, вважаємо доцільним включити в комплекс лікувальнопрофілактичних

заходів

дигідратну

сіль

оротату

магнію

поряд

з мікронізованим ПГ та аргініном глутаматом.
Як свідчать проведені дослідження (табл. 6.2.1), на тлі запропонованої
терапії в плазмі крові вагітних з НОФШМ відбувається зменшення вмісту
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маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP (60,05±2,40 нг/мл) порівняно
з концентрацією маркеру до лікування (69,48±4,06 нг/мл). Проте цей
показник перевищує фізіологічну норму й концентрацію маркеру у вагітних
групи

контролю.

У

групі

вагітних

з

НОФШМ,

що

перебували

на загальноприйнятій терапії, за наявності тенденції до його зростання
достовірних змін у концентрації маркеру синтезу колагену І типу Total P 1NP
у динаміці лікування не відбувалося (табл. 6.2.1). Також незалежно
від отримуваної терапії у вагітних з НОФШМ не було відзначено
й достовірних змін у концентрації маркеру резорбції колагену І типу βCrossLaps (табл. 6.2.1). Отже, у вагітних з НОФШМ, які отримували
вдосконалений комплекс лікувально-профілактичних заходів, за рахунок
зниження біосинтезу маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP
відбувається збалансування співвідношення в системі Total P1NP-βCrossLaps, що є підґрунтям до відновлення фізіологічної анатомії та функції
каркасу ШМ й еластичних волоконець, які утворюють невпорядковані
мережеві структури цього органу, і клінічно проявляється гальмуванням
процесів розм’якшення та вкорочення ШМ. Адже саме накопичення колагену
І типу в ШМ сприяє передчасному розм’якшенню її тканин, розкриттю
внутрішнього вічка та ЦК під час вагітності, що проявляється маніфестацією
передчасних пологів на тлі НОФШМ. Збалансування процесів колагенезу й
колагенолізісу, яке було відзначено на тлі запропонованої терапії, сприяло
пролонгуванню вагітності до строку термінових пологів у 97,4% вагітних цієї
групи, а в 11 випадках (28,9%) на допологовому етапі дозволило відмовитися
від механічної корекції НОФШМ.
Включення в комплекс лікування дигідратної солі оротату магнію
зумовлено необхідністю відновлення рівню магнію й корекції загальної
та іонізованої форм гіперкальціємії, що притаманна вагітним з НОФШМ.
На тлі запропонованої терапії у вагітних з НОФШМ відбувалося достовірне
зростання

концентрації

іонізованого

магнію

на

21,5%

(табл. 6.4.3)

при одночасному зменшенні вмісту загального (на 6,2%) та іонізованого
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(на 6,6%)

кальцію

(табл.

6.4.2),

що

відповідає

фізіологічній

нормі

й аналогічним показникам у групі контролю. Нормалізація концентрації
іонізованого магнію гальмує передчасне дозрівання ШМ під час вагітності
за рахунок
прискорення

відновлення
синтезу

процесів

протеїнів

у

синтезу
СТ,

колагену

підвищення

фібробластами,
синтезу

ММП,

що забезпечує відновлення позаклітинної матриці СТ. Водночас адекватна
корекція гіпомагніємії забезпечує стан фізіологічного тонусу міометрію, що
проявилося зниженням частоти загрози передчасних пологів у вагітних, які
отримували вдосконалений лікувально-профілактичний комплекс, до 55,3%
(проти 88,9% в І групі; р ˂ 0,05), а також недоношування вагітності в 7,3
разу.
Аналогічні тенденції зберігалися й щодо концентрації іонізованого
фосфору в плазмі крові вагітних з НОФШМ, які отримували вдосконалену
терапію (табл. 6.4.3). Так, у динаміці лікування в цих вагітних ми відзначали
достовірне зниження вмісту іонізованого фосфору (на 6,0%) практично
до верхньої межі фізіологічної норми. Цей 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).
Для вагітних ІІ групи характерне відновлення Na+/K+ співвідношення
(табл. 6.2.4) 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, який ним інервується, а також поміж нейронами.
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Таблиця 6.2.1
Концентрація маркерів синтезу й резорбції колагену в крові вагітних до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

Total P1NP

67,34±5,13 *

70,42±5,44 *

69,48±4,06 *

60,05±2,40 • ≈

50,90±4,27

β-CrossLaps

0,393±0,02 *

0,400±0,02 *

0,388±0,02 *

0,394±0,03 *

0,300±0,02

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).
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Таблиця 6.2.2
Концентрація кальцію загального та іонізованого в крові вагітних до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

Ca загальний

2,61±0,04 *

2,62±0,04 *

2,58±0,03 *

2,42±0,02 * • ≈

2,21±0,04

Ca2+

1,40±0,02 *

1,41±0,02 *

1,37±0,03 *

1,28±0,02 * • ≈

1,11±0,03

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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).
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Таблиця 6.2.3
Концентрація фосфору загального та магнію іонізованого в крові вагітних до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник
Фосфор

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

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

загальний
Mg+

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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).
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Таблиця 6.2.4
Концентрація натрію та калію іонізованого в крові вагітних до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

група (n = 34)

Na+

128,09±2,16 *

133,13±2,01

127,23±2,5 *

138,47±1,84 • ≈

141,29±5,81

K+

3,30±0,12 *

3,38±0,10 *

3,28±0,15 *

4,02±0,11 • ≈

4,14±0,21

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

призначення

диференційованої

терапії,

спрямованої

на пролонгування вагітності в жінок з НОФШМ, не вплинула на показники
вмісту вітаміну D в плазмі крові в досліджуваних вагітних. Середні його
концентрації в динаміці лікування залишалися стабільно підпороговими
й віддзеркалювали дефіцит вітаміну порівняно з групою контролю на 29,6%
(І група) і 30,5% (ІІ група). Персистенція дефіциту вітаміну D у вагітних
з НОФШМ потребує вибіркової корекції залежно від показників його
концентрації в плазмі крові.
Отже, для вагітних, які отримували вдосконалену терапію, характерним
є зменшення вмісту маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP на тлі
стабілізації концентрації маркеру резорбції колагену І типу β-CrossLaps
та відновлення концентрації деяких мікроелементів плазми крові, які
найбільше впливають на стан сполучної тканини та процеси передачі
нервового імпульсу, до показників фізіологічної норми. Відновлення
мікронутрієнтного статусу у вагітних з НОФШМ з високим ступенем
вірогідності є одним з механізмів регуляції порушень у системі маркерів
синтезу й деградації колагену І типу, які формують патофізіологічні умови
для маніфестації недостатності обтураційної функції шийки матки у вагітних
з недиференційованою дисплазією сполучної тканини.

6.3. Стан гормонального гомеостазу в організмі досліджуваних
вагітних на тлі запропонованої терапії
Для оцінки запропонованої терапії в динаміці лікування досліджено
вміст основних гормонів плаценти (естрадіол і прогестерон) та стресасоційованих гормонів гіпофізу й надниркових залоз (пролактин, кортизол) в
плазмі крові вагітних з НОФШМ залежно від отримуваної терапії.
Як видно з таблиці 6.3.1, призначення мікронізованого прогестерону
в поєднанні з аргініном глутаматом, вже за десять днів лікування сприяло
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зростанню

вмісту

ПГ

у

сироватці

крові

вагітних

ІІ

групи

до 284,80±7,93 нмоль/л, що на 55,2% більше, ніж аналогічний показник у цій
групі вагітних напередодні лікування, і достовірно перевищує показники
вмісту цього гормону у вагітних І групи (206,14±6,15 нмоль/л; р ˂ 0,05).
Підвищення концентрації ПГ у вагітних основних груп відбувалося в межах
гестаційної норми, але у вагітних ІІ групи відзначено більш значущий підйом
концентрації ПГ, який становив 79,6% від показника концентрації ПГ
у вагітних з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ.
Динамічне обстеження вагітних з НОФШМ залежно від призначеної
терапії свідчить про подальше прогресивне зростання концентрації ПГ
у плазмі крові обстежуваних вагітних (табл. 6.3.2). Так, у вагітних ІІ групи
на тлі тривалого прийому мікронізованого прогестерону середній показник
вмісту ПГ в плазмі крові становить 621,00±15,23 нмоль/л, що на 26,8%
перевищує показники в групі вагітних із загальноприйнятим лікуванням
(454,71±8,05 нмоль/л; р ˂ 0,05) і не має достовірних розбіжностей з вагітними
контрольної групи (679,43±6,0 нмоль/л; р ˂ 0,05). Отже, динамічні прямі
концентрації ПГ у плазмі крові вагітних з НОФШМ і контрольної груп мають
пропорційно прогресивний підйом у межах фізіологічної норми (рис. 6.3.1).
Однак динамічні прямі концентрації ПГ вагітних контрольної та ІІ групи
практично збігаються, а динамічна пряма концентрації цього гормону у
вагітних І групи зберігає її більш пологий ухил, як і до лікування.
Зростання концентрації ПГ у вагітних обстежуваних груп відбувалося
на тлі підвищення концентрації Е2 в межах гестаційної норми (табл. 6.3.1,
6.3.2), а динамічні прямі концентрації досліджуваного гормону були майже
односпрямованими (рис. 6.3.2).
Це сприяло збалансуванню естроген-прогестеронового співвіднощення
у вагітних

з

НОФШМ,

відновленню

обтураційної

спроможності

внутрішнього вічка ШМ і пролонгуванню вагітності.
Оцінюючи ефективність запропонованої терапії, в динаміці лікування
вивчалася концентрація стрес-асоційованих гормонів у плазмі крові вагітних.
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Рис. 6.3.1. Динаміка змін концентрації прогестерону
в сироватці крові вагітних досліджуваних груп після лікування

Рис. 6.3.2. Динаміка змін концентрації естрадіолу
в сироватці крові вагітних досліджуваних груп після лікування
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Таблиця 6.3.1
Концентрація естрадіолу і прогестерону в крові вагітних у 23 – 24 тижні вагітності до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

Естрадіол

24,41±1,60

27,68±1,52

24,38±1,48

26,36±1,48

29,70±3,54

Прогестерон

179,06±6,71 *

206,14±6,15 * ×

183,46±10,24 *

284,80±7,93 * • ≈

358,0±4,57

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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);
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Таблиця 6.3.2
Концентрація естрадіолу і прогестерону в крові вагітних у 33 – 34 тижні вагітності до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

Естрадіол

48,71±2,44

51,35±2,49

49,95±2,86

50,86±2,94

51,69±0,97

Прогестерон

392,01±7,70 *

454,71±8,05 * ×

403,90±10,18 *

621,00±15,23 * • ≈

679,43±6,0

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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);
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Ураховуючи

психоемоційні

аспекти

ускладненої

вагітності,

притаманний невиношуванню й недоношуванню стан хронічного стресу,
який супроводжує таку вагітність, з одного боку, і зумовлює гіперсекрецію
стрес-асоційованих гормонів гіпофізу й надниркових залоз, з іншого,
уважаємо, що відновлення фізіологічної гестаційної концентрації К і ПРЛ
можливо

розглядати

як

маркер

ефективності

застосованої

терапії,

спрямованої на пролонгацію вагітності.
Як свідчать проведені дослідження, уже за десять днів лікування
в динаміці

спостереження

вдосконалену

терапію,

у

що

вагітних
разом

з

з

НОФШМ,

мікронізованим

які

отримували

прогестероном

та аргініном глутаматом містила магнію оротату дигідрат, спостерігаємо
нормалізацію біосинтезу К (табл. 6.3.3). Концентрація К у плазмі крові
вагітних ІІ групи порівняно з аналогічними показниками до лікування
зменшилася на 14,0% і становила 181,94±8,14 нмоль/л, що відповідає
гестаційній нормі й не відрізняється від показників групи контролю.
Концентрація

К

у

плазмі

крові

вагітних

з

НОФШМ

на

тлі

загальноприйнятого лікування зменшилася незначно й на момент обстеження
становила 203,00±6,53 нмоль/л, що на 2,3% менше, ніж до лікування.
Підвищена порівняно з гестаційною нормою, показниками в групі контролю
(121,0±3,93 нмоль/л; р ˂ 0,05) і ІІ групи (181,94±8,14 нмоль/л; р ˂ 0,05)
концентрація К у вагітних із загальноприйнятим лікуванням НОФШМ
свідчить про збереження психоемоційного напруження в цих жінок.
У динаміці лікування в усіх вагітних, які отримували терапію,
спрямовану на пролонгацію вагітності, відзначено нормалізацію показників
концентрації К відповідно до гестаційної норми (табл. 6.3.4). Так, у вагітних,
які отримували вдосконалений комплекс лікувально-профілактичних заходів,
концентрація К відповідала не лише фізіологічній нормі для цього терміну
гестації (210,88±5,48 нмоль/л), а й була максимально наближеною
до показників контрольної групи (158,84±6,85 нмоль/л), але достовірно
відрізнялася

від

показників

вагітних

з

НОФШМ,

які

отримували
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загальноприйняте лікування (289,22±9,04 нмоль/л; р ˂ 0,05), що свідчить
про ефективність запропонованої терапії.
Аналогічні тенденції зберігалися щодо концентрації ПРЛ у вагітних
з НОФШМ у динаміці лікування.
Водночас у вагітних, які отримували загальноприйняте лікування, ми
відзначали доволі повільне зменшення концентрації цього гормону.
Так, на початковому етапі лікування в плазмі крові цих жінок рівень ПРЛ
навіть збільшувався на 6,6% (301,39±5,82 нг/мл), перевищуючи в 2,6 разу
показники вагітних контрольної групи (114,29±3,19 нг/мл; р ˂ 0,05).
Тенденція до нормалізації вмісту ПРЛ у динаміці спостереження у вагітних
із загальноприйнятим

лікуванням

стала

помітною

лише

в

третьому

триместрі: при обстеженні цих вагітних у 33 – 34 тижні концентрація ПРЛ
порівняно з показниками до лікування знижувалася лише на 5,5%
(302,55±6,00 нг/мл), перевищуючи в 1,3 разу аналогічний показник групи
контролю (230,81±3,20 нг/мл; р ˂ 0,05) і в 1,1 разу гестаційну норму.
Для вагітних з НОФШМ, які отримували вдосконалену лікувальнопрофілактичну терапію, притаманна швидка нормалізація показників ПРЛ
(табл. 6.3.3). Так, уже при першому контрольному обстеженні ми відзначали
зниження концентрації ПРЛ у середньому на 51,6% (134,40±5,94 нг/мл),
що майже відповідає гестаційній нормі й лише на 17,6% перевищує
показники

контрольної

групи

(114,29±3,19

нг/мл).

У

подальшому

під впливом запропонованої терапії, спрямованої на пролонгацію вагітності,
було спостережено динамічне падіння продукції стрес-асоційованого
гормону ПРЛ і в ІІІ триместрі на 14,3%, що в кінцевому результаті призвело
до нормалізації показників його концентрації (табл. 6.3.4).
Як свідчать проведені дослідження, у вагітних з НОФШМ незалежно від
отримуваної терапії, спрямованої на збереження вагітності, при пролонгації
вагітності

відбувається

асоційованих

гормонів,

нормалізація
однак,

у

показників

разі

концентрації

застосування

стрес-

вдосконаленого

комплексу, ці процеси відбуваються з більш високою швидкістю.
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Таблиця 6.3.3
Концентрація кортизолу та пролактину в крові вагітних у 23 – 24 тижні вагітності до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

Кортизол

207,75±6,74 *

203,00±6,53 *

211,45±7,69 *

181,94±8,14 *• ≈

121,0±3,93

Пролактин

282,71±5,65 *

301,39±5,82 * ×

277,61±6,82 *

134,40±5,94 * • ≈

114,29±3,19

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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);
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Таблиця 6.3.4
Концентрація кортизолу та пролактину в крові вагітних у 33 – 34 тижні вагітності до та після лікування (M±m)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

Кортизол

297,89±6,19 *

289,22±9,04 *

306,48±7,50 *

210,88±5,48 *• ≈

158,84±6,85

Пролактин

320,01±12,59 *

302,55±6,00 *

309,86±12,25 *

265,51±11,93 * • ≈

230,81±3,20

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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).
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Отже, призначення вагітним з НОФШМ удосконаленої терапії,
спрямованої на пролонгацію вагітності, із застосуванням мікронізованого
ПГ,

аргініну

глутамату

і найефективнішим
що підтверджено

й

оротат

порівняно
прогресуючим

магнію

із

дигідрату,

є

загальноприйнятою

зростанням

біосинтезу

доцільним
терапією,

прогестерону,

відновленням естроген-прогестеронового співвідношення на тлі нормалізації
вмісту стрес-асоційованих гормонів гіпофізу й надниркових залоз.

6.4. Кольпоцитологічна характеристика вагінального епітелію
у вагітних

з

недостатністю

обтураційної

функції

шийки

матки

під впливом запропонованої терапії
Ураховуючи той факт, що провідна ланка запропонованої терапії,
спрямованої на збереження вагітності – це мікронізований прогестерон,
точкою прикладання якого є органи-мішені, зокрема вагінальний епітелій,
для оцінки ефективності вдосконаленого лікувально-профілактичного курсу
було

проаналізовано

кольпоцитологічні

зміни

вагінального

епітелію

у вагітних з НОФШМ.
Як свідчать проведені дослідження, на тлі вдосконаленої терапії в 47,4%
вагітних

ІІ

групи

було

зареєстровано

кольпоцитологічну

картину

вагінального епітелію, що відповідає терміну вагітності (табл. 6.4.1). Саме
в цих вагітних одночасно з відновленням концентрації ПГ і зниженням
вмісту стрес-асоційованих гормонів уже на ранніх етапах лікування
знижувалася концентрація 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. Серед вагітних
І групи кольпоцитологічний тип вагінальних мазків, що відповідають терміну
вагітності, зареєстровано лише в 11,1% (р ˂ 0,05), тоді як переважна
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більшість вагітних контрольної групи мала саме такий тип мазків (61,8%;
р ˂ 0,05).
Для 69,8% вагітних з НОФШМ, які отримували загальноприйняту
терапію, і 39,5% вагітних на тлі вдосконаленої терапії, притаманна
персистенція естрогенового типу кольпоцитологічних мазків (рис. 6.4.1),
що свідчить про наявність глибоких порушень у системі гормонального
гомеостазу в таких жінок.

Рис. 6.4.1. Розподіл піхвових мазків за кольпоцитологічним типом
у вагітних досліджуваних груп після лікування
Саме цим вагітним у динаміці спостереження проводили хірургічну
(22,2% – І група; 5,3% – ІІ група; р ˂ 0,05) або неінвазивну (74,6% – І група;
63,2% – ІІ група; р ˃ 0,05), а в окремих випадках (3,2% – І група; 2,6% –
ІІ група; р ˃ 0,05) поєднану механічну корекцію НОФШМ.
Достовірних

відмінностей

у

частоті

реєстрації

цитолітичного

й запального типу мазків у вагітних обстежуваних груп у динаміці лікування
та спостереження не виявлено (рис. 6.4.1).
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Таблиця 6.4.1
Кольпоцитологічні типи вагінального епітелію у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки залежно
від отримуваної терапії (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група

ІІ група

Контрольна група

(n = 63)

(n = 38)

(n = 34)

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

Естрогеновий тип

44 (69,8) *

39 (61,9)

27 (71,5) *

15 (39,5) • ≈

9 (26,5)

Відповідає

7 (11,1) *

17 (27,0) * ×

4 (10,5) *

18 (47,4) • ≈

21 (61,8)

Запальний

6 (9,5)

4 (6,3)

4 (10,5)

2 (5,3)

3 (8,8)

Цитолітичний

6 (9,5)

3 (4,8)

3 (7,9)

3 (7,9)

1 (2,9)

терміну вагітності

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І і ІІ групи порівняно з контрольною групою (р < 0,05);
• – статистично достовірні відмінності ІІ групи порівняно з І групою (р < 0,05);
≈ – статистично достовірні відмінності ІІ групи до та після лікування (р < 0,05);
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Отже, виявлені закономірності кольпоцитологічної характеристики
вагінального епітелію у вагітних залежно від отримуваної терапії свідчать
про переважну ефективність удосконаленого лікувально-профілактичного
комплексу, що містить мікронізований прогестерон, аргініну глутамат
і дигідратну сіль оротату магнію.

6.5. Ультразвукова оцінка впливу запропонованої терапії на стан
фетоплацентарного

комплексу

та

шийку

матки

у

вагітних

з недостатністю її обтураційної функції
Для

визначення

ефективності

вдосконаленого

лікувально-

профілактичного комплексу для всіх вагітних основної групи в динаміці
лікування в терміні 34 – 35 тижнів гестації було виконано комплексне
ультразвукове

обстеження:

фетометрію,

плацентографію,

визначення

кількості амніотичної рідини та допплерометрію в основних судинах ФПК.
Як

свідчать

до комплексу

результати

проведеного

лікувально-профілактичних

прогестерону,

оротат

дигідратної

солі

дослідження,
заходів

магнію,

включення

мікронізованого

аргініну

глутамату

та двоетапної санації патогенетично обґрунтованим місцевим антимікробним
препаратом

з

подальшим

використанням

селективного

пробіотика,

що містить штами Lactobacillus rhamnosus GR – 1TM і Lactobacillus reuteri
RC – 14TM, є ефективним, оскільки забезпечує розвиток виражених
компенсаторно-пристосувальних умов, за яких відсутнє прогресування ПД.
Так, за результатами ультразвукової фетометрії переважна більшість плодів
вагітних досліджуваних груп цілком відповідала їхньому гестаційному віку,
а частота симетричної форми СЗРП у вагітних досліджуваних груп
достовірно не відрізнялася (І група – 7,9%; ІІ – 5,3%; контрольна – 2,9%).
У вагітних, які отримували вдосконалений лікувально-профілактичний
комплекс, та у вагітних з фізіологічним станом обтураційної функції ШМ це
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були ознаки початкового першого ступеня симетричної форми СЗРП.
Новонароджені цих породіль народилися вчасно від термінових пологів,
що значно покращувало прогноз для таких немовлят. Серед новонароджених,
матері яких на тлі НОФШМ отримували загальноприйняту терапію, було
відзначено по одному випадку СЗРП ІІ і ІІІ ступенів.
Із застосуванням удосконаленого комплексу лікувально-профілактичних
заходів у вагітних ІІ групи з високим ступенем вірогідності пов’язано
зменшення частоти реєстрації гіперпластичних і деструктивних змін
у плаценті, частота яких була вдвічі нижчою (ІІ група – 15,8%; І група –
31,7%; контрольна – 8,8%; р ˂ 0,05), ніж у вагітних, які отримували
загальноприйняту терапію. Середня товщина плаценти у вагітних І групи
становила 37,2±0,6 мм, ІІ групи – 36,4±0,5 мм, що достовірно не відрізнялося
від аналогічного показника в групі контролю (35,1±0,6 мм). Аномальну
кількість амніотичної рідини, за даними УЗД, у вагітних, які отримували
вдосконалений

лікувально-профілактичний

комплекс,

ми

реєстрували

в 1,5 разу рідше – 18,4% (у групі вагітних із загальноприйнятим лікуванням –
28,6%). Середнє значення амніотичного індексу у вагітних І групи становило
17,4±0,6. І, якщо частота багатоводдя не мала достовірних відмінностей,
то в групі вагітних, які отримували вдосконалене лікування, помірне
багатоводдя ми реєстрували значно рідше, а середнє значення амніотичного
індексу становило 12,8±0,4.
Аналізуючи результати УЗД, ми розглядали гіпертрофію плаценти,
наявність у ній деструктивних змін, патологічну кількість амніотичної
рідини, особливо в поєднанні із СЗРП, як ультразвукові критерії ПД,
що дозволяє зробити висновок про те, що частота ПД в І групі становила
30,2 % проти 15,8% в ІІ групі (р ˂ 0,05).
Ступінь порушення компенсаторно-пристосувальних механізмів при ПД
визначали за показниками кривих швидкостей кровообігу в маткових
артеріях, АП, басейні СМА й АО. Допплерометричні показники матковоплацентарного

кровообігу

у

вагітних

досліджуваних

груп

залежно
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від отримуваної терапії, відображені в табл. 6.5.1, свідчать про відсутність
достовірної різниці порівняно з показниками вагітних з фізіологічними
обтураційними

властивостями

прогностичну

ознаку

ШМ,

що

розглядаємо

як

компенсаторно-пристосувальних

сприятливу
можливостей

у системі мати-плацента-плід вагітних з НОФШМ.
У динаміці спостереження й лікування 71,1% вагітним з НОФШМ,
які отримували вдосконалену терапію, і 100% вагітним з НОФШМ, яким
призначали загальноприйняту терапію, застосовували механічне відновлення
обтураційної спроможності ШМ шляхом проведення серкляжу або введення
СЦПП, а в окремих випадках при неспроможності серкляжу додатково
з метою розвантаження на ушиту ШМ накладали СЦПП. У подальшому
таким вагітним ТВУЗД з комплексу додаткових обстежень вилучали. Стан
ШМ у динаміці лікування шляхом виконання ТВУЗД оцінювали лише в
11 (28,9%) вагітних ІІ основної групи, яким за результатами вдосконаленої
комплексної консервативної терапії вдалося уникнути застосування тих чи
тих методів механічної корекції НОФШМ. У ході

антенатального

спостереження на тлі запропонованої терапії у вагітних ІІ основної групи
було

спостережено

незначне

зростання

середньої

довжини

ШМ,

яка становила 26,48±1,02 мм, що не мало статистично значимої різниці
в динаміці лікування.
У шістьох вагітних (54,5%) із тих, які знаходилися під спостереженням,
шийка

зберігала

центроване

розташування,

в

інших

випадках

–

сакралізувалася. Середній розмір ширини ШМ у досліджуваній групі
вагітних становив 38,79±0,51 мм і достовірно не відрізнявся від аналогічного
показника в контрольній групі (39,27±0,56 мм).
У вагітних досліджуваних груп також не було відзначено достовірної
різниці в значенні середнього показника передньо-заднього розміру ШМ
(ІІ група 39,54±0,46 мм, контрольна – 40,29±0,42 мм). І лише в чотирьох
вагітних ІІ групи (36,4%) відзначено розширення внутрішнього вічка
в середньому до 4,69±0,22 мм.
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Таблиця 6.5.1
Показники плодового кровообігу у вагітних досліджуваних груп до та після лікування
Досліджувані

Показники

судини

кровообігу

Значення показника в групах обстежених (n)
І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

група (n = 34)

Маткова

PI

1,38±0,21

1,29±0,25

1,38±0,21

1,01±0,04

0,97±0,05

артерія

RI

0,57±0,06

0,55±0,04

0,57±0,06

0,52±0,04

0,48±0,04

С/Д

2,12±0,12

2,01±0,15

2,12±0,12

1,91±0,14

1,82±0,13

Артерія

PI

0,96±0,05

0,95±0,04

0,96±0,05

0,92±0,05

0,91±0,05

пуповини

RI

0,69±0,05

0,66±0,03

0,69±0,05

0,64±0,03

0,62±0,03

С/Д

2,80±0,20

2,74±0,30

2,80±0,20

2,63±0,02

2,60±0,20

Аорта

PI

2,21±0,16

2,01±0,20

2,21±0,16

1,89±0,15

1,81±0,10

плода

RI

0,77±0,04

0,75±0,02

0,77±0,04

0,74±0,04

0,72±0,05

С/Д

7,10±0,40

6,94±0,24

7,10±0,40

6,45±0,30

6,40±0,40

Басейн

PI

2,11±0,19

1,96±0,20

2,11±0,19

1,61±0,25

1,58±0,23

СМА

RI

0,82±0,06

0,79±0,82

0,82±0,060

0,76±0,03

0,74±0,04

С/Д

5,73±0,31

5,31±0,20

5,73±0,31

4,33±0,25

4,24±0,22
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У ході дослідження V-/Y-подібної трансформації ЦК ШМ виявлено
не було, а васкуляризація ШМ при КДК та стан судин шийки матки
не відрізнялися від аналогічних показників вагітних контрольної групи.
Отже, про ефективність удосконаленого лікувально-профілактичного
комплексу, за даними фетометрії, плацентографії, допплерометрії в судинах
МПК, свідчить достовірне зниження частоти плацентарної дисфункції в групі
вагітних, які її отримували. Призначення лікувально-профілактичного
комплексу вагітним з групи високого ризику щодо НОФШМ на доклінічному
етапі забезпечує стабілізацію, а в деяких випадках регрес окремих
ультразвукових ознак недостатності обтураційної спроможності ШМ,
що дозволяє уникнути в подальшому застосування способів механічної
корекції цієї патології.

6.6. Вплив запропонованої терапії на стан піхвового біотопу вагітних
з недостатністю обтураційної функції шийки матки
Зміни піхвового біотопу у вагітних з НОФШМ, яким притаманна
персистенція збудників-асоціантів, відіграють одну з провідних ролей
у ґенезі переривання вагітності в таких жінок. Тому оцінка ефективності
вдосконаленої

лікувально-профілактичної

терапії

інфекційно-запальних

процесів піхви в комплексному лікуванні загрози передчасних пологів
у вагітних з НОФШМ була одним із завдань проведеного дослідження.
Для виконання поставленого перед дослідженням завдання в динаміці
лікування у вагітних основних груп ми вивчали показники рН піхви, зміни
мікроскопічної та бактеріологічної характеристики піхвового пейзажу.
Як свідчать проведені дослідження, на тлі вдосконаленої терапії серед
вагітних ІІ групи було відзначено достовірне зростання питомої ваги осіб
з фізіологічними показниками рН (табл. 6.6.1), при цьому за результатами
визначення тест-смужками значення рН у цій групі вагітних коливалося
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від 4,0 до 4,7, а середнє становило 4,4±0,2, що відповідає нормоценозу
піхвового біотопу. На тлі застосування вагінальних капсул, що містили
Lactobacillus rhamnosus GR – 1TM і Lactobacillus reuteri RC – 14TM по одній
капсулі на ніч протягом семи діб з подальшим пероральним прийом
препарату, що містив 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, у переважної більшості вагітних ІІ групи (89,5%) при
контрольному визначенні рН у динаміці антенатального спостереження було
відзначено персистенцію слабо кислого піхвового середовища. У вагітних І
групи

для першого

етапу

терапії

з

використанням

протизапальних

та антимікробних місцевих препаратів, які призначали з урахуванням
чутливості до них мікробних збудників-асоціантів, також була характерна
нормалізація піхвового середовища з реєстрацією фізіологічних показників
рН у 85,7% вагітних (табл. 6.6.1) 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.
Принциповим є той факт, що в 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.
Ефективність санації піхви у вагітних з НОФШМ демонструють таблиці
6.6.1. – 6.6.3. Так, на тлі призначеної терапії серед вагітних основних груп ми
відзначали достовірне зниження питомої ваги осіб з великою кількістю
епітеліальних клітин (23,8% – І група, 23,7% – ІІ група), які є ознакою
альтеративного запалення, що збігається з аналогічним показником у групі
контролю. Серед вагітних І групи, які отримували загальноприйняту терапію,
переважали жінки з помірним (до 10 в полі зору) (90,5%) вмістом лейкоцитів
і змішаною грамнегативною мікрофлорою (60,3%; ІІ група – 42,1%; р ˂ 0,05).
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Таблиця 6.6.1
Аналіз результатів мікроскопії вагінальних виділень у вагітних досліджуваних груп (абс. ч., %)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

(n = 34)

2

3

4

5

6

34 (54,0) *

15 (23,8) ×

20 (52,6) *

9 (23,7) ≈

7 (20,6)

4 (6,3)

6 (9,5)

2 (5,3)

10 (26,3) • ≈

5 (14,7)

до 10 в полі зору

26 (41,3) *

57 (90,5) ×

16 (42,1) *

24 (63,2) • ≈

20 (58,8)

½ поля зору

30 (47,6) *

–

18 (47,4) *

4 (10,5) ≈

8 (23,5)

3 (4,8)

–

2 (5,3)

–

1 (2,9)

34 (54,0) *

43 (68,3) ×

20 (52,6) *

28 (73,7) ≈

26 (76,5)

28 (44,4)

24 (38,1)

17 (44,7)

8 (21,1)

12 (35,3)

1
Велика кількість
епітеліальних
клітин
Лейкоцити:
поодинокі

усе поле зору
Грампозитивні
палички
Грамнегативні
палички
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Продовження табл. 6.6.1.
1

2

3

4

5

6

17 (27,0)

14 (22,2)

10 (26,3)

8 (21,1)

7 (20,6)

31 (49,2) *

16 (25,4) ×

18 (47,4) *

9 (23,7) ≈

9 (26,5)

63 (100,0)

61 (96,8)

38 (100,0)

34 (89,5)

20 (58,8)

8 (12,7)

–

4 (10,5)

–

7 (20,6)

≤ 4,4

20 (31,7) *

54 (85,7) ×

12 (31,6) *

34 (89,5) ≈

21 (61,8)

≥ 4,5

43 (68,3) *

9 (14,3) ×

26 (68,4) *

4 (10,5) ≈

13 (38,2)

Грампозитивні
коки
Гриби

роду

Candida
Змішана флора
Позитивний
амінний тест
рН піхвового вмісту:

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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);
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Таблиця 6.6.2
Якісні показники умовно-патогенних аеробних та анаеробних мікроорганізмів біоценозу статевих шляхів у вагітних
обстежуваних груп (абс. ч.,%)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна група

До лікування Після лікування

(n = 34)

До лікування

Після лікування

2

3

4

5

6

Staphylococcus epidermidis

25 (39,7) *

21 (33,3)

14 (36,8) *

7 (18,4) • ≈

8 (23,5)

Enterococcus feacalis

25 (39,7) *

19 (30,2)

15 (39,5) *

6 (15,8) • ≈

7 (20,6)

Streptococcus viridans

4 (6,3)

3 (4,8)

2 (5,3)

1 (2,6)

–

Escherichia coli

24 (38,1) *

17 (27,0)

14 (36,8) *

5 (13,2) • ≈

7 (20,6)

Bacteroides fragilis

14 (22,2) *

4 (6,3) ×

8 (21,1) *

3 (7,9) ≈

2 (5,9)

Gardnerella vaginalis

13 (20,6) *

–

8 (21,1) *

–

3 (8,8)

6 (9,5)

3 (4,8)

3 (7,9)

1 (2,6)

2 (5,9)

32 (50,8) *

9 (14,3) ×

19 (50,0) *

5 (13,2) ≈

10 (29,4)

Peptococcus anaerobic

6 (9,5)

2 (3,2)

4 (10,5)

–

3 (8,8)

Peptostreptococcus anaerobic

4 (6,3)

–

5 (13,2)

–

–

Prevotella bivia

7 (11,1)

2 (3,2) ×

5 (13,2)

1 (2,6) ≈

4 (11,7)

1

Atopobium vaginae
Candida albicans
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Продовження табл. 6.6.2.
1
Fusobacterium nucleatum
Lactobacillus spp.

2

3

4

5

6

4 (6,3)

2 (3,2)

4 (10,5)

–

–

10 (15,9) *

28 (44,4) ×

6 (15,8) *

31 (81,6) • ≈

18 (52,9)

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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);
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Таблиця 6.6.3
Кількісні показники умовно-патогенних аеробних та анаеробних мікроорганізмів біоценозу статевих шляхів
у вагітних обстежуваних груп (LgM±m, КОЕ/мл)
Значення показника в групах обстежених (n)
Показник

І група (n = 63)

ІІ група (n = 38)

Контрольна

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

група (n = 34)

2

3

4

5

6

Staphylococcus epidermidis

4,52±0,3 *

3,4±0,2 ×

4,52±0,3 *

3,2±0,3 ≈

3,0±0,6

Enterococcus feacalis

4,61±0,3 *

3,1±0,4 ×

4,61±0,3 *

2,9±0,4 ≈

3,23±0,6

Streptococcus viridans

3,25±0,8

–

3,25±0,8

–

–

Escherichia coli

4,0±0,27 *

2,52±0,3 ×

4,0±0,27 *

2,31±0,2 ≈

2,86±0,37

Bacteroides fragilis

4,57±0,40 *

2,5±0,4 ×

4,57±0,40 *

2,23±0,3 ≈

2,5±0,70

Atopobium vaginae

4,33±0,46 *

3,1±0,3 ×

4,33±0,46 *

3,0±0,3 ≈

2,5±0,71

6,2±0,3 *

3,1±0,2 ×

6,2±0,3 *

2,1±0,4 • ≈

3,8±0,3

4,32±0,58 *

3,4±0,26 ×

4,32±0,58 *

2,6±0,4 • ≈

2,52±0,33

6,12±0,42

3,6±0,42 ×

6,12±0,42

2,3±0,3 • ≈

–

3,84±0,26 *

3,0±0,25 ×

3,84±0,26 *

2,2±0,25

2,6±0,35

1

Candida albicans
Peptococcus anaerobic
Peptostreptococcus anaerobic
Prevotella bivia
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Fusobacterium nucleatum

3,9±0,35

3,2±0,33

2,4±0,4 ≈

3,9±0,35

–

Продовження табл. 6.6.3
1
Lactobacillus spp.

2

3

4

5

6

3,40±0,42 *

4,34±0,2 ×

3,40±0,42 *

5,21±0,3 • ≈

4,94±0,35

Примітки: * – статистично достовірні відмінності І та ІІ групи порівняно з групою контролю (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) ;
× – статистично достовірні відмінності І групи до та після лікування (р < 0,05).
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Контрольне обстеження вагітних ІІ групи свідчить про достовірне
переважання серед обстежуваних вагітних (табл. 6.6.1) 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

(табл. 6.6.2).
На тлі вдосконаленої терапії із застосуванням пробіотиків локальної
та загальної дії в динаміці лікування в біотопі 81,6% вагітних ІІ групи (до
лікування – 15,8%; р ˂ 0,05; І групи після лікування – 44,4%; р ˂ 0,05)
достовірно збільшувався вміст Lactobacillus spp., середня концентрація яких
становила 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) (табл. 6.6.3), що свідчить про ефективність
запропонованого двоетапного лікування й забезпечує сприятливі умови
для пролонгації вагітності при НОФШМ.
Отже, запропонована вдосконалена двоетапна санація статевих шляхів
селективним пробіотиком на тлі тривалої прогестеронової та магнієвої
підтримки забезпечує стабілізацію рН піхви в середньому на рівні 4,4±0,2,
який відповідає нормоценозу піхвового вмісту, сприяє достовірному
зростанню концентрації Lactobacillus spp. у межі фізіологічної норми
при достовірному зменшенні концентрації в біотопі грибів Candida albicans,
а також умовно-патогенних мікроорганізмів аеробного й анаеробного
походження, що забезпечує умови для пролонгації вагітності.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета

цієї

роботи

полягала

у

зниженні

частоти

акушерських

і перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції
шийки матки шляхом удосконалення діагностики та корекції в таких жінок
розладів

гормонального

гомеостазу,

обміну

сполучної

тканини

та

мікронутрієнтного статусу.
Для вирішення цих проблем було поставлено такі завдання:
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 Україниˮ за 2011 – 2015 рр.
2. Визначити особливості обміну сполучної тканин, деяких
мікроелементів і вітамінів у жінок з недостатністю обтураційної функції
шийки матки в динаміці вагітності.
3. Оцінити
гомеостазу

в динаміці

та

стану

вагітності показники гормонального

фетоплацентарного

комплексу

в

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 в 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
в жінок з недостатністю обтураційної функції шийки матки та оцінити
його ефективність.
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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; маркери синтезу та
резорбції сполучної тканини; мікронутрієнтний обмін; мікробіоценоз піхви;
стан плода та новонародженого.
Методи

дослідження

–

клінічні,

клініко-статистичні,

біохімічні,

ультразвукові, ендокринологічні, бактеріологічні, математично-статистичні.
Для

вирішення

поставлених

завдань

було

проведено

клініко-

статистичний аналіз за даними відділення патології вагітності та пологів
ДУ „ІПАГ НАМН Україниˮ за 2011 – 2015 роки та обстежено 135 вагітних,
із них: 101 вагітна з недостатністю обтураційної функції шийки матки
та 34 з фізіологічними обтураційними властивостями шийки матки.
За даними клініко-статистичних досліджень історій пологів жінок
з НОФШМ установлено зростання цього контингенту в загальній популяції
вагітних, питома вага яких становить 4,7% і не має тенденції до зниження.
У 23,8% випадків це були вагітні віком 35 років і старші, а кожна друга з них
– вагітна пізнього репродуктивного віку, що дозволяє розглядати пізній
репродуктивний вік як фактор високого ризику щодо розвитку НОФШМ.
НОФШМ частіше було діагностовано у вагітних, працевлаштованих
на державній службі, що, можливо, пов’язано з персистенцією стресасоційованих ситуацій як фактору розвитку гормонального дисбалансу.
Для вагітних

з

НОФШМ

притаманна

висока

екстрагенітальна

захворюваність, яку зареєстровано в 65,9% цих жінок. Серед захворювань
часто визначали поєднання типових для НДСТ екстрагенітальних проявів:
пролапс мітрального клапану й захворювання судинної системи (56,6%),
патологія органів зору (51,8%), захворювання ШКТ та ЖВШ (38,6%), що
дозволило розглядати наявність у вагітної на ранніх етапах антенатального
спостереження фенотипічних маркерів НДСТ як фактор високого ризику
щодо розвитку НОФШМ під час вагітності.
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Серед

вагітних

гінекологічною

з

НОФШМ

патологією,

яка

переважали
реєструвалася

жінки
у

з

поєднаною

41,2%

випадків,

з достовірним превалюванням запальних захворювань жіночих статевих
органів (47,9%), фонових і передракових захворювань ШМ (51,3%),
що створювало несприятливий преморбідний фон для інфікування плодового
міхура й маніфестації клінічних проявів переривання вагітності.
Аналіз акушерського анамнезу та стану репродуктивної функції
в пацієнток основної групи свідчить про рівні можливості розвитку НОФШМ
як у першо-, так і повторновагітних з чотирма – п’ятьма й більше
вагітностями в анамнезі, питома вага яких у популяції досліджуваних жінок
становить 23,8% і 32,5% відповідно. Для вагітних з НОФШМ характерна
наявність

в

анамнезі

екстремально

ранніх

передчасних

пологів,

на які вказувала кожна третя вагітна з повторними прийдешніми пологами.
Перебіг вагітності в жінок з НОФШМ видрізнявся значним відсотком
ускладнень. Так, частота загрозливих пізніх самовільних абортів у них
становила 22,2%, передчасних пологів – 31,0%, рецидивуючої загрози
переривання вагітності – 36,5%, вагініту – 43,7%. Обтяжений перебіг
вагітності з прогресуючим вкороченням шийки матки, збільшенням діастазу
внутрішнього

вічка

та

клиновидної

трансформації

ЦК

на

тлі

кольпоцитологічно підтвердженої прогестеронової недостатності зумовили
необхідність механічного відновлення обтураторної функції ШМ шляхом
проведення серкляжу (56,3%), введення АРП (38,9%) або поєднаного
застосування серкляжу й АРП (4,8%). Ефективність консервативної
та хірургічної корекції НОФШМ становила 84,9%: питома вага передчасних
пологів у цих жінок не перевищувала 15,1%. Кожні четверті передчасні
пологи були екстремально ранніми, що зумовило показник перинатальної
смертності, який перевищував загальнопопуляційний і становив 15‰.
Перебіг пологів у породіль з НОФШМ достовірно частіше ускладнювався
передчасним розривом плодового міхура (20,6%), аномаліями скоротливої
діяльності (52,4%) за рахунок швидких і стрімких пологів, кровотечею
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(8,7%), що було підставою до збільшення питомої ваги абдомінального
оперативного розродження в цих породіль (23,0%).
Як свідчить проведений аналіз, у вагітних з НОФШМ висока частота
ускладнень під час вагітності та в пологах, що негативно впливає на стан
плода й новонародженого та зумовлює зростання показників перинатальної
смертності.
В обстежених 101 вагітних з НОФШМ (основна група) та 34 вагітних з
фізіологічними

її

властивостями

(група

контролю)

разом

із загальноприйнятими методами досліджень визначено особливості обміну
колагену І типу й мікронутрієнтного стану, гормонального гомеостазу
й піхвового біотопу; їм проведено ультразвукові дослідження з кольоровим
допплерометричним картуванням ШМ, а також ультразвукову фетота плацентометрію з допплерометрією кровообігу в маткових артеріях
і судинах плода.
Вагітні обстежуваних груп за віком, сімейним і соціальним станом,
місцем проживання були статистично порівнювані.
Отримані відомості свідчать про високу захворюваність вагітних
з НОФШМ на екстрагенітальні захворювання, що є типовими для НДСТ
(76,2%), та інфекційно-запальні захворювання урогенітальної сфери (86,8%),
зокрема хронічні ІПСШ (42,9%), які в 36,6% осіб розвивалися на тлі патології
становлення

менструальної

функції

в

пубертатному

періоді.

Серед

досліджуваних вагітних основної групи кожна друга (45,5%) була
першовагітною, а переважна більшість (65,3%) народжували вперше,
при цьому 19,8% з них – від повторної вагітності. Кожна п’ята вагітна
з НОФШМ, яка народжувала повторно, відзначала передчасні пологи
в анамнезі. Провідними ускладненнями досліджуваної вагітності в них були
рецидивуюча

загроза

переривання

вагітності

(76,2%),

ПД

(24,8%),

БВ (20,8%), вагініт (66,3%) та аномальна кількість амніотичної рідини
(24,8%) переважно за рахунок багатоводдя (14,9%).
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Оцінюючи результати дослідження особливостей обміну колагену І типу
у вагітних з НОФШМ, ми визначали достовірне зростання концентрації
маркеру синтезу колагену Total P1NP (68,15±3,55 нг/мл) при фізіологічному
середньому значенні маркеру резорбції сполучної тканини β-CrossLaps
(0,390±0,02 нг/мл), що свідчить про переважання процесів синтезу колагену
І типу над процесами його резорбції в цих жінок і, цілком імовірно, є однією
з провідних ланок патогенезу безсимптомного прогресуючого розм’якшення,
укорочення та розкриття ШМ при недостатності її обтураційної функції.
Водночас у вагітних з НОФШМ відзначаємо синергічне зростання
в плазмі крові концентрації загального Са (2,60±0,03 ммоль/л) на 17,6%,
Са іонізованого (1,39±0,02 ммоль/л) на 25,2% і загального фосфору
(1,50±0,02 ммоль/л) на 32,7% порівняно з вагітними контрольної групи
зі зміною Са/Р співвідношення за рахунок Са загального, що становило 1,7:1.
За результатами кореляційного аналізу встановлено наявність прямого
зв’язку середньої сили (r = 0,6931) між концентрацією загального Са
та маркеру синтезу СТ Total P1NP у плазмі крові вагітних з НОФШМ.
Визначені закономірності, на нашу думку, свідчать про зростання
концентрації м’язової тканини в ШМ, яке відбувається при патологічному
заміщенні СТ на гладеньком’язову у вагітних з НДСТ, що погіршує
обтураційні можливості внутрішнього вічка та сприяє зростанню скоротливої
активності матки.
Ще одним проявом мікродизелементозу, який було виявлено під час
вивчення мікронутрієнтного статусу у вагітних з НОФШМ, є дефіцит
іонізованого Mg (0,64±0,01 ммоль/л), що на тлі сильного зворотного
кореляційного зв’язку (r = – 0,7505) між концентрацією іонів Mg та маркером
синтезу СТ Total P1NP у сироватці крові вагітних основної групи та
антагонізму з іонами Са, з високим ступенем вірогідності, може бути однією
з патогенетичних ланок підвищення скоротливої спроможності гладенької
мускулатури матки й розвитку її передчасної скоротливої діяльності.
Гіпомагнієвий статус, який було зареєстровано у вагітних жінок з НОФШМ,

177

також 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) і Na+ (127,57±1,72 ммоль/л) відповідно на 20,5% і 9,7%
порівняно з аналогічним показником у групі контролю. Ураховуючи той
факт, що перепад концентрацій K+ і Na+ забезпечує процес збудження в
тканинах, цілком імовірним виглядає порушення

процесів передачі

нервового збудження з нерву на орган, що ним іннервується, а також поміж
нейронами при зміні вмісту цих мікроелементів у плазмі крові у вагітних
основної групи, що сприяє збереженню клінічних проявів НОФШМ.
У переважної більшості вагітних з НОФШМ відзначено зниження
концентрації загального вітаміну D у сироватці крові (18,37±0,58 нг/мл)
в середньому на 22,2% від аналогічного показника у вагітних контрольної
групи, що на тлі порушення процесів утворення й дозрівання СТ за рахунок
підвищеного біосинтезу маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP
та дизелементозу мікроелементів, які найбільше впливають на стан СТ
і процеси передачі нервового збудження, відіграє важливу роль у патогенезі
переривання вагітності в жінок з НОФШМ. Водночас призначення
диференційованої терапії, спрямованої на пролонгування вагітності в жінок
з НОФШМ, не вплинуло на показники вмісту вітаміну D у плазмі крові
в досліджуваних вагітних.
Аналізуючи стан гормонального гомеостазу у вагітних з НОФШМ,
ми визначали концентрацію в плазмі крові гормонів плаценти, які найбільше
впливають на перебіг вагітності та стан ШМ – естрадіолу та прогестерону,
а також стрес-асоційованих гормонів надниркових залоз (кортизол) і гіпофізу
(пролактин).
Результати проведених досліджень свідчать про динамічне зростання
в межах гестаційної норми концентрації Е2 у плазмі крові вагітних
з НОФШМ.

Водночас

середня

концентрація

ПГ

як

у

другому

(180,61±5,69 нм/л), так і у третьому триместрі вагітності (395,61±6,20 нм/л)
була майже вдвічі нижчою, ніж у вагітних жінок контрольної групи
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(358,0±4,57 нм/л у другому і 679,43±6,0 нм/л у третьому триместрі),
а динамічні прямі його концентрації мали більш пологий уклін, що свідчить
про

характерну

для вагітних

з

НОФШМ

відносну

прогестеронову

недостатність, яка поглиблюється внаслідок вже наявного дефіциту магнію.
Останнє підтверджують результати кореляційного аналізу, які свідчать
про наявність сильного прямого зв’язку (r = 0,8486) між концентраціями Mg2+
та ПГ у плазмі крові цих вагітних. Виявлені закономірності вважаємо
ознаками нестійкості гормонопродукуючої функції плаценти й однією
з головних патогенетичних ланок її дисфункції та неспроможності ШМ
під час вагітності.
Якщо розглядати невиношування вагітності як стресову ситуацію,
то цілком

припустимим

є

підвищення

біосинтезу стрес-асоційованих

гормонів у вагітних з НОФШМ. Так, у другому (208,99±5,12 нг/мл)
та третьому (300,81±4,84 нг/мл) триместрах вагітності їм була притаманною
висока концентрація К плазми крові, а показники концентрації ПРЛ
становили відповідно 281,06±4,36 нг/мл і 316,69±9,52 нг/мл, що майже
в 2,5 і 1,4 разу вище, ніж у жінок контрольної групи
Разом зі зміною статевих і стрес-асоційованих гормонів відзначено
значні кольпоцитологічні зміни в стані вагінального епітелію досліджуваних
вагітних з НОФШМ.
Лише в 11,9% цих вагітних був кольпоцитологічний тип мазка,
що відповідає терміну вагітності. Загалом у 70,3% з них ми реєстрували
естрогеновий

тип

мазка,

що

свідчить

про

порушення

естроген-

прогестеронової рівноваги як патогенетичної ланки персистуючої клініки
НОФШМ, а 17,8% вагітних з обтураційною недостатністю ШМ мали
запальний і цитолітичний тип мазків, які є ознакою мікробного забруднення
піхви, що має несприятливий прогноз для пролонгування вагітності.
Дисонанс між показниками концентрації ПГ у сироватці крові вагітних
з недостатністю

обтураційних

властивостей

ШМ

і

переважання

естрогенового типу вагінальних мазків, скоріш за все, є результатом
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не тільки зниження біосинтезу, а й порушення трансферу ПГ до органівмішеней, що забезпечують транспортний глобулін транскортин та альбумін,
який синтезує печінка.
Порушення обміну колагену й мікронутрієнтного стану, гормональний
дисбаланс,

ступінь

вираження

якого

віддзеркалюють

зміни

кольпоцитологічної картини вагінального епітелію у вигляді відносного
дефіциту ПГ і розладів механізмів трансферу плацентарних гормонів
до органів-мішеней, у вагітних проявлялися характерними змінами плаценти
й ШМ, визначеними під час УЗД, які свідчили про різний ступінь порушень
компенсаторно-пристосувальних

механізмів

в

матково-плацентарному

й фетальному колі.
Аналізуючи

результати

фетометрії

в

досліджуваних

вагітних

з НОФШМ, ми виявили динамічне зростання фетометричних показників
розмірів плода відповідно до гестаційного віку. Частота початкового ступеня
симетричної форми синдрому затримки росту плода в них не перевищувала
загальнопопуляційного

рівня

та

становила

6,9%.

За результатами

плацентографії, початкові ознаки плацентарної дисфункції у вигляді
гіперплазії плаценти, деструктивних змін у ній та аномальної кількості
амніотичної рідини відзначено в кожної четвертої вагітної з НОФШМ
(25,7%), що достовірно перевищує частоту ПД у групі контролю (11,8%).
Водночас наявність показників матково-плацентарного та плацентарнофетального кровообігу у вагітних з НОФШМ у межах гестаційної норми
свідчить про переважання в них компенсованої форми ПД.
Комплексне УЗД ШМ передбачало вимірювання її довжини, визначення
наявності й форми трансформації ЦК, а також комбінації додаткових
критеріїв: відношення довжини ШМ до її діаметра на рівні внутрішнього
вічка, обчислювання відсотка ширини деформації ШМ до її довжини,
визначення змін ехоструктури та особливостей васкуляризації ШМ у режимі
КДК, інтерпретація кашльового тесту.
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Проведені дослідження свідчать про суттєве переважання серед вагітних
з НОФШМ жінок з безсимптомним вкороченням (73,3%) центрованої
(82,2%) ШМ. СДШМ у цих вагітних становила 22,88±1,02 мм, коливаючись
у межах від 8 до 32 мм, і була достовірно меншою, ніж у групі контролю.
Достовірної різниці в значенні показників середньої ширини та передньозаднього розміру ШМ у вагітних досліджуваних груп не було відзначено,
що свідчить про низьку прогностичну цінність цих показників.
Оцінюючи діагностичну ефективність додаткових ультразвукових
критеріїв функціональної неспроможності ШМ, ми розраховували коефіцієнт
співвідношення середніх показників довжини ШМ до її діаметра на рівні
внутрішнього вічка. У вагітних з НОФШМ його значення становило
0,99±0,02. Коефіцієнт співвідношення середніх показників відсотка ширини
деформації до довжини ШМ у вагітних з НОФШМ становив 52,90±1,63%,
що було підставою для проведення поглибленого обстеження з метою
визначення

етіопатогенетичних

чинників

прогресуючої

недостатності

обтураційної спроможності ШМ.
Водночас у 68,3% досліджуваних вагітних з НОФШМ було відзначено
підвищення васкуляризації ШМ, яке проявлялося, перш за все, розширенням
вен у її венозних сплетіннях, що в поєднанні з позитивним кашльовим
тестом, який було визначено в 45,5% досліджуваних вагітних, дозволяє
діагностувати доклінічні ознаки НОФШМ у жінок з групи високого ризику.
Аналізуючи особливості піхвового біотопу вагітних з НОФШМ, ми
відзначили переважання в них (68,3%) патологічних показників рН
(4,73±0,46) в поєднанні з III ступенем чистоти піхвового мазка за Херліном
(66,7%). При обстеженні методом бактеріоскопії встановлено, що патологічні
зміни мікробіоценозу статевих шляхів у цих вагітних мали переважно три
варіанти проявів: бактеріальний вагіноз, аеробний вагініт та кандидоз. Так, з
найбільшою частотою зареєстровано прояви бактеріального вагінозу (29,7%).
Аеробний вагініт, пов'язаний з активною проліфірацією умовно-патогенної
аеробної мікрофлори, виявлено у 39,6% вагітних.
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Бактеріологічне обстеження вагітних основної групи свідчить, що в
спектрі виділеної мікрофлори переважали мікроаерофіли – Gardnerela
vaginalis (20,8%) та Atopobium vaginae (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) і
характеризувалася суттєвим зростанням показників висіву аеробних умовнопатогенних

мікроорганізмів

з

патогенними

властивостями

(гемоліз,

плазмокоагуляція, ліцитіназна активність): стафілококів, стрептококів та
ешеріхій з гемолітичними властивостями.
Також в матеріалі, одержаному зі статевих шляхів вагітних, виявлено
дефіцит захисної мікрофлори – лактобацил (lg 3,4 КУО/мл).
У 50,5% жінок основної групи висівались гриби роду Candida в
діагностичних концентраціях (lg 6,2 КУО/мл), що знаходились, як в
псевдоміцелярній формі, так і у вигляді дріжджових клітин, і, зазвичай,
контамінували статеві шляхи в асоціаціях з представниками потенційнопатогенної аеробної мікрофлори (S. aureus, S. epidermalis гем +, S. faecalis, E.
coli гем + , E. coli гем - , Klebsiella spp.).
У 87,1% обстежуваних вагітних за даними ІФА відзначено наявність
високоавідних IgG при відсутності імуноглобулінів класу M і низькоавідних
IgG до збудників ІПСШ переважно вірусної етіології. Персистуючий
запальний тип піхвового пейзажу, провідну роль у якому відіграють
бактеріальні й бактеріально-вірусні асоціації, притаманний вагітним з
НОФШМ, що підвищує ризик інфікування нижнього полюсу плодового
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міхура з наступним його передчасним розривом.
Аналіз отриманих результатів дослідження гормонального гомеостазу,
обміну СТ, мікронутрієнтного статусу, піхвового біотопу та стану ФПК
у вагітних з НОФШМ свідчать про суттєві порушення, які вимагають
адекватної корекції на всіх етапах антенатального спостереження.
Залежно від отримуваної терапії всіх вагітних з НОФШМ було
об’єднано у дві групи. До першої групи ввійшли 63 вагітні, які отримували
загальноприйнятий курс терапії, спрямований на пролонгування вагітності;
до другої – 38 вагітних, яким призначали вдосконалений комплекс
лікувально-профілактичних заходів. До контрольної групи ввійшли 34 вагітні
з фізіологічним станом шийки матки, які знаходилися під програмою
рутинного антенатального спостереження.
Про ефективність удосконаленого курсу лікувально-профілактичних
заходів у вагітних ІІ групи свідчить достовірне зменшення вмісту маркеру
синтезу колагену І типу Total P1NP (60,05±2,40 нг/мл), що при збереженні
фізіологічної концентрації маркеру резорбції колагену І типу β-CrossLaps
віддзеркалює

відновлення

балансу

співвідношення

в

системі

Total

P1NP-β-CrossLaps і є підґрунтям для відновлення фізіологічної функції
каркасу ШМ й еластичних волоконець, які утворюють невпорядковані
мережеві структури цього органу. Натомість у вагітних І групи достовірних
змін у концентрації маркерів синтезу й резорбції колагену І типу в динаміці
лікування

не

відбувалося,

що,

можливо,

було

однією

з

причин

недоношування вагітності в 19,0% вагітних цієї групи.
Оцінюючи

ефективність

магнійзамісної

терапії

щодо

стану

мікронутрієнтного статусу вагітних, які отримували вдосконалену терапію,
ми

відзначили

достовірне

зростання

концентрації

Mg 2+

на

21,5%

при одночасному зменшенні вмісту загального (на 6,2%) та іонізованого
(на 6,6%) кальцію у вагітних ІІ групи до рівня показників вагітних
контрольної

групи,

стабілізацію

концентрації

іонізованого

фосфору

практично на показниках верхньої межі фізіологічної норми (ІІ група –

183

1,42±0,02 ммоль/л, група контролю – 1,13±0,06 ммоль/л; І група –
1,50±0,03 ммоль/л; р ˂ 0,05) та відновлення Na+/K+ співвідношення
до показників групи контролю (34,4 і 34,1 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 – 141,29±5,81 ммоль/л; р ˃ 0,05) та 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).
Отже, у вагітних, які отримували вдосконалену терапію, відбувалося
зменшення вмісту маркеру синтезу колагену І типу Total P1NP на тлі
стабілізації концентрації маркеру резорбції колагену І типу β-CrossLaps.
Відновлення мікронутрієнтного статусу у вагітних з НОФШМ на тлі НДСТ
з високим ступенем вірогідності є одним з механізмів регуляції порушень
у системі

синтезу

й

деградації

колагену

І

типу,

які

формують

патофізіологічні умови для маніфестації НОФШМ у цих жінок.
Водночас для вагітних ІІ основної групи, які отримували вдосконалений
комплекс лікувально-профілактичних заходів з включенням мікронізованого
прогестерону в поєднанні з аргініном глутаматом, було відзначено
достовірне

зростання

концентрації

ПГ

у

плазмі

крові

до 621,00±15,23 нмоль/л, що достовірно перевищує показники в групі
вагітних І групи (454,71±8,05 нмоль/л; р ˂ 0,05) на 26,8% і не має
достовірних

розбіжностей

з

вагітними

контрольної

групи

(679,43±6,0 нмоль/л). Відновлення біосинтезу ПГ у цих вагітних відбувалося
на тлі підвищення концентрації Е2 в межах гестаційної норми, що сприяло
нормалізації

естроген-прогестеронового

співвідношення,

відновленню

обтураційної спроможності внутрішнього вічка ШМ і пролонгуванню
вагітності.
Оцінюючи
вдосконаленої

стан
терапії,

продукції
ми

стрес-асоційованих

відзначили

гормонів

нормалізацію

на

показників

тлі
їх

концентрації відповідно до гестаційної норми. Так, у вагітних ІІ групи
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зафіксовано зниження продукції К у динаміці лікування на 14,0%
та динамічне падіння продукції ПРЛ вже у ІІ триместрі на 51,6%.
Відновлення на тлі запропонованого вдосконаленого комплексу лікувальнопрофілактичних заходів вмісту стрес-асоційованих гормонів у третьому
триместрі свідчить про ліквідацію синдрому психоемоційного напруження
в досліджуваних вагітних ІІ групи.
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 вже
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. У 39,5% вагітних на тлі вдосконаленої
терапії

залишалася

притаманною

персистенція

естрогенового

типу

кольпоцитологічних мазків, що розглядаємо як ознаку глибоких порушень
у системі гормонального гомеостазу. Саме цим вагітним у динаміці
спостереження було проведено 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 лікувальнопрофілактичних засобів, 69,8% мали персистенцію естрогенового типу
кольпоцитологічних

мазків,

що

зумовило

необхідність

механічного

відновлення НОФШМ у всіх випадках. Водночас тенденція щодо вибору
способу корекції зберігалася загальна: лікарі й вагітні віддавали перевагу
неінвазивним

методам

(74,6%).

Трансвагінальний

серкляж

(22,2%)

виконували лише в кожної четвертої вагітної І групи, а поєднаної механічної
корекції зазнали 3,2% вагітних цієї групи.
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Оцінюючи частоту реєстрації цитолітичного й запального типів мазків
у вагітних обстежуваних груп у динаміці лікування та спостереження,
суттєвих відмінностей ми не виявили.
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 група – 5,3%, контрольна – 2,9%). Водночас у вагітних
з НОФШМ,

які

отримували

вдосконалений

комплекс

лікувально-

профілактичних заходів, це були ознаки початкового першого ступеня
симетричної форми СЗРП при доношеній вагітності, що значно покращувало
результати виходжування цих немовлят. Серед новонароджених, матері яких
на тлі НОФШМ отримували загальноприйняту терапію, було відзначено
по одному випадку СЗРП ІІ і ІІІ ступенів, а більшість випадків СЗРП
діагностовано при недоношеній вагітності.
Із застосуванням удосконаленого комплексу лікувально-профілактичних
заходів у вагітних ІІ групи, з високим ступенем вірогідності, пов’язано
зменшення частоти реєстрації ПД – вона була вдвічі нижчою (ІІ група –
15,8%, І група – 31,7%; р ˂ 0,05), ніж у вагітних, які отримували
загальноприйняту терапію. При цьому допплерометричні показники матковоплацентарного кровообігу у вагітних досліджуваних груп незалежно від
отримуваної терапії були в межах гестаційної норми, що розглядаємо як
ознаку збереження компенсаторно-пристосувальних можливостей у системі
мати-плацента-плід вагітних з НОФШМ.
Стан ШМ в динаміці лікування шляхом виконання ТВУЗД оцінювали
лише в 11 (28,9%) вагітних ІІ основної групи, яким за результатами
вдосконаленої

комплексної

консервативної

терапії

вдалося

уникнути

застосування тих чи тих методів механічної корекції НОФШМ. У ході
антенатального спостереження на тлі запропонованої терапії у вагітних
ІІ основної групи зареєстровано незначне зростання середньої довжини ШМ,
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яка становила 26,48±1,02 мм, що не мало статистично значимої різниці
порівняно з середньою довжиною ШМ у цих вагітних жінок напередодні
лікування.

У

шістьох

вагітних

(54,5%)

із

тих,

що

знаходилися

під спостереженням, шийка зберігала центроване розташування, в інших
випадках сакралізувалася.
Середній розмір ширини ШМ у досліджуваній групі вагітних становив
38,79±0,51 мм і достовірно не відрізнявся від аналогічного показника
в контрольній групі (39,27±0,56 мм). У досліджуваних вагітних також
не було відзначено достовірної різниці в значенні середнього показника
передньо-заднього розміру ШМ (ІІ група 39,54±0,46 мм, контрольна –
40,29±0,42 мм). І лише у чотирьох вагітних ІІ групи (36,4%) відзначено
розширення

внутрішнього

вічка

в

середньому

до

4,69±0,22 мм,

що достовірно не відрізнялось від аналогічного показника групи контролю.
У ході дослідження V-/Y-подібної трансформації ЦК ШМ виявлено не було,
а васкуляризація ШМ при КДК і стан судин ШМ не відрізнялися
від аналогічних показників вагітних контрольної групи.
Оцінка

стану

біотопу

піхви

у

вагітних

з

НОФШМ

залежно

від отримуваної терапії свідчить, що серед вагітних, яким призначали
двоетапну санацію статевих шляхів патогенетично обґрунтованим місцевим
антимікробним препаратом і селективним пробіотиком, достовірно й суттєво
(89,5% проти 31,6% до лікування) зростає питома вага пацієнток із слабо
кислим піхвовим середовищем, при якому середнє значення рН було в межах
4,4±0,2, що відповідає нормоценозу піхвового біотопу. На тлі двоетапної
санації статевих шляхів серед вагітних ІІ групи відзначено достовірне
зниження питомої ваги осіб з великою кількістю епітеліальних клітин
(52,6% – до лікування, 23,7% – після лікування). Контрольне обстеження
вагітних ІІ групи свідчить про достовірне переважання серед них 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% і грамнегативні – 21,1%) в мікробному
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пейзажі. У цих вагітних відбувалося достовірне зростання концентрації
Lactobacillus spp., середня концентрація яких становила lg 5,21±0,3 КУО/мл
(до лікування – lg3,40±0,42 КУО/мл; р ˂ 0,05; у І групі після лікування –
lg 4,34±0,2 КУО/мл; р ˂ 0,05) при достовірному зменшенні концентрації
в біотопі грибів Candida albicans (lg 2,1±0,4 КУО/мл, у І групі після лікування
– lg 3,1±0,2 КУО/мл; р ˂ 0,05), а також умовно-патогенних мікроорганізмів
аеробного й анаеробного походження, що забезпечує сприятливі умови
для пролонгації вагітності до терміну, при якому можливе народження
життєздатної дитини.
Аналогічну тенденцію спостережено й у вагітних, які отримували
загальноприйняту

терапію:

питома

вага

пацієнток

з

фізіологічним

показником рН – 85,7%, середнє значення рН – 4,5±0,36. Принциповим є той
факт, що в 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.
Сприятливий

вплив

розробленої

терапії

підтверджують

також

особливості перебігу вагітності у жінок ІІ основної групи. У цих вагітних ми
відзначали зниження питомої ваги маніфестних клінічних симптомів
загрозливих передчасних пологів (55,3% проти 88,9% у І групі; р ˂ 0,05), ПД
(15,8% проти 30,2% у І групі; р ˂ 0,05), вагініту (29,0% проти 88,9% у І групі;
р ˂ 0,05), БВ (10,5% проти 27,0% у І групі; р ˂ 0,05), що сприяло
пролонгуванню вагітності до термінових пологів у терміні 38 – 39 тижнів
вагітності в 97,4% породіль (у І групі – 82,5%) і забезпечило умови
для завершення процесів генетичного й соматичного внутрішньоутробного
дозрівання їхніх новонароджених. Тоді як у І групі породіль 40,4%
термінових пологів прийшлися на термін 37 тижнів і 2 – 3 дні.
Частота оперативного розродження при доношеній вагітності у породіль
ІІ групи (13,2%) була майже вдвічі нижче від аналогічного показника в
І групі

породіль

(28,6%).

Питома

вага

оперативного

розродження
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в контрольній групі становила 20,6% і не мала достовірних розбіжностей
з аналогічними показниками в основних групах.
Перебіг пологів через природні пологові шляхи в 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 і група контролю – 7,9% і 8,8% відповідно, І – 25,4%; р ˂0,05). Лише
у 2,6% вагітних ІІ групи вагітність завершилася передчасними пологами в
терміні 35 – 36 тижнів, тоді як у І групі питома вага передчасних пологів
становила 19,0% і в структурі передчасних пологів переважали ранні
передчасні пологи, при цьому кожні другі – це пологи в терміні до 30 тижнів.
Застосування вдосконаленого курсу лікувально-профілактичних заходів
у вагітних ІІ групи сприяло збільшенню середньої ваги їхніх 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 сім балів і вище наприкінці першої
хвилини життя отримали 92,1% новонароджених ІІ групи і 65,6% І групи.
Зниження оцінки в новонароджених І групи відбувалося за рахунок
народження дітей в асфіксії різного ступеня важкості (20,6%; ІІ група – 7,9%;
р ˂ 0,05). Окрім цього, у породіль І групи зареєстровано два випадки (31,7‰)
перинатальної смертності при відсутності аналогічного показника в ІІ групі
новонароджених.
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.
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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 Україниˮ, питома вага вагітних з недостатністю обтураційної функції
шийки матки має стійку тенденцію до зростання – з 1,7% 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,
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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 та в 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 притаманне безсимптомне вкорочення до 22,88±1,02 мм
центрованої (82,2%) шийки матки. У 78,2% вагітних з недостатністю
обтураційної

функції

шийки

матки

було

відзначено

розширення

внутрішнього вічка в середньому до 7,48±0,12 мм, у 31,7% –V-/U-подібна
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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%. 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
vaginaе (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%, зменшує 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.
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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, кашльовий тест.
Відношення довжини ШМ до її діаметра, що дорівнює 1,16 та менше,
наявність Y-, V- чи U-подібної деформації внутрішнього вічка в поєднанні
з розрахованим відсотком ширини деформації до довжини ШМ, що дорівнює
40% і 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 ІЦН, 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,
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починаючи з другого триместру вагітності, здійснювати допплерометричне
визначення швидкості кровообігу в маткових артеріях.
4.

Аналізуючи сонографічні критерії недостатності обтураційної

функції шийки матки на першому етапі, слід визначати 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 (сім – десять днів) і селективним пробіотиком (сім 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 забезпечено проведенням рН-метрії
за допомогою тест-смужок з інтервалом у два тижні; бактеріоскопічне
й бактеріологічне дослідження – за показаннями.
5.

З урахуванням наявних 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, і адекватне магнієве 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.
6.

Механічну корекцію недостатності обтураційної функції шийки

матки проводити за наявності показань шляхом серкляжу або введення
акушерського розвантажувального песарію.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Анкета для вагітних з НОФШМ
Паспортна частина
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Дата надходження
до стаціонару
Проведено ліжко-днів
Місце проживання
Освіта
Сімейний стан
Професія
Професійні шкідливості
Дані зовнішнього огляду
Зріст
Вага
Індекс маси тіла
Зміни опорно-рухового
апарату
Стигми дизембріогенезу
Екстрагенітальна патологія (огляд суміжними фахівцями)
Серцево-судинна система
Органи дихання
Органи травлення
Сечовидільна система
Органи зору
Нервова система
Інші
Гінекологічний анамнез
Вік менархе
Період становлення
менструації
Характер менструації
Регулярність
ПМЦ
Початок статевого життя
Патологія шийки матки
Запальні захворювання
Неплідність
Гінекологічні операції
Вади розвитку
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Кількість пологів
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Кількість абортів в анамнезі
Кількість викиднів і строк
Передчасні пологи в анамнезі
Міжгестаційний період
Інтергенетичний інтервал
Стани, що обтяжували перебіг попередніх вагітностей
Ранній гестоз
Прееклампсія
Загроза раннього самоаборту
Загроза пізнього самоаборту
Загроза передчасних пологів
Рецидивуюча загроза
переривання вагітності
Плацентарна дисфункція
ЗВУР плода
ІЦН, засіб корекції
ПРПО
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Сумарний час пологів
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Післяпологовий період
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Термін постанови
на диспансерний нагляд
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жіночної консультації
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Стани, що обтяжували перебіг цієї вагітностей
Ранній гестоз
Прееклампсія
Загроза раннього самоаборту
Загроза пізнього самоаборту
Загроза передчасних пологів
Плацентарна дисфункція
ЗВУР плода
НОФШМ, засіб корекції
Термін, у якому виконано
корекцію НОФШМ
Ускладнення після корекції
Препарати, які приймала
після корекції НОФШМ
- препарати прогестерону
Утрожестан, лютеїна, дуфастон, прогестерон
2,5%
- токолітики
- антибіотики
ПРПО (термін гестації)
Тривалість латентного
періоду
Анемія
Легка, середнього ступеня, важка
Гестаційний діабет
Гестаційний пієлонефрит
Безсимптомна бактеріурія
ІПСШ
Вагініт
Бактеріальний вагіноз
Інші
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ПОФШМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТВУЗД

ДОДАТОК Б

Вагітна з групи ризику щодо розвитку
НОФШМ
18 – 20 тижнів

Виконання 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

стандартні критерії згідно наказу МОЗ № 624
+
відношення довжини ШМ до її діаметра
обчислення відсотка ширини деформації до її довжини
визначення змін в ехоструктурі ШМ та оцінка її
васкуляризації в режимі КДК
оцінка кашльового тесту Вальсальви
відношення довжини ШМ до її
діаметра 1,17-1,52
відсутність/наявністьY-, V-, U- подібної
деформації внутрішнього вічка
відсоток довжини деформації до
довжини ШМ < 40%
відсутність розширених вен ШМ,
дрібних рідинних включень і яскравих
штрихових ехосигналів
кашльовий тест негативний

-

-

-

-

відношення довжини ШМ до її
діаметра > 1,53
відсутність Y-, V-, U- подібної
деформації внутрішнього вічка
відсутність розширених вен ШМ,
дрібних рідинних включень та
яскравих штрихових ехосигналів
кашльовий тест негативний

госпіталізація
Тяжкий перебіг НОФШМ, який
потребує призначення патогенетичної
терапії згідно з алгоритмом лікування

Призначення терапії, спрямованої
на профілактику прогресування
НОФШМ згідно з алгоритмом лікування

Проведення ТВУЗД з інтервалом
у два тижні в амбулаторних умовах
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ДІЙ У ВАГІТНИХ З НОФШМ
Визначення стану шийки матки при піхвовому
дослідженні + ТВУЗД

Визначення рН піхви за допомогою тест-смужки

-

рН>4,4
рН<4,4
-

Контроль ефективності
лікування через два
тижні за показаннями
(рН, бактеріоскопічне,
бактеріологічне
дослідження)

бактеріологічне дослідження
та санація статевих шляхів
патогенетично обґрунтованим
місцевим антимікробним
препаратом (7 – 10 днів)





Призначення селективного
пробіотика, що містить
Lactobacillus rhamnosus GR-1TM
і Lactobacillus reuteri RC-14TМ
у вагінальній формі (сім днів)



ДОДАТОК В

Визначення стану шийки:
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

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 дигідрату 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
Призначення перорального
селективного пробіотика, що
містить Lactobacillus rhamnosus
GR-1TM і Lactobacillus reuteri
RC-14TM(один місяць)

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

