ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І
ГІНЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису
КОВАЛЬ СОФІЯ ДМИТРІВНА
УДК 618.3+618.7:616.005:616-079.3:616-08-039.11
ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАРИКОЗНОЇ
ХВОРОБИ У ВАГІТНИХ ТА ПОРОДІЛЬ

14.01.01 - акушерство та гінекологія
медичні науки
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
С.Д. Коваль

Науковий керівник:
Бенюк Василь Олексійович
доктор медичних наук,
професор

Київ – 2018

АНОТАЦІЯ
Коваль С. Д. Діагностика та профілактика ускладнень варикозної хвороби
у вагітних та породіль. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Державна установа
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». – Київ, 2018.
Роботу присвячено питанню зниження частоти ускладнень у
післяпологовому періоді у хворих на варикозну хворобу шляхом визначення
нових патогенетичних ланок захворювання, розробці та впровадженню в
практичну діяльність комплексу лікувально-профілактичних заходів.
З метою визначення прогностичних факторів розвитку варикозної
хвороби проведено обстеження 80 вагітних з даним захворюванням.
Обстеження вагітних показало високий відсоток жінок молодого віку, що
страждають на варикозну хворобу: в основній групі середній вік склав 26,5±3,7
років; у групі порівняння – 25,7±3,4 років. Захворюваність на варикозну
хворобу притаманна жінкам, які тривало знаходяться у вертикальному
статичному положенні і жінкам «сидячих» професій. У 61,9 % обстежених
основної групи та у 57,9 % жінок групи порівняння відзначали венозні
захворювання у близьких родичів, в групі контролю спадковий венозний
анамнез обтяжений лише у 4 % жінок.
Варикозна хвороба у всіх обстежених вагітних як основної групи, так і
групи порівняння була в стадії компенсації (І–ІІ стадії по Савицькому), ознак
декомпенсації не виявлено. У вагітних основної групи на початку дослідження
виявлено відчуття важкості у 90,5 %, флебалгії у 31 %, відчуття тепла у 19 %,
шкірний свербіж у 14,3 %, парестезії у 11,9 %, набряки нижніх кінцівок у 31 %,
судоми литкових м'язів у нічний час у 38,1 % жінок. У групі порівняння:
відчуття важкості мало місце у 89,4 %, флебалгії у 28,9 %, відчуття тепла у
89,4 %, свербіж у 13,2 %, парестезії у 10,5 %, набряки у 28,9 %, судоми у 35,7 %
пацієнток. Інтенсивність симптомів розподіляли по бальній шкалі – від 0 до 3
балів. Вираженість симптомів захворювання склала в основній групі
1,57±0,26 балів, в групі порівняння 1,55±0,26 балів.
Вивчення преморбідного фону дозволило виявити низький індекс
здоров’я жінок з варикозною хворобою. Соматичний анамнез обтяжений у
78,3 % вагітних в основній групі і у 76,3 % – в групі порівняння. Аналіз
соматичного анамнезу виявив наявність вогнищ хронічної інфекції у 47,6 %
вагітних основної групи та у 34,2 % – групи порівняння, що втричі
перевищувало групу контролю.
Гінекологічний анамнез обтяжений у 64,3 % вагітних основної групи та у
65,8 % – групи порівняння, тоді як в контрольній групі лише у 24 % вагітних.
Аналізуючи перебіг даної вагітності у обстежених жінок, слід зазначити,
що загроза переривання вагітності та передчасних пологів в основній групі
зустрічалась у 47,6 % випадків, в групі порівняння у 39,5 %, що в 4,3 рази
перевищувало показники групи контролю. У жінок з варикозною хворобою
перебіг вагітності ускладнився раннім гестозом у 19 % жінок основної групи та
у 26,2 % вагітних групи порівняння; анемією у 19 % жінок основної групи та у
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15,8 % вагітних групи порівняння; вагінітом у 33,3 % та у 28,6 % вагітних
відповідно, що вдвічі перевищувало показники вагітних контрольної групи.
Пологи ускладнилися передчасним виливом навколоплодових вод у
33,3 % роділь основної групи, у 31,6 % жінок групи порівняння, що в 3 рази
перевищувало показники контрольної групи (10,0 %)
Показники усіх ланок системи гемостазу у жінок з варикозною хворобою
мали тенденцію до гіперкоагуляції. На фоні достовірного зниження кількості
тромбоцитів спостерігалось зниження показників висоти агрегації тромбоцитів –
2,8±0,13 см в основній групі та 2,9 ±0,12 см у групі порівняння, проти 3,8±0,12
см – у контрольній групі; час агрегації тромбоцитів 10,6±0,42 та 11,4±0,58 хв в
основній групі та групі порівняння відповідно проти 13,4±0,64 хв в контрольній
групі та час латентної агрегації тромбоцитів 29,8±0,55 с в основній та
30,2±0,48 с у групі порівняння, відносно 34,4±0,52 с – у жінок групи контролю.
При визначенні показників різниці змін оптичної щільності плазми 29,8±0,39 в
основній групі та 29,6±0,41 у групі порівняння, проти 27,2±0,40 – у контрольній
групі, кут агрегації тромбоцитів – 65,6±1,14° в основній групі та 63,9±1,17° у
групі порівняння, проти 44,1±1,02° – у групі контролю та сумарний індекс
агрегації тромбоцитів – 64,7±1,96 % в основній та 63,8±2,01 % у групі
порівняння, проти 51,3±1,66 % – у групі контролю.
Дослідження прокоагулянтної ланки системи гемостазу виявило
зменшення часу рекальцифікації плазми в основній групі та групі порівняння на
16 % та 15 % відповідно, протромбінового часу – на 27,3 % та 25,6 %,
збільшення концентрації фібриногену на 8,7 % та 10,9 % відносно показника
групи контролю. Тромбіновий час склав в основній, контрольній групі та групі
порівняння 23,1±0,36 с, 23,8±0,56 с та 22,8±0,33 с відповідно, усі групи були
достовірно однорідними. Показник активності антитромбіну ІІІ в основній
групі та групі порівняння був на 17,7 % та 14,3 % меншим, ніж у контрольній.
Середній час фібринолізу еуглобулінів у жінок контрольної групи становив
206,3±3,2 хв, тоді як в основній групі та групі порівняння визначалося
зменшення цього показника на 17,8 % та 16,5 % відповідно, що вказує на
надмірну активацію фібринолізу у жінок з варикозною хворобою.
Дослідження показників системи гемостазу після проведеної терапії
жінкам з варикозною хворобою виявило позитивну динаміку зростання
кількості тромбоцитів на 8 % в основній групі та 2 % у групі порівняння;
показників висоти агрегації тромбоцитів на 25 % та на 6,8 % відповідно; час
агрегації тромбоцитів на 21,7 % в основній групі та на 5,2 % у групі порівняння;
час латентної агрегації тромбоцитів – на 13,4 % та 5,6 % відповідно. Показник
різниці змін оптичної щільності плазми після терапії мав тенденцію до
зниження і склав 27,7 ± 0,41 в основній групі та 28,5 ± 0,39 у групі порівняння,
кут агрегації тромбоцитів зменшився в 1,4 рази та в 1,1 рази; сумарний індекс
агрегації тромбоцитів знизився на 9,8 % та на 4,1 % відповідно. Виявлено
збільшення часу рекальцифікації плазми в основній групі та групі порівняння
на 12 % та 6,5 %, протромбінового часу – на 31,3 % та 17,5 % відповідно;
знизилась концентрація фібриногену на 10 % в основній групі та 4 % у групі
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порівняння. Тромбіновий час після лікування мав тенденція до зростання і
склав 23,7±0,34 с в основній групі та 23,2±0,41 с у групі порівняння. По
завершенню лікування спостерігалося зростання антитромбіну ІІІ на 17,8 % в
основній групі та на 7,4 % в групі порівняння. Час фібринолізу еуглобулінів
збільшився на 17 % в основній групі та на 10 % – у групі порівняння.
При аналізі маркерів дисфункції ендотелію виявили підвищення
концентрації гомоцистеїну та фібронектину у вагітних з варикозною хворобою.
Середній рівень гомоцистеїну у жінок основної групи склав 8,2±0,61 мкмоль/л,
в групі порівняння – 7,5±0,45 мкмоль/л, що перевищували показники групи
контролю (4,3±0,37 мкмоль/л). Середній вміст фібронектину в основній групі
склав 701,9 ± 47 мг/л; у групі порівняння – 674,59±38 мг/л та у 1,5 рази
перевищував показники контрольної групи (460,28±25 мг/л). Після проведеного
лікування середній вміст гомоцистеїну знизився в 1,7 разів та лише в 0,8 разів у
групі порівняння. Середній рівень фібронектину після проведеної комплексної
терапії знизився на 31,2 %. Вміст фібронектину у жінок, що отримували
симптоматичне лікування мав тенденцію до зниження, проте його рівень
зменшився лише на 12,2 %.
Проведено оцінку ролі імунопатологічних реакцій в патогенезі варикозної
хвороби у вагітних. Рівень Т-лімфоцитів при варикозній хворобі знаходився в
межах референтних значень, проте в 1,5 рази перевищував показники групи
контролю. Після лікування в основній групі даний показник знизився на 19 %,
в той час як у групі порівняння залишався без змін. Абсолютні значення Тлімфоцитів, рівень чутливих та резистентних Т-лімфоцитів при варикозній
хворобі і у жінок без патології під час вагітності та в післяпологовому періоді
достовірно не відрізнялися. При варикозній хворобі спостерігалося значне
зменшення хелперної субпопуляції Т-лімфоцитів за рахунок супресорної
субпопуляції в порівнянні з вагітними без венозної патології.
При обстеженні вагітних з варикозною хворобою виявлено низькі рівні
відсоткового вмісту В-лімфоцитів: 6,4±1,1 % в основній групі та 5,85±0,5 % у
групі порівняння, що в 1,7 разів нижче групи контролю (10,5±0,8 %). Після
лікування на 5 добу післяпологового періоду спостерігається зростання даного
показника в 2 рази у основній групі та 1,5 рази у групі порівняння. На 30 добу
післяпологового періоду середні рівні відсоткового вмісту В-лімфоцитів
статистично не відрізнялися в основній та контрольній групах (16,5±0,7 % та
17,0±1,1 %), та достовірно перевищували показник групи порівняння
(8,8±0,4 %).
Абсолютна кількість В-лімфоцитів до проведення терапії була вдвічі
нижча у вагітних з варикозною хворобою (0,24±0,03 у основній та 0,19±0,03 у
групі порівняння) відносно контрольної групи (0,4±0,04). Після проведеного
лікування даний показник зріс в 1,6 рази у жінок основної групи; в той час як у
групі порівняння залишався низьким (0,26±0,02).
Рівень клітин-хелперів (СD4) у всіх обстежених групах знаходився у
межах референтних значень, проте до лікування у вагітних з варикозною
хворобою був нижчим у основній групі (40,3±0,7 %) та групі порівняння
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(42,1±0,8 %) від показника контрольної групи (46,5±1,2). Після лікування рівні
СD4-лімфоцитів достовірно не відрізнялися в усіх обстежуваних групах.
Абсолютна кількість СD4-лімфоцитів у групі порівняння була на 25 % нижче
від групи контролю до та після лікування, в основній групі даний показник був
нижчим від групи контролю лише до лікування. В післяпологовому періоді у
жінок основної групи показники абсолютного вмісту СD4-лімфоцитів
відповідали показникам у породіль з інтактними венами.
Вагітність фізіологічно перебігає з переважанням імуносупресії, яка дещо
зменшується в третьому триместрі. При варикозній хворобі спостерігається
переважання супресорної ланки Т-лімфоцитів. У післяпологовому періоді після
лікування спостерігається фізіологічне зменшення кількості СD-8 лімфоцитів в
усіх обстежених групах.
Абсолютна кількість натуральних кілерів у обстежених вагітних з
варикозною хворобою була достовірно нижчою ніж в контрольній групі, до
того ж ця тенденція зберігалася незалежно від терміну обстеження і методу
лікування.
Відношення СD4 до СD8 є імунорегуляторним індексом, односпрямовані
його зміни у жінок з варикозною хворобою свідчать про пригнічення функції Тлімфоцитів. Показники імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів у
жінок всіх груп були в межах референтних значень. При визначенні
неспецифічних факторів захисту у вагітних жінок з варикозною хворобою
встановлено низький порівняно з фізіологічною вагітністю рівень комплементу,
знижені рівні функціональної активності нейтрофілів та фагоцитарного
резерву.
У пацієнток основної групи після лікування спостерігалося зростання
фагоцитарного резерву у 1,5 рази, рівня комплементу у 1,3 рази та індукованої
функціональної активності нейтрофілів у 1,6 разів, що підтверджує
ефективність запропонованої терапії. У групі порівняння рівні неспецифічних
факторів захисту, хоч і залишаються на нижній межі референтних значень,
проте достовірно відрізняються від показників контрольної групи та не мали
тенденції до зростання після лікування.
Модифікована імунна реактивність із зсувом у бік аутоімунної агресії
проти венозних клапанів з подальшим дефіцитом різних ланок імунітету
посилює вираженість авальвуляції венозних судин і ступінь венозної
недостатності. Проведення комплексної терапії, спрямованої на стабілізацію
венозної стінки, покращення венозного відтоку і лімфатичного дренажу,
гальмування реакції вивільнення пероксид-аніонів, зниження продукції
лейкотрієнів, відновлення балансу субпопуляцій лімфоцитів дозволяє
зменшити в післяпологовому періоді порушення венозної гемодинаміки,
провести профілактику септичних ускладнень, корекцію імунного статусу,
покращити якість життя породіль.
Проведено дослідження кровотоку в правих та лівих зовнішніх клубових,
яєчникових і маткових венах, у великій підшкірній та стегновій венах.
Діаметр поперечного перерізу клубових вен у вагітних контрольної групи
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знаходиться в межах 0,9–1,2 см. У 50 % вагітних з варикозною хворобою
діагностовано розширення клубових вен до 1,4–1,5 см. У 30 % обстежених
діаметр поперечного перерізу знаходився в межах 1,6–1,7 см і у 20 % – більше
1,7 см. Статистичної різниці діаметру поперечного перерізу між правою і лівою
клубовими венами у групах з варикозною хворобою не виявлено. Після
лікування відмічено позитивну динаміку показників діаметру поперечного
перерізу клубових вен в основній групі: в межах норми – у 58,5 %, легкий
ступінь розширення зустрічався у 34,3 %, середній – у 7,1 %. У групі
порівняння діаметр поперечного перерізу залишався без статистично
достовірних змін.
В процесі лікування зменшились морфологічні прояви варикозного
розширення клубових вен, що підтверджують показники діаметру і площі
поперечного перерізу. Рекомендована терапія найбільш суттєво вплинула на
стан гемодинаміки у варикозно-розширених клубових венах, що підтверджено
статистично достовірним зростанням середньої швидкості кровотоку.
Оцінюючи гемодинамічні особливості яєчникових вен при варикозній
хворобі встановили дисонанс між ступенем порушень в лівій і правій
яєчникових венах. Ступінь порушень в лівій яєчниковій вені більш виражений,
ніж в правій. З нашої точки зору, зазначені особливості обумовлені механічною
ротацією матки і різницею артеріального тиску, пов’язаною з анатомією
яєчниково-ниркового венозного басейну.
Запропонована терапія в основній групі немає статистично значущої
переваги над рекомендованою в групі порівняння при розрахунку діаметру і
площі поперечного перерізу у великій підшкірній вені, що можна пояснити
збільшенням ефекту в обох групах фізичного методу лікування варикозно
розширених вен. В той же час при розрахунку середньої швидкості кровотоку
виявлено переваги запропонованої терапії, що можна прослідкувати
статистично значущою різницею в основній групі та групі порівняння.
Суттєве зниження кровообігу у великій підшкірній вені виявлено більш,
ніж у 70 % досліджених жінок із варикозною хворобою.
Рекомендована терапія найбільш суттєво вплинула на стан гемодинаміки
у варикозно розширених клубових венах, що підтверджено статистично
достовірним зростанням середньої швидкості кровотоку.
Показники об'ємої швидкості кровотоку не слід використовувати в якості
діагностичних критеріїв як порушень гемодинаміки при варикозній хворобі, так
і в якості контролю ефективності лікування. Разом з тим, об'ємна швидкість
кровотоку у венах матки в основній групі та групі порівняння до та після
лікування має свої особливості пов’язані з майже відсутністю змін поперечного
діаметру судин при наявності суттєвих гемодинамічних змін швидкості
кровотоку.
На тлі комплексної терапії, у жінок основної групи функціональний
дискомфорт зменшився у 5 разів і спостерігався у 19 % жінок: у 7,1 % наявність
незначного болю, у 9,5 % – відчуття важкості та у 2,3 % – відчуття тепла.
Шкірного свербежу та парестезій у основній групі після лікування не
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відзначалося. В групі порівняння функціональний дискомфорт після лікування
зменшився лише в 2,3 рази та спостерігався у 42,1 % жінок: флебалгії – у
15,7 %, відчуття важкості у 21 %, відчуття тепла у 10,4 %, свербіж у 2,6 % та
парестезії у 2,6 %.
Набряки в основній групі після лікування зменшилися у 6,5 разів та
відмічалися у 4,6 % жінок; у групі порівняння лише в 2,2 рази (13,1 %), що
майже в тричі перевищує показники основної групи. По завершенню курсу
лікування у жінок основної групи не відмічалося судом в нічний час, а у групі
порівняння даний симптом спостерігався у 18,4 % жінок.
У вагітних жінок з варикозною хворобою до лікування інтенсивність
скарг в 3 бали, відзначалась у 14,3 % жінок основної групи, та у 5,2 % – групи
порівняння. Після терапії інтенсивність симптомів достовірно зменшилася: у
основній групі всі симптоми поодинокі та рідкісні і оцінювалися в 1 бал; у
групі порівняння у 13,1 % жінок симптоми тривалі та часто виникаючі і
оцінювалися в 2 бали.
Дослідження якості життя жінок з варикозною хворобою на тлі терапії
проведено шляхом вивчення стану пацієнтів за допомогою опитувальника SF36. Медіани параметрів фізичного функціонування, рольового фізичного
функціонування,
інтенсивності
болю,
загального
стану
здоров’я,
характеризують фізичний компонент здоров’я: в основній групі 83; 88; 96; 90
балів у групі порівняння – 60; 49; 53; 42. Медіани параметрів психічного
здоров’я, рольового емоційного функціонування, соціального функціонування,
життєвої активності, характеризують психічний компонент здоров’я: у основній
групі – 95; 84; 89; 97 у групі порівняння – 62; 53; 64 і 58 балів відповідно.
Інтегральний показник якості життя склав на тлі запропонованої комплексної
терапії – 722 бали, на тлі симптоматичної терапії – 441 бали. Застосування
комплексної терапії значно поліпшує показники фізичного та психічного
компонентів здоров’я, що підвищує рівень якості життя вагітних та породіль з
варикозною хворобою.
Застосування комплексної терапія варикозної хвороби знизило клінічні
прояви хвороби, підвищило показники імунного статусу, покращило показники
гемостазу та кровоток у судинах малого тазу та нижніх кінцівок, поліпшило
якість життя жінок, та попередило прогресування варикозної хвороби,
тромботичні та гнійно-септичні ускладнення.
Ключові слова: варикозна хвороба, вагітність, породіллі, дуплексне
обстеження, комплексна терапія, градуйована еластична компресія,
імуномодулятор, венотонік, антикоагулянт, якість життя жінок.
SUMMARY
Koval S. Diagnosis and prevention of complications of varicose veins in
pregnant and puerperal women. - Qualifying scientific work on the rights of
manuscript.
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The dissertation is devoted to the question of reducing the frequency of
complications in the postpartum period in patients with varicose disease by
identifying new pathogenetic parts of the disease, developing and implementation the
complex of treatment and prevention measures into medical practice .
In order to determine the prognostic factors of the development of varicose
veins, 80 pregnant women with this disease were examined. The examination of
pregnant women showed a high percentage of young women with varicose veins: in
the main group, the average age was 26.5±3.7 years; in the comparison group 25.7±3.4 years. The incidence of varicose veins is inherent in women who have been
in the vertical static position for a long time and women in "sedentary" occupations.
In 61.9% of the surveyed main group and 57.9% of women in the comparison group
noted venous diseases in close relatives, in the control group the hereditary venous
history was burdened only in 4% of women.
Varicose disease in all examined pregnancies as the main group and the
comparison group was in the stage of compensation (I-II stage by Savitsky), no signs
of decompensation were detected. In pregnancy, the main group at the beginning of
the study was a feeling of gravity of 90.5%, phlebalgias in 31%, a sense of warmth of
19%, itchiness of 14.3%, paresthesia of 11.9%, edema of the lower extremities of
31%, convulsions calf muscles at night at 38.1% of women. In the comparison group,
the sensation of gravity was 89.4%, phlebalgias at 28.9%, the sense of warmth
89.4%, itching 13.2%, paresthesia 10.5%, edema 28.9% seizures in 35.7% of
patients. The intensity of the symptoms was distributed on a scale - from 0 to 3
points. The severity of the symptoms of the disease was in the main group 1.57±0.26
points, in the comparison group 1.55±0.26 points.
The study of the premorbid background revealed a low index of women's
health with varicose veins. Somatic anamnesis is burdened with 78.3% of pregnant
women in the main group and 76.3% in the comparison group. The analysis of the
physical anamnesis revealed the presence of focal lesions in 47.6% of the pregnant
women in the main group and 34.2% in the comparison group, which was three times
more than in the control group.
The gynecological history was weighed in 64.3% of pregnant women in the
main group and 65.8% in the comparison group, whereas in the control group only in
24% of pregnant women.
Analyzing the course of this pregnancy in the examined women, it should be
noted that the threat of abortion and premature birth in the main group was found in
47.6% of cases, in the comparison group of 39.5%, which 4.3 times exceeded the
control group's performance. In women with varicose veins, pregnancy complicated
by early gestosis in 19% in the main group and in 26.2% of pregnant in the
comparison group; anemia in 19% - in the main group and in 15.8% - in the
comparison group; vaginitis in 33.3% and in 28.6% of pregnant women, which is
twice more the number of pregnant women in the control group.
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Childbirth was complicated by the premature outflow of amniotic water in
33.3% in the main group, in 31.6% of the women of the comparison group, which
was three times higher than the control group (10.0%)
Indicators of all stages of hemostasis in women with varicose veins tended to
be hypercoagulable. Against the background of a significant reduction in platelet
count, the platelet aggregation height was reduced by 2.8±0.13 cm in the main group
and 2.9±0.12 cm in the comparison group, compared with 3.8±0.12 cm in the control
group ; the time of platelet aggregation 10.6±0.42 and 11.4±0.58 min in the main
group and the comparison group, respectively, against 13.4±0.64 min in the control
group and the latent aggregation of platelets 29.8±0.55 sec in the main and 30.2±0.48
sec in the comparison group, relative to 34.4±0.52 sec - in the control group. In
determining the difference between the changes in the optical density of the plasma
29.8±0.39 in the main group and 29.6±0.41 in the comparison group, compared with
27.2±0.40 - in the control group, the platelet aggregation angle - 65.6±1.14 in the
main group and 63.9±1.17 in the comparison group, compared with 44.1±1.02 in the
control group and the total index of platelet aggregation was 64.7±1.96% in the
baseline and 63.8±2.01% in the comparison group, compared with 51.3±1.66% in the
control group.
The study of the procoagulant linkage of the hemostasis system revealed a
decrease in the time of plasma recalcification in the main group and the comparison
group by 16% and 15%, respectively, prothrombin time - by 27.3% and 25.6%, an
increase in the concentration of fibrinogen by 8.7% and 10.9 % relative to the control
group indicator. The thrombin time was in the main, control and comparison group of
23.1±0.36 s, 23.8±0.56 s and 22.8±0.33 s, respectively, and all groups were
significantly homogeneous. The activity of antithrombin III in the main group and
comparison group was 17.7% and 14.3% less than in the control group. The mean
fibrinolysis time of euglobulin in women in the control group was 206.3 ± 3.2 min,
while in the main group and the comparison group, the decrease was 17.8% and
16.5%, respectively, indicating excessive activation of fibrinolysis in women with
varicose veins.
The study of hemostasis parameters after treatment for women with varicose
veins revealed a positive dynamics of platelet count growth of 8% in the main group
and 2% in the comparison group; indicators of platelet aggregation height by 25%
and 6.8%, respectively; the time of aggregation of platelets by 21.7% in the main
group and by 5.2% in the comparison group; the latent aggregation of platelets - by
13.4% and 5.6% respectively. The difference between plasma optical density after
the therapy tended to decrease and amounted to 27.7±0.41 in the main group and
28.5±0.39 in the comparison group, the platelet aggregation angle decreased 1.4
times and in 1.1 times; the aggregate index of platelet aggregation decreased by 9.8%
and 4.1%, respectively. The increase in the time of plasma recalcification in the main
group and the comparison group was found to be 12% and 6.5%, the prothrombine
time was 31.3% and 17.5%, respectively; the concentration of fibrinogen decreased
by 10% in the main group and 4% in the comparison group. The thrombin time after
treatment had a tendency to increase and was 23.7±0.34 s in the primary group and
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23.2±0.41 s in the comparison group. At the end of treatment, antitrombine III
increased by 17.8% in the main group and by 7.4% in the comparison group. The
fibrinolysis time of euglobulin increased by 17% in the main group and by 10% in the
comparison group.
In the analysis of markers of endothelial dysfunction, an increase in the
concentration of homocysteine and fibronectin in pregnant women with varicose
disease was observed. The mean homocysteine level in women in the main group was
8.2±0.61 μmol/L, in the comparison group - 7.5±0.45 μmol/L, which was higher than
the control group (4.3±0.37 μmol/L) . The mean content of fibronectin in the main
group was 701.9±47 mg/l; in the comparison group - 674.59±38 mg/l and 1.5 times
higher than in the control group (460.28±25 mg/l). After treatment, the average
content of homocysteine decreased by 1.7 times and only 0.8 times in the comparison
group. The mean level of fibronectin after the integrated therapy was reduced by
31.2%. The content of fibronectin in women who received symptomatic treatment
tended to decrease, but its level decreased only by 12.2%.
The role of immunopathological reactions in the pathogenesis of varicose veins
in pregnant women has been evaluated. The level of T-lymphocytes in varicose
disease was within the reference values, however, it was 1.5 times higher than the
control group. After treatment in the main group, this indicator decreased by 19%,
while in the comparison group remained unchanged. Absolute values of Tlymphocytes, the level of sensitive and resistant T-lymphocytes in varicose veins and
in women without pathology during pregnancy and postpartum period did not differ
significantly. In case of varicose disease, a significant decrease in the helper
subpopulation of T-lymphocytes was observed due to the suppressor subpopulation in
comparison with pregnant women without venous pathology.
Due to analysis of pregnant women with varicose veins, low levels of Blymphocyte percentages were found: 6.4±1.1% in the main group and 5.85%±0.5% in
the comparison group, which is 1.7 times lower than the control group (10.5±0.8%).
After treatment for 5 days postpartum, the growth of this indicator is two times higher
in the main group and 1.5 times in the comparison group. At 30 days postpartum, the
average percentage of B-lymphocytes was not statistically different in the primary
and control groups (16.5±0.7% and 17.0±1.1%) and significantly exceeded the
comparison group (8.8±0.4%).
The absolute number of B-lymphocytes before treatment was twice lower in
pregnant women with varicose veins (0.24±0.03 in the primary and 0.19±0.03 in the
comparison group) relative to the control group (0.4±0.04). After treatment, this
indicator increased 1.6 times in women of the main group; while in the comparison
group it remained low (0.26±0.02).
The level of cellular helper cells (CD4) in all the examined groups was within
the reference values, but before treatment in pregnant women with varicose veins was
lower in the main group (40.3 ± 0.7%) and the comparison group (42.1±0.8 %) from
the indicator of the control group (46.5±1.2). After treatment, the levels of CD4lymphocytes were not significantly different in all of the groups under study. The
absolute number of CD4 lymphocytes in the comparison group was 25% lower than
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the control group before and after treatment, in the main group, this indicator was
lower than the control group only prior to treatment. In the postpartum period, in
women of the main group, the indices of absolute content of CD4-lymphocytes were
consistent with postpartum women with intact veins.
Pregnancy
physiologically
proceeds
with
predominance
of
immunosuppression, which decreases a little in the third trimester. In case of varicose
veins, the predominance of suppressor T-lymphocytes is observed. In the postpartum
period after treatment, a physiological decrease in the number of CD-8 lymphocytes
is observed in all the examined groups.
The absolute number of natural killers in the examined pregnant women with
varicose veins was significantly lower than in the control group, besides, this trend
was maintained regardless of the duration of the examination and the method of
treatment.
The ratio of CD4 to CD8 is an immunoregulatory index, unidirectional changes
in women with varicose veins indicate a suppression of the function of Tlymphocytes. Indicators of immunoglobulins and circulating immune complexes in
women of all groups were within the reference values. In determining non-specific
protective factors in pregnant women with varicose veins, a low level of complement
is observed in comparison with physiological pregnancy, lower levels of functional
activity of neutrophils and phagocytic reserve.
In patients of the main group after treatment, the growth of phagocytic reserve
was 1.5 times, the complement level was 1.3 times and the induced functional
activity of neutrophils was 1.6 times, which confirms the effectiveness of the
proposed therapy. In the comparison group, the level of nonspecific protection
factors, although remaining at the lower limit of the reference values, does not differ
significantly from the control group and has no tendency to increase after treatment.
Modified immune reactivity with a shift in the direction of autoimmune
aggression against venous valves with a subsequent deficiency of various immune
units increases the severity of vascular venulation and venous insufficiency.
Conducting complex therapy aimed at stabilizing the venous wall, improving venous
outflow and lymphatic drainage, inhibiting the release of peroxide anions, reducing
the production of leukotrienes, and restoring the balance of subpopulations of
lymphocytes can reduce the disturbance of venous hemodynamics in the postpartum
period, prevent septic complications, correct immune status, to improve the quality of
life in childbirth.
The blood flow in the right and left external iliac, ovarian and uterine veins, in
the large subcutaneous and femoral veins, has been performed.
The diameter of the cross-section of the iliac veins in the pregnant control
group is within the range of 0.9-1.2 cm. In 50% of pregnant women with varicose
veins, the dilation of iliac veins is diagnosed to 1.4-1.5 cm. In 30% of the examined
cross-sectional diameter was in the range of 1.6-1.7 cm and at 20% - more than 1.7
cm. The statistical difference in the diameter of the cross-section between the right
and left iliac veins in groups with varicose veins was not detected. After treatment,
positive dynamics of the diameters of the cross-section of iliac veins in the main
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group was noted: within the norm - 58.5%, the slight degree of expansion was found
to be 34.3%, the average - 7.1%. In the comparison group, the diameter of the crosssection remained without statistically significant changes.
In the course of treatment, the morphological manifestations of varicose
enlargement of the iliac veins have decreased, which is confirmed by the parameters
of diameter and cross-sectional area. The recommended treatment most significantly
influenced the hemodynamic state in varicose veins, which is confirmed by a
statistically significant increase in the average blood flow velocity.
Evaluating the hemodynamic peculiarities of the ovarian veins in varicosity has
established dissonance between the degree of violations in the left and right ovarian
veins. The degree of violations in the left ovary vein is more pronounced than in the
right one. From our point of view, these features are due to the mechanical rotation of
the uterus and the difference in blood pressure associated with anatomy of the
ovarian-renal venous pool.
The proposed therapy in the main group has no statistically significant
advantage over the recommended comparison in the calculation of diameter and
cross-sectional area in the large subcutaneous vein, which can be explained by an
increase in the effect in both groups of the physical method of treating varicose veins.
At the same time, when calculating the average blood flow rate, the benefits of the
proposed therapy are identified, which can be followed by a statistically significant
difference in the main group and the comparison group.
A significant decrease in blood circulation in the large subcutaneous vein was
found in more than 70% of women with varicose veins.
The recommended treatment most significantly influenced the hemodynamic
state in varicose veins, which is confirmed by a statistically significant increase in the
average blood flow velocity.
Blood flow rate parameters should not be used as diagnostic criteria for both
hemodynamic impairment during varicose disease and for controlling the
effectiveness of treatment. However, the volume velocity of blood flow in the veins
of the uterus in the main group and the comparison group before and after the
treatment has its own peculiarities due to the almost absence of changes in the
transverse diameter of vessels in the presence of significant hemodynamic changes in
blood flow velocity.
In the context of complex therapy, in women of the main group, functional
discomfort decreased 5-fold and was observed in 19% of women: 7.1% had a slight
pain, 9.5% had a sense of gravity and 2.3% had a feeling of warmth. No pruritus and
paresthesia in the main group after treatment were noted. In the comparison group,
the functional discomfort after treatment decreased only 2.3 times and was observed
in 42.1% of women: phlebalgias - 15.7%, sensation of gravity of 21%, warmth
sensation of 10.4%, itching in 2.6 % and paresthesia at 2.6%.
Edema in the main group after treatment decreased by 6.5 times and was
observed in 4.6% of women; in the comparison group only 2.2 times (13.1%), which
is almost three times higher than the indicators of the main group. At the end of the
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treatment course, women in the main group were not seen at night by the court, and
in the comparison group, this symptom was observed in 18.4% of women.
In pregnant women with varicose veins before treatment, the intensity of
complaints at 3 points was noted in 14.3% of women in the main group, and 5.2% in
the comparison group. After therapy, the intensity of symptoms significantly
decreased: in the main group, all the symptoms were single and rare and were
evaluated at 1 point; in the comparator group in 13.1% of women, the symptoms
were prolonged and often occurring and were evaluated at 2 points.
The study of the quality of life of women with varicose veins on the
background of therapy was conducted by studying the patients' condition using the
SF-36 questionnaire. Median parameters of physical functioning, role of physical
functioning, intensity of pain, general health, characterize the physical component of
health: in the main group 83; 88; 96; 90 points in the comparison group - 60; 49; 53;
42. The median of the parameters of mental health, role of emotional functioning,
social functioning, vital activity, characterizes the mental component of health: in the
main group - 95; 84; 89; 97 in the comparison group - 62; 53; 64 and 58 points
respectively. The integral indicator of quality of life was on the background of the
proposed comprehensive therapy - 722 points, against the background of
symptomatic therapy - 441 points. The use of integrated therapy significantly
improves the performance of physical and mental components of health, which
increases the quality of life of pregnant women and women with varicose veins.
The application of complex therapy of varicose veins reduced the clinical
manifestations of the disease, increased the immune status, improved hemostasis and
blood flow in the pelvic and lower limb vessels, improved the quality of life of
women, and warned the progression of varicose veins, thrombotic and purulent-septic
complications.
Key words: varicose disease, pregnancy, pregnancy, duplex examination,
complex therapy, graded elastic compression, immunomodulator, venotonics,
anticoagulant, quality of life of women.
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№ 8 (54). – С. 84–87. (Дисертантом проведено відбір пацієнток, їх
обстеження, аналіз отриманих результатів, написання статті)
2. Комплексна терапія гестаційної варикозної хвороби / В. О. Бенюк,
В. І. Медведь, С. Д. Коваль, В. В. Курочка // Здоровье женщины. – 2011. – № 6
(62). – С. 12–14. (Автором проведено підбір тематичних пацієнток та їх
обстеження).
3. Особливості ведення післяпологового періоду при гестаційній
варикозній хворобі / В. О. Бенюк, В. І. Медведь, Т. Р. Никонюк, С. Д. Коваль //
Здоровье женщины. – 2013. – № 4 (80). – С. 39–42. (Автором особисто проведено
літературний огляд, підбір тематичних пацієнток, аналіз отриманих
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результатів та їх статистична обробка).
4. Management of gestational varicouse disease / V. Benyuk, S. Koval,
T. Kovalyuk, V. Kurochka // Здоровье женщины. – 2014. – № 9 (95). – С. 125–128.
(Автором особисто проведено підбір тематичних пацієнток, аналіз
отриманих результатів та їх статистична обробка).
5. Оптимизация лечения гестационной варикозной болезни /
С. Д. Коваль, В. И. Медведь, В. А. Бенюк, В. В. Курочка // Репродуктивное
здоровье. Восточная Европа. – 2015. – № 3 (39). – С. 8–12. (Дисертантом
проведено відбір пацієнток, їх обстеження, аналіз отриманих результатів,
написання статті).
6. Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен
нижніх кінцівок / В. О. Бенюк, С. Д. Коваль, В. В. Курочка, Т. В. Ковалюк //
Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 75–78. (Автором особисто
проведено підбір тематичних пацієнток та їх обстеження).
7. Корекція гемодинамічних порушень у вагітних із варикозною
хворобою / В. О. Бенюк, В. І. Медведь, І. А. Усевич, С. Д. Коваль,
О. С. Коржелецький // Здоровье женщины. – 2017. – № 2 (118). – С. 69–74.
(Автором особисто проведено підбір тематичних пацієнток та їх
обстеження, аналіз отриманих результатів, написання та підготовка статті
до друку).
8. Коваль С. Д. Алгоритм діагностики та лікування варикозного
розширення вен малого тазу та нижніх кінцівок у вагітних / С. Д. Коваль //
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К. : ТОВ
«Видавництво «ЮСТОН», 2015. – Вип. 2 (36). – С. 122–125.
9. Стан системи гемостазу у вагітних жінок з варикозною хворобою вен
нижніх кінцівок / В. І. Медведь, В. О. Бенюк, С. Д. Коваль, В. В. Курочка //
Зб. наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 2017. – Вип. 2 (40).
– С. 184–189. (Автором проведено підбір пацієнток, аналіз отриманих
результатів, їх статистична обробка, написання статті).
СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
які додатково відображають наукові результати дисертації
10. Медведь В. И. Венозные осложнения у беременных / В. И. Медведь,
В. А. Бенюк, С. Д. Коваль // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2010.
– № 7 (35). – С. 29–33. (Дисертантом проведено відбір пацієнток, їх
обстеження, аналіз отриманих результатів, написання статті).
11. Оптимізація методів профілактики і лікування варикозної хвороби у
породілей / В. О. Бенюк, Т. Р. Никонюк, О. А. Диндар, І. А. Усевич,
С. Д. Коваль // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-генекологів
України. – К., 2010. – С. 5–9. (Автором проведено літературний огляд, підбір
тематичних пацієнток, аналіз отриманих результатів та їх статистична
обробка).
12. Бенюк В.О. Профілактика ускладнень у породіль з хронічною
венозною недостатністю / В. О. Бенюк, В. В. Курочка, С. Д. Коваль //
Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Медичні та фармацевтичні науки:
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аналіз сучасності та прогноз майбутнього». – Дніпропетровськ, 2014. – С. 31–
34. (Автором проведено підбір тематичних пацієнток, аналіз отриманих
результатів, їх статистична обробка, написання статті).
13. Особенности клеточного иммунитета у беременных с варикозной
болезнью / В. И. Медведь, В. А. Бенюк, С. Д. Коваль, Т. В. Ковалюк,
С. В. Бенюк // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2017. – № 2. – С.
44–49. (Автором виконано набір матеріалу для досліджень, розподіл груп
пацієнток, аналіз отриманих результатів).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були
викладені та обговорені у виступах на науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та
перинатології» (м. Судак, 2011), науково-практичній конференції «Актуальні
питання акушерства та гінекології», у рамках IV Міжнародного медичного
форуму (м. Київ, 2013), міжнародній науково-практичній конференції «Медичні
та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м.
Дніпропетровськ, 2014), науково-практичній конференції з міжнародною
участю та пленумі ГО «Актуальні питання охорони материнства та дитинства в
Україні» (м. Київ, 2015), Науково-практичній конференції з міжнародною
участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»
(м. Вінниця, 2016).
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
АГ – антиген
АДФ – аденозиндифосфат
АТ – антитіло
АТ-ІІІ – активність антитромбіну-ІІІ
АХа – активований Ха фактор
ВАТ – висота агрегації тромбоцитів
ВХ – варикозна хвороба
ВКВ – внутрішня клубова вена
ВРВ – варикозне розширення вен
ВРВМТ – варикозне розширення вен малого тазу
ВРОВ – варикозне розширення оваріальних вен
ВХВНК – варикозна хвороба вен нижніх кінцівок
ДВЗ – дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
ДПП – діаметр поперечного перерізу судин
ЗСО – зовнішні статеві органи
ІРК – імунорегулюючий комплекс
КАТ – кут агрегації тромбоцитів
КДК – кольорове допплерівське картування
КТ – комп'ютерна томографія
КФ – концентрація фібриногену
ОШК – об'ємна швидкість кровотоку
ППС – площа поперечного перерізу судини
ПЧ – протромбіновий час
РЗОЩ – різниця зниження оптичної щільності плазми
СІАТ – сумарний індекс агрегації тромбоцитів
СШК – середня швидкість кровотоку
ТЧ – тромбіновий час
Фн – фібронектин
ХМУ – хламідії, мікоплазми, уреаплазми
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ЦІК – циркулюючі імунні комплекси
ЧАТ – час агрегації тромбоцитів
ЧЛА – час латентної агрегації
ЧМФ – черезматкова флебографія
ЧРП – час рекальцифікацїї плазми
ЧФЕ – час фібринолізу еуглобулінів
ЯМР – ядерно-магнітний резонанс
СD3 – маркер Т-клітин
СD4 – маркер Т-клітин-хелперів
СD8 – маркер Т-клітин -супресорів
СD56 – маркер клітин-кілерів
Е-РУК– кількість Т-лімфоцитів (еритроцит-розеткоутворюючі клітини)
ЕАС-РУК – кількість В-лімфоцитів (Erythrocyte-antibody-complementрозеткоутворюючі клітини)
Ig – імуноглобуліни
Voб – об'ємна швидкість кровотоку,
Vcp – лінійна швидкість
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ВСТУП
Одним з найпоширеніших захворювань судинної системи людини є
варикозна хвороба (ВХ). ВХ зустрічається у 20-40 % вагітних і є однією з
головних причин венозних тромбоемболічних ускладнень

в акушерській

практиці, частота яких складає від 38 до 50,8 % [16, 168].
Високу частоту ВХ у вагітних і породіль пояснюють збільшенням маси
циркулюючої крові та хвилинного обʼєму серця, підвищенням венозного тиску
і уповільненням швидкості кровотоку в нижніх кінцівках, гормональною
перебудовою організму, зміною мікроциркуляції та гемостазу

[20, 156].

Патологія вен басейну малого таза є причиною виникнення хронічного болю у
жінок в подальшому. Близько 70-80 % тазового болю зумовлено флебітом
малого тазу, що виникає внаслідок венозного застою в ділянці таза та матки при
вагітності [23, 41, 187].
Жінки мають генетичну схильність до розвитку ВХ, хворіючи в 2-3 рази
частіше, ніж чоловіки. Більшість дослідників вважають причиною розвитку ВХ
слабкість м'язової стінки вен, неповноцінність або малу кількість клапанів [10,
74, 85].
Варикозне розширення вен (ВРВ) є причиною розвитку хронічної
венозної недостатності. З кожною наступною вагітністю ступінь ВРВ
прогресує. За даними деяких авторів, вагітність є причиною виникнення ВХ в
60-90 % жінок, а серед вагітних частота ВХ становить 20-40 % [40; 136]. В
36,3 % жінок клінічні ознаки ураження вен з'являються в I триместрі вагітності,
в 60 % у ІІ та в 3,7 % у ІІІ триместрі [40, 142].
Досить частим ускладненням ВХ є варикоз вен матки, що сприяє
розвитку кровотеч у ІІІ періоді пологів, гнійно-септичних ускладнень у
післяпологовому періоді та тромбоемболії легеневої артерії [26, 146]. ВРВ вен
матки поєднується із зовнішнім варикозом у 66 % випадків [3, 27].
У варикозному розширенні поверхневих вен деякі автори надають
істотного значення імунологічним механізмам, що відіграють важливу роль у
розвитку не тільки функціональних, але й структурних порушень у венозних
судинах [23, 134]. ВХ може бути наслідком імунопатологічних реакцій, які
виникають при порушенні нейро-медіаторних і нейро-гуморальних механізмів,
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що

регулюють

імунний

гомеостаз.

Особливий

інтерес

становлять

характеристики імунного гомеостазу у жінок з ВХ при імунологічній
перебудові організму під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді в
залежності від методів лікування [64, 175].
Під час вагітності відбуваються кількісні і якісні зміни в системі
імунітету, а також неспецифічних факторів захисту (знижується абсолютна
кількість Т-, В-, Про-лімфоцитів із супресорною активністю, абсолютна
кількість нейтрофілів та їх розеткоутворюючих субпопуляцій), що дозволяє
віднести вагітність до вторинних імунодефіцитів [68, 72]. Зниження імунної
реактивності у вагітних є сприятливим фоном для розвитку гнійно-септичних
ускладнень у родах та післяпологовому періоді. Вторинний імунодефіцит, що
фізіологічно розвивається у вагітних, є сприятливим фоном для прогресування
імунних механізмів дилатації судин, їхньої варикозної трансформації, і вимагає
адекватної імунно-коригуючої терапії в післяпологовому періоді. Така терапія
одночасно буде ефективною не тільки для профілактики дилатації судин, але і
для попередження післяпологових гнійно-запальних ускладнень [69, 175].
Вищесказане диктує необхідність розробки підходів до об'єктивної
оцінки клініко-функціональних проявів ВХ та імунного статусу у вагітних і
породілей, корекції порушень імунітету.
Важливе значення має надання медичної допомоги, особливо при I і ІІ
стадіях хронічної венозної недостатності, коли хірургічне лікування ВХ
вважається передчасним, а використання еластичних панчох та симптоматичної
терапії – недостатньо ефективним. Застосування сучасних і ефективних
ангіопротекторів дозволяє попередити прогресування ВХ, знизити частоту
ускладнень пологів та післяпологового періоду.
На

сьогоднішній

день

питання

діагностики

та

лікування

ВХ,

профілактики тромбоемболічних ускладнень залишаються остаточно не
вирішеними і дискутабельними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна

робота

виконана

в

рамках

комплексної державної

бюджетної теми «Алгоритм ведення вагітних та породіль групи перинатального
ризику» (№ державної реєстрації 0115U005795) на кафедрі акушерства і
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гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
МОЗ України.
Мета роботи: зниження частоти ускладнень у вагітних і породіль при
варикозній

хворобі,

захворювання,

шляхом

розробки

визначення

та

нових

впровадження

патогенетичних
комплексу

ланок

лікувально-

профілактичних заходів.
Завдання дослідження:
1. Визначити групу ризику щодо розвитку варикозних ускладнень у
жінок з гестаційною варикозною хворобою.
2. Визначити динамічні особливості системи гемостазу та показників
дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок.
3. Вивчити роль імуннопатологічної реакції у патогенезі ВХ у вагітних
жінок в ІІІ триместрі вагітності.
4. Установити

діагностичну

цінність

застосування доплерометрії

судин малого таза та нижніх кінцівок для виявлення дилатації тазових вен,
визначення параметрів кровотока в судинах малого таза і нижніх кінцівок та їх
динаміку в процесі лікування.
5. Розробити

комплекс

лікувально-профілактичних

заходів

щодо

варикозної хвороби під час вагітності з метою профілактики подальшого
прогресування венозної недостатності.
6. Оцінити

динаміку

показників

клітинної

і

гуморальної

ланок

імунітету, факторів природної резистентності організму, якість життя жінок із
ВХ після проведеної терапії.
Об'єкт дослідження – вагітність та післяпологовий період у жінок з
варикозною хворобою.
Предмет дослідження – особливості перебігу варикозної хвороби під
час вагітності та післяпологового періоду, імунологічний статус, маркери
ендотеліальної дисфункції, показники системи гемостазу, параметри венозного
кровотоку у жінок із варикозною хворобою.
Методи

дослідження

допплерометричні, статистичні.

–

клінічні,

біохімічні,

імунологічні,
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Наукова новизна роботи. Вперше встановлено зміни в системі
гемостазу, вмісті маркерів ендотеліальної дисфункції – фібронектину та гомо
цистеїну в жінок з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок у ІІІ триместрі
вагітності.
Вивчено імунний статус і параметри кровотоку вен малого таза та нижніх
кінцівок у вагітних із ВХ, що дозволило розробити напрям корекції
варикозного розширення вен і пов'язаних з ним ускладнень.
Встановлено діагностичну цінність застосування ультрасонографії з
допплерометрією судин малого таза та нижніх кінцівок для виявлення дилатації
тазових вен, визначення параметрів кровотоку в судинах малого таза і нижніх
кінцівок та їхню динаміку в процесі комплексного лікування.
Отримало
ендотеліальних

подальшого
аспектів

розвитку

патогенезу

ВХ,

вивчення
що

імунологічних

дозволило

та

обґрунтувати

комплексну терапію хвороби та її ускладнень, зокрема хронічної венозної
недостатності.
Практичне значення роботи Вперше запропоновано та впроваджено в
клінічну

практику

схему

діагностики

імунологічних,

ендотеліальних,

гемостазіологічних та варикозних порушень при ВХ у вагітних жінок, яка має
значення для визначення тактики ведення хворих.
Розроблено та впроваджено в клінічну практику комплексну терапія з 32 по
36 тиждень вагітності (препарат з ангіопротекторною та венотонічною дією, що
містить біофлавоноїд діосмін та гесперидин по 1 капсулі 2 рази на добу, прямий
антикоагулянт сулодексид по 250 ліпасемічних одиниць (ЛО) 2 рази на добу;
градуйована еластична компресія; флавоноїд з імунотропною дією по 8 крапель
3 рази на добу), яка покращує якість життя жінок з ВХ та запобігає розвитку
тромбоемболічних ускладнень.
Впровадження

в

практику

Результати

дисертаційної

роботи

впроваджені в клінічну практику відділення патології вагітності і пологів
ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”, відділення
патології вагітних пологового будинку №3 м. Києва, клінічної лікарні
«Феофанія» ДУС та Перинатального

Центру м. Хмельницький. Видано
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Інформаційний лист «Критерії ефективності лікування варикозної хвороби у
вагітних в третьому триместрі» (Київ, 2017).
Особистий внесок здобувача. Дисертантом обрано тему, визначено
мету, завдання та напрями досліджень, проведено патентний пошук, огляд і
узагальнення сучасних літературних джерел за темою дисертації. Автор
індивідуально планував клініко-лабораторні та функціональні обстеження,
проводив аналіз результатів ехографічних, гемостазіологічних та імунологічних
досліджень, приймав участь у плануванні та стандартизації методик.
Дисертантом особисто обиралась тактика та проводилося лікування жінок з ВХ.
Автором особисто узагальнено та систематизовано отримані результати,
сформульовано висновки, обґрунтовано практичні рекомендації, підготовлено
до друку наукові праці.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були
викладені та обговорені у виступах на науково-практичній конференції з
міжнародною

участю

«Актуальні

питання

акушерства,

гінекології

та

перинатології» (м. Судак, 2011), науково-практичній конференції «Актуальні
питання акушерства та гінекології», у рамках IV Міжнародного медичного
форуму (м. Київ, 2013), міжнародній науково-практичній конференції «Медичні
та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м.
Дніпропетровськ, 2014), науково-практичній конференції з міжнародною
участю та пленумі ГО «Актуальні питання охорони материнства та дитинства в
Україні» (м. Київ, 2015), Науково-практичній конференції з міжнародною
участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» (м.
Вінниця, 2016).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з
них у фахових наукових журналахт – 9; у збірках наукових робіт – 3; в
матеріалах та тезах конференцій – 1.
Обсяг і структура роботи. Дисертація викладена на 175 сторінках
машинопису і складається із вступу, огляду літератури, 7 розділів, узагальнення
результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку використаної
літератури, який включає 190 джерел: 145 вітчизняних та 45 зарубіжних.
Робота ілюстрована 69 таблицями та 47 рисунками, що займають 8 сторінок. .

25
РОЗДІЛ 1
ВАРИКОЗНА ХВОРОБА І ВАГІТНІСТЬ (огляд літератури)
1.1. Актуальність варикозної хвороби нижніх кінцівок в акушерстві
Одним з найпоширеніших захворювань судинної системи людини є
варикозне розширення вен (ВРВ), що у жінок зустрічається в 4 рази частіше,
ніж у чоловіків. Висока частота (від 20 до 40 %) ВХ у вагітних і породіль
пояснюється збільшенням маси циркулюючої крові та хвилинного об’єму
серця, підвищенням венозного тиску і уповільненням швидкості кровотоку в
нижніх
кінцівках,
гормональною
перебудовою
організму,
зміною
мікроциркуляції й гемостазу 17 % населення в США страждають від деформації
вен [4, 72, 184].
ВРВ продовжує залишатися одним із захворювань у жінок, що
призводить до розвитку хронічної венозної недостатності. Початок
захворювання в 90-96 % жінок пов'язаний з вагітністю та пологами, виникає
переважно в I і II триместрах, хвороба прогресує протягом вагітності. З кожною
наступною вагітністю ступінь ВРВ збільшується [9, 23, 61, 80,113, 179].
За даними авторів, вагітність є причиною виникнення ВХ у 60-90 %
жінок, а серед вагітних частота ВХ становить 20-40 % [68, 136]. Нерідким
ускладненням ВХ вважають варикоз вен матки, що сприяє розвитку кровотеч в
III періоді пологів, гнійно-септичних ускладнень у післяпологовому періоді [26,
146, 175]. До атипових локалізацій ВРВ відносять ділянку промежини,
зовнішніх статевих органів. ВРВ вульви спостерігається в 2 % вагітних жінок і
в 20 % випадків зберігається після пологів або прогресує при наступних
вагітностях [28, 76, 94, 165].
Існує думка, що при вагітності, яка ускладнена ВРВ, уповільнюється
швидкість кровотоку у великому колі кровообігу та розвиваються ушкодження
судинної стінки [107, 122, 130].
В основі розвитку варикозної хвороби, як прояву хронічної венозної
недостатності (ХВН), лежить порушення нормального венозного відтоку із
нижніх кінцівок внаслідок виникнення клапанної недостатності, а у деяких
випадках – порушення прохідності глибоких вен (здавлювання, аплазія вен та
посттромбофлебітичний синдром). Провокують розвиток варикозної хвороби
фактори, що сприяють підвищенню венозного тиску та змінам судинної стінки
вен [33, 134, 142]. Зважаючи на це, вагітність – ідеальна модель для розвитку
ВХВНК [82, 90, 108].
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Етіопатогенетичною основою розвитку варикозної хвороби вен та її
тромбогеморагічних ускладнень є:
1. Фізіологічні зміни організму жінки під час вагітності:
- гемодинамічні зміни, що виражаються у підвищенні об’єму
циркулюючої крові на 35-40 % крові та переповнення вен, 20-разове
підвищення кровопостачання органів малого тазу, збільшення венозного тиску
у 2-3 рази у ІІ-ІІІ триместрах, зменшення швидкості кровообігу в судинах
нижніх кінцівок, збільшення в’язкості крові [20, 34, 113];
- зниження тонусу стінок вен, що призводить до виникнення клапанної
недостатності та рефлюксу венозної крові, збагаченої плацентарними
гормонами у дистальні відділи кінцівок [127, 142, 183];
- здавлювання магістральних судин вагітною маткою, яке призводить до
підвищення гідростатичного тиску у венах нижніх кінцівок та сповільнення
швидкості кровообігу [34, 63, 127];
- підвищення відтоку крові від плацентарного відділу матки, особливо
при локалізації плаценти у нижніх її відділах, внаслідок чого перевантажується
внутрішня та загальна клубові вени і порушується відтік крові від нижніх
кінцівок [68, 81, 173];
- зміни в ендокринній системі – постійне та значне відносне й абсолютне
збільшення вмісту прогестерону та релаксину, які, впливаючи на еластичні
волокна, знижують тиск гладких м’язів судин і підвищують ендотеліальну
тканинну проникливість (у 2-2,5 рази), причому у 72 % випадків проникливість
збільшується у напрямі із судинного русла до тканини [72, 84, 154]. Також під
час вагітності відбувається певна нейтралізація вазопресину, зниження рівню
ацетилхоліну у венозній крові та підвищення вмісту серотоніну, що призводить
до розширення судин [69, 123];
- підвищення здатності крові до згортання наприкінці вагітності за
рахунок збільшення концентрації фібриногену, підвищення толерантності
плазми до гепарину, активності тромбопластину, збільшення протромбінового
індексу, зменшення рівня вільного гепарину та скорочення часу
рекальцифікації [68, 113, 142].
2. Вплив негативних факторів:
- тривале перебування жінки у статичному вертикальному положенні,
особливо під час вагітності та після пологів, високий паритет [6, 80, 187];
- особливості побуту або професія, пов’язана зі значними фізичними,
статичними та емоційно-стресовими навантаженнями (працівники торгівлі,
педагоги, медичні працівники та ін.) [139, 153];
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- конституційні особливості організму, вік понад 30 років, будова
регіонального венозного русла (наявність артеріо-венозних шунтів), ожиріння,
порушення дієти (надто гостра їжа сприяє розширенню судин, груба та
одноманітна – розвитку запорів) [7, 126, 161, 177];
- спадкова схильність, пов’язана з наслідуванням порушень еластичності
венозної стінки, яка реалізується через гормональні впливи на фоні венозної
гіпертензії та генетичні дефекти системи гемостазу [24, 89, 164, 172];
- екзогенні – травма, інфекція, хірургічні втручання, порушення
нервового апарату судинної стінки, інтоксикації, шкідливі звички (паління,
алкоголізм, токсикоманія – пошкоджуюча дія токсинів на венозну стінку),
акушерський травматизм тощо [71, 149, 158]. Дія лікарських препаратів на
стінки судин та гемостаз (серцево-судинні, нейротропні, гормональні препарати
– тривалий прийом гормональних контрацептивів до вагітності, пригнічення
лактації естрогенами, деякі антибіотики, сечогінні, гемодилютанти, наркотичні
засоби, гепарин-індукована тромбоцитопенія тощо) [157, 169]. Широке
застосування внутрішньовенних маніпуляцій [71, 87, 183].
- ендогенні (екстрагенітальна патологія та ускладнення вагітності,
прееклампсія, анемія, антифосфоліпідний синдром, кровотечі тощо), які
викликають гіперкоагуляцію та гормональні зсуви [5, 105, 190]. Пошкоджуючі
фактори, що вражають судинну стінку з наступним утворенням комплексів
атиген-антитіло на ендотелії судин при сенсибілізації організму та алергічних
реакцій. Внаслідок цих реакцій порушується колагенова структура сполучної
тканини, звільнюються сіалові кислоти та знижується резистентність судинної
стінки [88, 112, 187]. Пристінкове тромбоутворення в ділянці розширеного
підклапанного відділу поверхневих і комунікантних вен, що викликає
асептичне запалення у прилеглих шарах венозної стінки та призводить до
утворення рубця із втратою стінкою функціональної активності, її деформації з
появою турбулентних потоків крові і прогресуючого тромбоутворення [133,
188]. Вплив порушення добових, багатоденних та сезонних біологічних ритмів
системи гемостазу (у нормі вдень спостерігається підвищення згортання крові,
а вночі – зниження; навесні – гіпокоагуляція і підвищення фібринолітичної
активності крові, восени – гіперкоагуляційний стан) [17, 143, 188].
Вище перераховані фактори, обумовлюючи виникнення і прогресування
варикозної хвороби та її ускладнень, суттєво впливають на перебіг вагітності,
пологів та післяпологового періоду в плані коагулопатичних зсувів [26, 141,
183, 190].
За наявності у пацієнтки ВХВНК, ожиріння, хронічних або гострих
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інфекцій, артеріальної гіпертензії, органічних захворювань серця, анемії, а
також ускладнень вагітності (антифосфоліпідний синдром, ранній гестоз,
прееклампсія, багатоводдя, багатоплідність, великий плід) значно зростає ризик
тромбозів і тромбоемболій [18, 71, 187, 190].
Захворювання вен у жінок часто ускладнює перебіг вагітності, пологів і
післяпологового періоду. За даними літератури, у пацієнток з варикозним
розширенням вен нижніх кінцівок досить висока частота раннього гестозу,
прееклампсії (10 %), дистресу плода (10 %), патології пуповини (24-26 %),
несвоєчасного злиття навколоплідних вод (22-24 %), слабкості родової
діяльності (15 %), передчасного відшарування нормально розташованої
плаценти (2 %), кровотеч у послідовому і післяпологовому періодах (18 %),
післяпологового ендометриту (7 %) [77, 90, 109, 171]. У свою чергу, варикозне
розширення вен у вагітних і породіллей може ускладнюватися тромбофлебітом
поверхневих і глибоких вен (10 %), тромбоемболією судин (0,6 %). За
літературними даними, у післяпологовому періоді в 30-50 % жінок із ВРВ
розвиваються тромбози. У генезі тромбозів велике значення надають
порушенням гемостазу, що супроводжує ВХ.
Практично при всіх ускладненнях вагітності, пологів і післяпологового
періоду виникають хронічна, підгостра або гостра форми синдрому ДВЗ, що
характеризується мікротромбозом системи мікроциркуляції життєво важливих
органів, порушенням транскапілярного обміну, ішемією, гіпоксією органів і
тканин, а також тромботичними і геморагічними проявами [15, 26, 93].
Дослідження коагуляційної ланки гемостазу у здорових вагітних
підтвердило дані про розвиток фізіологічної гіперкоагуляції під час вагітності.
У вагітних із ВРВ характеристика системи гемостазу при компенсованій ВХ
свідчила, імовірно, про локальний тромбоз. При декомпенсації – ДВЗ із
збільшенням ризику тромбозу й тромбоемболії. Порушення тромбоцитарної
ланки гемостазу у вагітних із ВРВ одночасно можуть сприяти виникненню
кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. Дослідження гемостазу
показало, що його порушення спостерігаються навіть при безсимптомному
перебігу ВРВ і можуть бути визначені як локальний синдром дисемінованого
внутрішньосудинного
згортання
крові (ДВЗ).
Декомпенсація
ВРВ
супроводжується зниженням числа тромбоцитів, збільшенням часу згортання,
зниженням функціональної активності тромбоцитів, тобто розвитком
тромбоцитопатії. Антитромбін-ІІІ має властивість накопичуватися на ендотелії
капілярної стінки, де в комплексі з гепарином і при участі простацикліна
забезпечує захист від тромбоутворення [17, 100]. Зниження концентрації
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антитромбіну-ІІІ можна розглядати як доклінічну ознаку передтромботичного
стану організму. Це свідчить про високий ризик виникнення тромбозів,
тромбоемболії й акушерських кровотеч у вагітних, хворих на ВХ [73, 178].
При хронічному ДВЗ концентрації фібриногену й тромбоцитів часто не
тільки не знижені (як при гострому ДВЗ), а підвищені у зв'язку з перевагою
їхнього синтезу над споживанням («суперкомпенсована» хронічна форма ДВЗ).
При будь-якому пусковому механізмі виникнення внутрішньосудинного
згортання до процесу залучаються тромбоцити, фундаментальна реакція яких
включає вивільнення із тромбоцитів умісту щільних гранул (АДФ, серотоніна) і
альфа-гранул типу I (фактора IV і бета-тромбоглобуліну) [73, 189].
В етіології і патогенезі варикозного розширення поверхневих вен нижніх
кінцівок довго існувала механічна теорія, яка заключалася в тому, що під час
вагітності матка здавлює судини тазу й призводить до підвищення
гідростатичного тиску й уповільнення швидкості кровотоку. Однак ця теорія не
розкриває складні процеси, які лежать в основі ВРВ нижніх кінцівок при
вагітності, не пояснює причини захворювання в ранній термін вагітності, коли
механічний вплив збільшеної матки ще не виражено. На основі досліджень
перебудови гормональних і гемодинамічних зрушень в організмі вагітних у
літературі стали краще висвітлювати питання патогенезу ВРВ.
За даними деяких досліджень, з настанням вагітності гормони жовтого
тіла й передньої частки гіпофізу призводять до швидкого росту судин матки,
знижують їхній тонус і збільшують в 3-4 рази обсяг крові, що притікає до неї,
що створює відносну невідповідність у нижніх відділах тулуба між масою
циркулюючої крові й обсягом клубових судин [33, 69, 173].
Одночасно наступає вповільнення кровотоку у венах нижніх кінцівок, що
призводить до підвищення венозного тиску, розкриття артеріоловенулярних
шунтів з артеріалізацією венозної крові та дилатацією судин. Певний вплив на
цей процес має важка фізична праця, тривале перебування у вертикальному
положенні тіла, спадковість тощо. Деякі автори вважають, що прогестерон,
рівень якого під час вагітності підвищується в кілька разів, сприяє зниженню
тонусу венозних судин і їх дилатації [72, 132].
Відповідно до низки досліджень, причиною варикозного розширення
поверхневих вен нижніх кінцівок у перші місяці вагітності є вимикання функції
яєчників внаслідок абсолютної або відносної недостатності в організмі
естрогенних гормонів і перевага гормонів жовтого тіла, що супроводжується
зниженням тонусу венозної стінки [131, 164].
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У вагітних із ВРВ нижніх кінцівок спостерігаються порушення
гормонального естроген-прогестеронового балансу, зниження тонусу стінки
судин, їх дилатація й виражена гемодинамічна, перебудова внаслідок
перевантаження клубових вен кров'ю, що відтікає від матки. Гормональні
зрушення при вагітності викликають розслаблення м'язових волокон у ділянці
клапанів і зниження тонусу судинної стінки, що приводить до розширення вен
й розвитку відносної недостатності клапанів підшкірних, комунікантних і
глибоких вен нижніх кінцівок. Виникаюча при цьому гідростатична й
гідродинамічна венозна гіпертензія сприяє рефлюксу крові в дистальні відділи
кінцівки й постійно підтримує напругу стінки вени. Це перешкоджає
скороченню вен до початкових розмірів у післяпологовому періоді, коли настає
гіпоплазія м'язового шару [29, 127].
Також розглядають ВР поверхневих вен нижніх кінцівок у вагітних, як
результат впливу факторів, що ведуть до значного збільшення гідростатичного
тиску в системі вен нижніх кінцівок, розвитку гормональних порушень,
нейросудинних розладів і підвищення проникності гістогематичних
бар'єрів.[66, 132].
Прогестерон кумулюється в жировій клітковині та створює своєрідне
гормональне депо, що відіграє істотну роль у ВРВ у жінок з ожирінням, де
проявляється його місцева дія на стінку вен.
Естрогенні стимулятори росту й розмноження всіх морфологічних
елементів статевих органів, нервових структур і судинної системи, сприяють
утворенню й розширенню множинних колатералей і анастомозів з судинами
органів малого таза й зовнішніх статевих органів.
Результати дослідження гормональної функції фетоплацентарної системи
показали підвищення концентрації прогестерону в крові вагітних із ВРВ у ІІ і
ІІІ триместрах та зниження вмісту естріолу. Виявлення абсолютного й
відносного підвищення концентрації прогестерона, особливо вираженого у
жінок із уперше виявленим ВРВ при даній вагітності, дозволяє розглядати ці
зміни як патогенетичні фактори виникнення ВХ [123, 187].
Можливо, що зміни співвідношення вмісту естріолу та прогестерону
протягом вагітності у жінок із ВХ є також причиною розвитку слабкості
пологової діяльності. Особливістю динаміки змісту альфа-фетопротеїну у
вагітних із ВРВ є швидше досягнення максимального рівня в порівнянні із
здоровими вагітними, що дозволяє висловити припущення про більш раннє
настання зрілості фето-плацентарної системи. Підвищений рівень прогестерону
при ВХ корелює з більш великою масою плода й плаценти в цих жінок. У
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вагітних із ВР поверхневих вен у ранній термін спостерігалося збільшення
рівня прогестерону в добовій сечі та відносної недостатності естрогенів у
другому й третьому триместрах вагітності [124, 141].
Відзначалося, що збільшення в 20 разів і більше припливу крові до матки
сприяє перевантаженню вен малого таза й підвищенню венозного тиску в
нижніх кінцівках, частіше на одній кінцівці, й супроводжується розширенням
поверхневих вен [25, 110].
Вимірювання венозного тиску на нижніх кінцівках у вагітних показало,
що з 16-20 тижнів воно підвищується в 2-3 рази. Встановлено, що венозний
тиск на ураженій кінцівці в порівнянні із здоровою завжди вищий і з перебігом
вагітності має тенденцію до підвищення, збільшуючи до кінця вагітності
вихідні дані більш ніж в 2 рази [122, 134].
Функціональні розлади при ВРВ нижніх кінцівок класифіковані
В.І.Савицьким. У першій стадії порушення венозного кровообігу - скарги на
болі в нижніх кінцівках при ходьбі й незначні набряки гомілок і стоп, що
проходять після відпочинку. Також відзначається швидка стомлюваність і
судоми в литкових м'язах, парестезії, відчуття важкості. У другій стадії
захворювання прояви функціонального дискомфорту підсилюються – сильні
болі й набряки, посилення малюнка поверхневих підшкірних вен нижніх
кінцівок. У третій стадії відзначаються постійні болі й набряки нижніх кінцівок,
ущільнення м'яких тканин і пігментація шкірних покривів у дистальних
відділах гомілки; малюнок варикозно-розширених поверхневих вен найбільш
виражений. У четвертій стадії порушення венозного кровообігу
характеризуються розвитком виразок гомілки.
У формуванні варикозного розширення поверхневих вен деякі автори
надають істотного значення імунологічним механізмам, що грають важливу
роль у розвитку не тільки функціональних, але й структурних порушень у
венозних судинах [35, 102].
Під час вагітності, особливо до кінця її (39-40 тиждень), відбуваються
кількісні і якісні зміни в системі імунітету, а також неспецифічних факторів
захисту (знижується абсолютна кількість Т-, В-, абсолютна кількість
нейтрофілів і їх розеткоподібних субпопуляцій), що дозволяє віднести
вагітність до вторинних фізіологічних імунодефіцитів [77, 127, 155]. Зниження
імунної реактивності у вагітних є сприятливим фоном для розвитку гнійносептичних ускладнень у родах і післяпологовому періоді).
Вивчення динаміки імунного статусу в міру прогресування вагітності
показало, що в жінки з неускладненим перебігом гестаційного періоду в терміні
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від 28 до 36 тижнів має місце достовірне зниження загальної кількості
лімфоцитів, субпопуляції Т- і В-лімфоцитів. Збільшення рівня показників ЦІК
при неускладненому перебігу вагітності відображає ріст антигенного
навантаження на організм матері. Даним фактом можна пояснити також і
зростання рівня концентрації імуноглобулінів G, що володіють блокуючими
властивостями. Супресія клітинного імунітету підвищує чутливість організму
до опортуністичних інфекцій, викликаних умовно-патогенними мікробами, до
яких належать хламідії, мікоплазми, гриби роду Candida, вірус простого герпесу
та цитомегалії. Наявність вихідної вторинної імунної недостатності, а саме
депресія Т-клітинного імунітету призводить до підвищення чутливості
організму вагітної жінки до інфекцій, що виражається в розвитку запальних
процесів у плаценті, у формуванні плацентарної недостатності, що призводить
до порушення внутрішньоутробного стану й розвитку плода [79, 130, 144].
Функціональну роль імунокомпетентних клітин в імунній відповіді
визначають рецептори, що розташовуються на їхній поверхні: у субпопуляціях
Т-лімфоцитів рецептор ТЗ (СDЗ) відповідає за розпізнавання чужорідних
антигенів, активізація Т-клітин; рецептор Т4 (СD4) маркує клітини-помічники,
які одночасно володіють і цитотоксичною дією; рецептор Т8 (СD8)- маркер
супресії або пригнічення імунної відповіді; рецептор Т56 (СD56) маркує
клітини-кілери [85, 117].
Вміст ЦІК підвищується при класичних аутоімунних захворюваннях,
таких, як гломерулонефрит, червоний вовчак. Збільшення ЦІК при прееклампсії
може вказувати на активне зв'язування поступаючих у кров антигенів.
Елімінація останніх через сечостатеву систему може призвести до розвитку
антитілозалежного нефриту [106, 142]. Адсорбція ЦІК і імуноглобулінів на
поверхні тучних клітин, базофілів, тромбоцитів, у зв'язку з активацією
комплементу, приводить до вивільнення активних амінів, серотоніну, кінінів,
які викликають розширення судин, порушення їхньої проникності, оголюють
судинну стінку, викликаючи роз’єднання епітеліальних клітин, і тим самим
сприяють відкладенню імунних комплексів [123, 175].
На думку деяких авторів, у вагітних виникає сенсибілізація
материнського організму антигенами плода. Деякі автори розглядають
варикозне розширення поверхневих вен як гестоз вагітності. За результатами
досліджень, виявлено у вагітних із ВРВ підвищений зміст у крові активної
панкреатопептидази Е, що сприяє фрагментації й набряканню еластичних
волокон у стінці вен з подальшим стовщенням і розростанням сполучної
тканини й розвитком склерозу судин [30, 64, 106].
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ВХ є генетично детермінованим проявом ангіодисплазій, належать до
групи колагенозів [75, 105].
Повертаючись до питань етіології й патогенезу ВХ, слід зазначити
передачу по спадковості двох факторів, один із яких може превалювати.
Перший фактор- це порушення співвідношень колагену й еластину в стінках
вен,
що
спричиняє
їх
погану
опірність
шляхом
підвищення
внутрішньосудинного тиску. Стінки вен надмірно розтягуються, що приводить
до розвитку відносної недостатності клапанів і порушення кровотоку. Другий
фактор – це недостатня забезпеченість вен клапанами і їх вроджена анатомічна
неповноцінність [24, 96]. При поєднанні цих факторів захворювання може
перебігати з ранньою появою перших ознак і швидким розвитком
симптоматики. За першою ознакою захворювання ближче до групи колагенозів,
за другою – до категорії ангіодисплазії. Тільки при наявності вродженої
неповноцінності вен такі фактори, як гіпертензія у венах нижніх кінцівок і
ретроградний кровоток, є вирішальними в патогенезі ВХ.
При вивченні залежності величини венозного тиску в судинах нижніх
кінцівок наприкінці вагітності від місця локалізації плаценти встановлено, що
на боці розташування плаценти воно виявилося вище, ніж на протилежному, і
градієнт його склав 27 мм вод.ст. проти 3 мм вод.ст. при локалізації плаценти
на передній або задній стінці матки [33, 128].
За даними літератури, у 80,6 % вагітних варикозне розширення
підшкірних вен нижніх кінцівок виникало з тієї сторони, на якій була
прикріплена плацента. При локалізації плаценти на передній і задній стінці
матки спостерігався розвиток венозних судин, які були спрямовані на бокові
стінки матки, що сприяло рівномірному навантаженню клубових вен обох
боків. При прикріпленні плаценти на боковій поверхні матки, венозні судини
були краще розвинені на стороні локалізації плаценти, з відтоком крові в
клубову вену на тій же стороні. Нерівномірний відтік крові від матки у
внутрішню клубову вену приводить до перевантаження клубових венозних
судин відповідної сторони, стазу й рефлюксу крові у вени дистальних відділів
кінцівки, що є одним з патогенетичних факторів розвитку первинної дисплазії
підшкірних вен.
За даними флебоманометрії, проведеної на венах стопи у вагітних,
установлено, що при ВРВ нижніх кінцівок у вертикальному положенні в спокої
венозний тиск зростав протягом 10-15 секунд до 980-1265 мм вод. ст. При
відсутності патології вен він піднімався повільно – за 30-40 секунд і перебував
у межах 850-1200 мм вод. ст. При пробі Вальсальви та наявності ВРВ
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відзначалося швидке підвищення венозного тиску на 285±62 мм вод.ст., в
здорових вагітних воно підвищувалося повільно, на 90±25 мм вод.ст. Це
свідчить про те, що при ВРВ нижніх кінцівок розвивається відносна клапанна
недостатність магістральних судин з рефлюксом крові в дистальні відділи.
Відповідно до досліджень деяких авторів, розширення вен статевих губ і
пахової області виникає при клапанній недостатності дистальних відділів
внутрішньої клубової вени, внаслідок чого розвивається рефлюкс крові через
затульну вену до зовнішніх статевих органів і на медіальну поверхню стегна, це
призводить до перевантаження тонких підшкірних вен, і, як наслідок, їх
розширення [76, 94].
Матково-плацентарний кровотік є тією периферичною ланкою
центральної гемодинаміки, на яку може вплинути ураження судин нижніх
кінцівок і малого таза. У групі вагітних, хворих на ВХ із явищами флебіту,
середні показники гемостазіограми свідчили про перевагу явищ
гіперкоагуляції. Можна припустити, що патологічні зміни судин кінцівок і тазу
у вагітних із ВРВ і тромбофлебітами супроводжуються змінами маткових судин
при відносно задовільних показниках плацентограми [19, 45].
Виконані дослідження показали, що нерідким ускладненням ВХ є варикоз
вен матки. Наявність останнього може сприяти розвитку кровотеч у ІІІ періоді
пологів, гнійно-септичних процесів у післяпологовому періоді і є причиною
тромбоемболії. Діагноз варикозу вен матки частіше зустрічається в повторно
вагітних, повторнонароджуючих жінок молодого репродуктивного віку.
Варикоз вен матки поєднується із зовнішнім варикозом у 66 % випадків.
Автори виділяли три клінічних варіанти варикозного розширення вен матки:
1) зміни в ділянці вен матки виявлені у вигляді випадкових знахідок
при УЗД, вони не супроводжуються порушеннями гемостазіограми або
зовнішнім проявом ВХ. Є певна залежність локалізації варикозу вен матки
від локалізації плаценти, а також від гідронефротичної трансформації лівої
або правої нирки;
2) варикозні зміни в області венозної сітки матки, діагностовано при
УЗД,
супроводжуються
порушеннями
гемостазіограми,
частіше
характерними для локального тромбозу. Нерідко їх супроводжують зовнішні
прояви ВХ без вираженої клінічної картини її загострення;
3) варикоз вен матки супроводжують зовнішні прояви ВХ різних
ступенів виразності загострення, зміни гемостазіограми за типом гіпер- або
гіпокоагуляції [21, 107, 135].

35
Варикозне розширення вен малого тазу, і зокрема вен яєчників, що
виявляється при ультразвуковому дослідженні, розглядається найчастіше як
супровідні зміни при патології жіночої статевої сфери. Однак не виключається,
що як вроджений, так і набутий флебостаз, призводячи до ураження венозної
стінки, може бути однією із причин порушення функції яєчників [19, 132].
За даними літератури, це може бути пов'язане з неспроможністю
клапанного апарата яєчникової вени та з гідродинамічним стенозом яєчникової
вени в результаті додаткового артеріального (артеріо-венозні шунти) або
венозного скидання (функціонуючі порто-кавальні анастомози).
Зміна потоку венозної крові призводить до ретроградного закиду
гормонів лівого наднирника, ушкоджуюча дія яких на статеві залози вже відома
[126, 135].
Використання проби Вальсальви (збільшення діаметру яєчникових вен і
площі варикозного розширення при підвищенні внутрішньочеревного тиску)
показало збільшення венозного кровонаповнення вен яєчників і органів малого
тазу різного ступеня виразності в 76 % випадків, що свідчило про утруднення
венозного відтоку від статевих органів. При флебологічному дослідженні
виділяють кілька ступенів вираженості варикозного розширення яєчникових
вен (ВРОВ): I ступінь - зміна вен і порушення гемодинаміки виявляються
тільки на стороні патологічного рено-оваріального рефлюксу. При ІІ ступені
визначається ВРОВ, контрастування маткового сплетення або пресакральних
вен. При III ступені спостерігається контрастування й права яєчникова вена, що
видна на всьому протязі, тому що закид контрастної речовини йде в праву
яєчникову вену через маткове венозне сплетення. Двобічне ВРОВ в
аналізованій групі виявлене в 92 % випадків, переважно ліве- і правобічне - по
4 % [38, 55, 76].
Ознаками патологічного венозного скидання в жінок із ВРОВ за даними
флебологічного дослідження є: відсутність клапанів у лівій яєчниковій вені,
відзначається контрастування початкового відділу лівої яєчникової вени (I
ступінь ВРОВ); контрастування вени на всьому протязі при нирковій
флебографії; наявність стенозу ниркової вени.
ВРОВ є нерідкою патологією й зустрічається в 5,4 % випадків при
скринінговому ехографічному обстеженні жінок, причому в 76 % випадків є
самостійним захворюванням вен малого таза із вторинними порушеннями
функції тазових органів. 94 % обстежених жінок пред'являли ті або інші скарги
й тільки в 6 % ВРОВ було випадковою знахідкою. ВРОВ, очевидно, формується
в дівчинок у період статевого дозрівання й має тенденцію до прогресування з
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віком і родами. Наявність органічних перешкод венозному відтоку по нирковій
і яєчниковій венах є першопричиною захворювання. Клінічна картина венозної
патології різноманітна й дозволяє запідозрити флебостаз в органах малого таза.
Основними методами діагностики є трансвагінальна ехографія й ангіографічне
дослідження [103, 118, 176].
ВРОВ викликає порушення гемодинаміки в органах малого тазу й
внаслідок цього виникає больовий синдром. Синдром тазового болю
пояснюється підвищеним вироблення естрогенів з посиленням активності
яєчників, психосоматичними порушеннями, а також ВРОВ [138, 181].
В основі ретроградного венозного кровотоку лежать вроджені причини –
відсутність або недостатність венозних клапанів, які, за даними досліджень,
спостерігаються в 15 % випадків ліворуч і в 6 % випадків праворуч. Важке
фізичне навантаження, порушення венозного відтоку лівої нирки відіграють
роль надалі прогресуючого захворювання [49, 108, 137].
1.2. Комплексна діагностика варикозної хвороби у вагітних жінок
Клінічні симптоми частіше спостерігаються в жінок із множинними
вагітностями в анамнезі. Це пояснюється тим, що об'єм оваріальних вен при
будь-якому терміні вагітності може збільшуватися в 60 разів і зберігатися
підвищеним приблизно 6 місяців після пологів. У виникненні синдрому
тазового болю відіграють роль як гормональний, так і механічний фактори у
вигляді ВРОВ [10, 138].
Основним методом діагностики ВРОВ є УЗД з доплерографією, що
дозволяє визначити розширення лозоподібне сплетіння та самої вени,
локалізувати її устя, визначити напрямок кровотока в різних положеннях тіла.
Деякі автори відзначали 100 % точність діагностики варикоцеле при ехографії
малого таза, вважаючи, що метод має більшу точність виявлення супутньої
судинної патології органів малого тазу, ніж клінічне дослідження [137, 147].
На думку авторів, при ультразвуковій візуалізації варикозно розширених
вен малого тазу (ВРВМТ) вони являють собою неправильної форми вузлові
утворення зниженої ехогенності неоднорідної лозоподібної структури, контури
їх нечіткі. Гроноподібну картину у вигляді безлічі циркулярних утворень
різного діаметру від 0,2 до 0,6 см з ехонегативним вмістом створюють
поперечні та косі зрізи вен. За даними авторів, частіше виявлялося ВРВ
широкої зв'язки, виявлене на рівні істмічного відділу матки, рідше – варикоз
яєчникових вен у проекції латерального і нижнього полюсу яєчника.
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Значний резерв у діагностиці венозної патології малого тазу багато
дослідників вбачають у використанні сучасних ультразвукових методик:
кольорового допплерівского картування (КДК) і дуплексного скануванняоб'єднуючі можливості візуалізації судин і навколишніх тканин в В-режимі та
оцінку стану гемодинаміки в судині із застосуванням ефекту Доплера.
Результат комп'ютерної обробки допплерівського зрушення частот може бути
відображений у вигляді доплерівського спектра або колірний картограми
потоку крові. Capasso P. et al. (1997), свідчать про те, що ЦДК в 96,7 %
спостережень дозволило верифікувати ВРВМТ як причину тазових болей.
Ishida H. et al. (1998), вважають, що ЦДК дозволяє надійно візуалізувати та
оцінювати кровоток у висхідній брижовій, клубовій та яєчникових венах.
Для постановки діагнозу післяпологового оваріального тромбозу,
прийшли до висновку, що достовірним діагностичним методом верифікації
патології яєчникової вени (тромбозу) є ЦДК.
Проведено порівняння здатності ядерно-магнітного резонансу (ЯМР),
комп'ютерної томографії (КТ) і ехографії (дуплексне ЦДК) з метою діагностики
післяпологового септичного тромбофлебіту вен таза. Чутливість ЯМР у
верифікації тромбофлебіту становила 92 %, КТ – 100 %, ехографії – 52 %;
специфічність ЯМР – 100 %, КТ – 99 %, ехографії – 26 % [55, 147, 170].
У більшості пацієнток при трансабдомінальному В-скануванні в малому
тазі були виявлені дрібнокомірцеві, анехогенні, непульсуючі включення
діаметром від 5 до 7 мм, у інших жінок в області придатків візуалізувались
поздовжні анехогенні, не пульсуючі структури шириною до 9-10 мм. На думку
авторів, подібну ультразвукову картину, крім гідросальпінксу, можуть мати
варикозно розширені вени [38, 137].
При ультразвуковому скануванні в 375 (38,7 %) жінок репродуктивного
віку виявлений ізольований варикоз вен малого таза, за допомогою клінікорентгенологічної верифікації виставлений діагноз «варикозна хвороба малого
тазу» (ВХМТ). Особливу увагу приділяли стану венозних судин малого тазу,
ідентифікованих при доплерометрії, що дозволяє виявити й оцінити венозний
кровотік. Ехограми варикозно розширених вен малого тазу (ВРВМТ)
ретроспективно порівнювали з рентгенограмами, отриманими при
черезматковій флебографії (ЧМФ).
Проведена ультразвукова візуалізація органів малого таза в жінок із
ВХМТ дозволила виділити наступні ехографічні варіанти варикозної дилатації
вен: магістральний; розсипний; поєднаний (тотальний) [40, 102, 152].
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Магістральний варіант ВРВМТ діагностовано авторами в 31 % випадків,
на ехограмах даний варіант варикозу представлений у вигляді довгих
трубчастих, у ряді випадків ретортоподібних, непульсуючих структур різного
діаметра (від 0,9 до 1,4 см). В 87 % випадків при даному типі варикозу
превалювала лівостороння локалізація. У ряді випадків внутрішня клубова вена
(ВКВ), діаметр якої в нормі дорівнює 0,7-0,8 см, «симулювала» магістральний
варіант варикозу. Авторам вдалося одержати зображення ВКВ в В-режимі
сканування в 83,4 % обстежених жінок, цьому сприяла проведена перед
обстеженням підготовка пацієнтки. Візуалізація ВКВ у режимі ЦДК виявилася
в 100 % випадків, визначався трифазний венозний кровоток, синхронізований з
актом дихання [45, 118].
Розсипний варіант ВРВМТ був виявлений в 46 % випадків. На ехограмах
даний варіант варикозу представлений у вигляді ніздрюватих, губчастих
анехогених багатокамерних утворень, що імітують сактосальпінкси або
кістозно-змінені яєчники. Диференціальна ультразвукова діагностика ВРВМТ і
перерахованих нозологічних форм проводилася на підставі спектральної
доплерометрії, що ідентифікує венозний кровоток [147, 167]. Розсипний тип
венозної дилатації діагностувався при варикозі параметральних вен в 37,3 %
випадків, в 62,7 % випадків при ектазії яєчникового сплетіння – найпотужнішої
венозної магістралі малого тазу, пов'язаної з венами зовнішніх статевих органів,
прямокишковим і міхурово-піхвовим сплетенням. Якісна візуалізація
параметральних вен виявилася в 92 % випадків можливих при використанні
рутинного трансабдомінального сканування. Ектазія вен яєчникового сплетення
найчастіше мала правобічну локалізацію (63 % випадків). Успішна
трансабдомінальна ультразвукова візуалізація v.ovarica виявилася можливою в
53 % випадків, трансвагінальна – в 94 % випадків. Застосування методу ЦДК
дозволило досягти 100 % ідентифікації даної вени, високому відсотку
візуалізації сприяють особливості допплерографічних кривих швидкостей
кровотоку в даній вені: у правій v.ovarica – кровоток трифазний,
синхронізований з актом дихання, у лівій – деформований [49, 170].
«Тотальний» варикоз був виявлений в 23 % спостережень, являє собою
поєднаний магістральний та розгалужений типи ВРВМТ. При тотальному
варіанті флебоектазії у варикозному процесі зацікавлені всі венозні сплетення
басейну малого тазу.
Ізольований варіант ектазії якогось одного венозного сплетення через
анатомічні особливості системи венозних анастомозів, у практиці зустрічається
вкрай рідко [47, 137].
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Залежно від діаметру розширених судин і локалізації венозної ектазії,
певних при сірошкальному скануванні, А.Е. Волков і співавт. (2000)
пропонують наступну ультразвукову класифікацію ВРВМТ:
• I ступінь – діаметр вени 5 мм (будь-які венозні сплетення малого таза);
• ІІ ступінь – діаметр вени 6-10 мм при тотальному типі варикозного
розширення, або при розсипній ектазії яєчникового сплетення, або при
варикозному розширенні параметральних вен;
• ІІІ ступінь – діаметр вени більше 10 мм при тотальному типі
варикозного розширення або при магістральному типі параметральної
локалізації.
Виділяють дві клініко-флебографічні форми варикозної хвороби вен
нижніх кінцівок:
- проста форма характеризується тривалим безсимптомним перебігом і
магістральною поразкою підшкірних вен;
- форма з ектазією глибоких вен гомілки із хронічною венозною
недостатністю та змішаним характером варикозного розширення підшкірних
вен [47, 174].
ВХ із ектазією глибоких вен гомілки на відміну від ВХ простої форми має
прогресуючий перебіг і розвивається по стадіях: неускладнена ектазія,
флебосклероз, посттромботична деформація глибоких вен гомілки.
Варикозне розширення вен (ВРВ) нижніх кінцівок у жінок може бути
обумовлено ВРВ тазу з ретроградним заповненням поверхневих вен нижніх
кінцівок. У венах ніг у вертикальному положенні накопичується близько 400600 мл крові, ця кров переміщується з інших судинних зон. Такий перерозподіл
крові достатній для того, щоб вплинути на гемодинаміку в цілому.
У цей час існує безліч інструментальних методик, що дозволяють
оцінювати стан судинної системи, наприклад, ангіографічні (рентгенконтрасні
й магнітно-резонансні) і радіонуклідні методики. Однак основне місце в
дослідженні судинної системи займають ультразвукові методики. Їхня широка
популярність пов'язана з абсолютною неінвазивністю та безпекою для пацієнта,
можливістю проведення динамічних спостережень із оцінкою параметрів
гемодинаміки, високою інформативністю та специфічністю отриманих даних,
відносною простотою та доступністю дослідження [45, 180]. Впровадження в
клінічну практику ультразвукової доплерографії уможливило вивчення
функціонального стану кровотоку в різних судинах [55, 97].
За даними літератури, у судинах венозних сплетень воронко-тазових і
широких зв'язок у здорових жінок має місце значна варіабельність діаметра вен
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(від 1 до 5 мм, у середньому 3 мм). На думку деяких авторів, діаметр не
зміненої v.ovarica у нормі становить 1,0-1,2 мм.
В літературі описані аркуатні вени міометрію (при поздовжньому і
поперечному скануванні матки в практично здорових жінок репродуктивного
віку в В-Режимі середньої третини міометрію). Діаметр цих судин змінюється
протягом менструального циклу – 3 мм у першу фазу, 1-2 мм у другу (в нормі)
[125, 165].
За даними літератури, обсяг системного кровообігу становить 4200 мл
(84 %), обсяг дрібних вен становить 2300 мл (46 %), обсяг великих вен – 900 мл
(18 %). Об'ємна швидкість кровотока (Voб) у системному кровообігу (велике
коло) близько 96 мл/с. Якщо у вихідному стані Vo6=l мл/с, то при збільшенні
судини вдвічі – Voб=16 мл/с, учетверо – Voб=256 мл/с. Діаметр малих артерій і
вен – 0,5-2 мм [65, 91].
У нормі кровоток у венулах і кінцевих венах носить постійний характер,
якщо резистивні (кінцеві артерії, артеріоли) сильно розширені, коливання
кровотоку в артеріях можуть поширюватися на вени. У венулах і периферичних
венах загальна площа поперечного перерізу (ППП) поступово зменшується, а
середня швидкість кровотоку (СШК) зростає.
У спокої СШК у порожніх венах – 10-16 см/с до 50 см/с, зниження СШК
часто супроводжується внутрішньосудинним згортанням крові в деяких
ділянках вен, тобто тромбозом. Тромбоз маткових вен неможливо встановити
при стандартній методиці рентгенконтрастної ангіографії, це дозволяє зробити
тільки ультразвуковий метод. Праві повздовжні вени рідше піддаються
тромботичній оклюзії, ніж ліві, і візуалізуються більш чітко [121, 137].
Інших даних по параметрах кровотоку при допплерометрії в доступній
нам літературі не виявлено.
Завдяки наявності клапанів у венах нижніх кінцівок здійснюється
ефективна діяльність «м'язового насосу» по забезпеченню доцентрового
просування крові [118, 186].
Анатомічна неповноцінність венозних клапанів або їхня функціональна
неспроможність внаслідок дилатації вен створюють можливість виникнення
патологічного ретроградного кровотоку. Практично всі патологічні розширення
вен нижніх кінцівок виникають під впливом ретроградного кровотоку. У
системі нижньої порожнистої вени умовно розрізняють 3 різновиди насосів, які
в нормі беруть участь у забезпеченні відтоку крові, а при варикозній хворобі
під їхнім впливом виникає ретроградний протиприродний кровотік у венах
нижніх кінцівок: 1) насос нижньої порожнистої вени, дія якого проявляється
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при підвищенні внутрішньочеревного тиску; 2) «м'язовий насос» кінцівки сумарна насосна діяльність м'язів, що скорочуються при ходьбі; 3) насос стопи
функціонує тільки при ходьбі, дія його проявляється при опорі на стопу
внаслідок здавлювання плантарних м'язів [12, 52, 156].
Ретроградний кровотік, що виникає в нижній порожнистій вені, створює
гіпертензію в клубових венах або у венах нижніх кінцівок. Спочатку
ретроградний кровотік обмежують клапани клубових і стегнових вен, але під
впливом повторюваної гіпертензії, вроджено-неповноцінні вени починають
розширюватися, що приводить до відносної недостатності клапанів. При кашлі
ретроградний кровотік у великій підшкірній вені може досягати 3000 мл/хв.
Глибокі вени захищені фасціальними футлярами, м'язами, тому в
глибоких венах спостерігається рівномірна дилатація. У поверхневих венах,
навпаки, підшкірна жирова клітковина не обмежує можливість нерівномірних,
іноді досить великих патологічних розширень. У магістральних підшкірних
венах такі розширення утворюються поблизу венозних клапанів. Механізм
виникнення таких розширень полягає в тому, що при функціональній або
анатомічній неповноцінності венозного клапана ретроградний кровотік,
проходячи через щілину між стулками, відхиляється переважно в один певний
бік. Венозна стінка найбільш тонка в ділянці синусів венозних клапанів, однак,
при ВХ патологічно розширюються не ці відділи венозної стінки, а ділянки,
розташовані дистальніше клапанів – це свідчить про вражаючу роль
ретроградного турбулентного кровотоку [120, 166].
Патоморфологічі зміни судинної стінки при ВХ звичайно позначаються
як флебосклероз. У початкових стадіях захворювання розвиваються гіпертрофія
й неогенез клітинних елементів усіх шарів венозної стінки, відбувається її
стовщення. Потім одночасно в різних ділянках вени починають відбуватися
дегенеративні процеси, що супроводжуються розростанням сполучної тканини,
руйнуються м'язові елементи, збільшується число колагенових волокон,
переважаючим процесом стає склероз. Атрофуются гладеньком`язові й
еластичні елементи, у результаті загибелі всіх скорочувальних елементів
венозна стінка стає ригідною, рубцево-переродженою [36, 114, 185].
Гістологічне дослідження вилучених вен у період вагітності й після
пологів рідко показувало наявність того комплексу змін, який характерний для
варикозного процесу (відсутність первинної гіпертрофії м'язових волокон,
вогнищ флебосклерозу, не змінений просвіт vasa vasorum) [50, 116, 148].
Дослідження останніх років показали, що нерідким проявом ВХ є
варикозне розширення вен органів малого таза. Ця патологія залишається не
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діагностованою, частіше визначається у вигляді випадкових знахідок при
кесаревому розтині. Разом з тим, наявність варикозного розширення судин
системи внутрішньої клубової вени може сприяти розвитку кровотеч у
послідовому і ранньому післяпологовому періодах, гнійно-септичних
ускладнень у післяпологовому періоді, є безпосередньою причиною
тромбоемболії, хронічних запальних процесів матки, вторинного безпліддя.
1.3. Сучасні підходи до лікування варикозної хвороби під час вагітності
Профілактичні заходи жінкам з ВХВНК під час вагітності, пологів і
післяпологового періоду проводять за наступними принципами: передбачення
лікарем вірогідності ТГУ, ретельне флебологічне та гемостазіологічне
обстеження жінки, неспецифічні та специфічні заходи [1, 16, 31, 182].
Щодо передбачення вірогідності ТГУ, вагітні жінки з ВХВНК повинні
знаходитись на обліку в жіночій консультації і систематично бути оглянутими
акушером, гемостазіологом та флебологом. При цьому, на основі вивчення
наявності факторів ризику, формуються групи ризику, проводяться всебічні
обстеження вагітних, що дозволяє розробити індивідуальну схему
профілактики ТГУ при розродженні жінок з ВХВНК [21, 39, 150, 184].
Неспецифічна профілактика коагулопатичних ускладнень у жінок з
ВХВНК залежить від наявності певних факторів ризику і складається з
наступних заходів: раціональна організація режиму праці та харчування;
усунення малорухомого способу життя; боротьба з надмірним споживанням
алкоголю і тютюнопалінням; обов’язкові дозовані фізичні навантаження.
При надлишковій масі тіла слід провести корекцію дієти вагітної з
обмеженням тваринних жирів, вуглеводів, а також продуктів з великим вмістом
холестерину. Одночасно потрібно збільшити у раціоні кількість овочів та
фруктів, поліненасичених жирних кислот рослинного походження. Крім того,
необхідно призначати вітаміни Е та С, які підвищують активність
антиоксидантної системи [22, 119, 129].
Слід зауважити, що дозовані фізичні навантаження (лікувальна
фізкультура, активні прогулянки перед сном) сприяють підвищенню
фібринолітичної активності крові, антитромбогенної активності стінок судин та
покращенню кровообігу в судинах нижніх кінцівок [2, 60, 104].
На сьогоднішній день запропоновано багато способів зменшення застою
та оптимізації відтоку крові у венозній системі нижніх кінцівок при варикозній
хворобі з метою профілактики ТГУ: лікувальна гімнастика, активні рухи у
ліжку, еластичне бинтування ніг, раннє підведення після пологів або операції
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[4, 140]; застосування супінаторів при плоскостопості, дозована ходьба,
обмивання ніг під душем, дещо підняте положення ніг під час сну,
профілактика закрепів [13, 189]; носіння спеціальних панчох, електрична
стимуляція м’язів нижніх кінцівок [39, 62]; застосування “пневматичних
панчох” або пасивної дорзофлексії стопи за допомогою педалі з мотором [46,
159]. Ці способи патогенетично обгрунтовані і дозволяють знизити ризик ТГУ.
Крім того, елементами неспецифічної профілактики є запобігання
емоційним стресам під час вагітності (сугестивне та медикаментозне) та
пологів (ретельне знеболювання пологів, тому що больові відчуття підвищують
згортання крові і можуть стати пусковим моментом для тромбоутворення),
санація осередків хронічної інфекції (карієс, хронічний сінусит, тонзиліт,
холецистит, пієлонефрит тощо), обережне застосування медикаментозної
терапії, особливо препаратів, що підвищують тромбогенний потенціал крові. Не
слід зловживати внутрішньовенними ін’єкціями, тому що введення
концентрованих гіперосмолярних розчинів сприяє пошкодженню судинної
стінки у результаті як травмування голкою чи катетером, так і хімічного
ураження інтими судин [39, 160].
До специфічної профілактики тромбофілії у вагітних жінок з ВХВНК
входять заходи, спрямовані на відновлення та нормалізацію функціональних
антитромбогенних властивостей стінок судин, системи гемостазу та усунення
факторів, що викликають прогресування вищезгаданих зсувів:
1. Фармакологічні препарати:
антиоксиданти (вітамін Е, глутамінова кислота, β-каротин) [22, 32, 129];
препарати, що відновлюють антитромботичну активність стінки судин,
ангіопротектори (фітин, троксевазин, ескузан, венорутон, веноплант, гінкор
форт, діовенор-600, флебодіа та ін.) [57, 67, 92];
дезагреганти (ацетилсаліцилова та нікотинова кислоти, компламін,
папаверин, теофілін, курантил, трентал, верапаміл, ніфедипін, декстрани –
реополіглюкін, макродекс, рефортан та ін.) [8, 140];
антикоагулянти (під час вагітності тільки прямої дії – гепарин та
низькомолекулярні гепарини [60, 144];
препарати замісної терапії (кріопреципітат, концентрати антитромбіну-ІІІ,
свіжозаморожена або “тепла” донорська плазма тощо) [1, 62, 162].
Хірургічні методи: склеротерапія [116, 148]; перев’язка або
видалення уражених вен [42, 48, 99]; встановлення кава-фільтрів (профілактика
тромбоемболії легеневої артерії при флеботромбозах) [54, 78].
Стосовно хірургічних методів, то вони застосовуються при вагітності
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дуже обережно. Це пов’язано з високим ризиком розвитку тромбофілічних
ускладнень та недостатністю інформації про дійсні зміни венозної системи
даної пацієнтки поза вагітністю, тобто виражені клінічні прояви під час
вагітності можуть значно зменшитись після пологів [11, 43, 46, 53, 86, 95, 101].
Призначення ангіопротекторів на фоні еластичної компресії нижніх
кінцівок та лікувальної фізкультури з метою нормалізації проникливості
капілярів, агрегації тромбоцитів та венозного кровообігу призводить до
зменшення набряків та больового синдрому, регресії трофічних порушень,
зменшення або зникнення парестезій та судом: ескузан (по 12-15 крапель 3 рази
на день); глівенол (по 0,4 г 2 рази на день); венорутон (по 0,3 г 2 рази на день);
троксевазин (по 0,3 г 2-3 рази на день); детралекс (по 1-2 таблетки на день);
гінкор форт (по 1 капсулі 2 рази на день); діовенор 600 та флебодіа (по
1 таблетці на день); веноплант (по 1 таблетці двічі на добу) [37, 58, 83].
Завдяки терапії дезагрегантами при гіперактивності тромбоцитарної
ланки системи гемостазу в більшості випадків можливе усунення синдрому
ДВЗ крові внаслідок дії препаратів на ініціальні патогенетичні механізми. Тому
вагітним з ВХВНК в комплексній профілактиці слід призначати: аспірин (по
0,125 г 1 раз на добу); нікотинову кислоту (по 0,05 г 3 рази на добу); папаверин
(по 0,1 г 3 рази на добу); трентал (по 0,1 г 3 рази на добу); курантил (по 50 мг 34 рази на добу); реополіглюкін (по 200-400 мл внутрішньовенно крапельно з
інтервалом 24-48 годин) тощо [56, 91].
До цього часу із усього арсеналу антитромботичних засобів (непрямі та
прямі антикоагулянти, антиагреганти, тромболітики) препаратами вибору є
гепарин та його похідні. В акушерській практиці гепарин посідає особливе
місце у зв’язку з негайною антикоагулянтною дією, наявністю антидоту,
легкістю керування дозою, відсутністю тератогенного та ембріотоксичного
ефектів.
Дози препаратів гепарину у вагітних та породіль звичайно не
перевищують нижніх меж терапевтичних (1500-3000 ОД на добу підшкірно).
Завдяки дії гепарину здійснюється активація антитромбіну ІІІ, за рахунок чого
значно зменшується рівень тромбінемії, і утворення фібрину [62, 111].
Проте, не зважаючи на вищезазначені переваги, тривале застосування
гепарину обумовлює високий ризик розвитку остеопорозу, тромбоцитопенії та
тромбоцитопатії. Суттєво діючи на фактор ІІа (тромбін), гепарин може
призводити до формування пухких та нестабільних згортків у зоні плацентарної
ділянки, що може призвести до кровотеч у ІІІ та ранньому післяпологовому
періоді. Також гепарин сприяє формуванню гепарин-індукованого виснаження
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антитромбіну ІІІ, що може провокувати виникнення так званих рикошетних
тромбозів і тромбоемболій. Крім того, застосування гепарину потребує
постійного коагулологічного контролю під час родів та у післяпологовому
періоді [16, 98, 151].
Тому
більш
перспективним
в
акушерстві
є
застосування
низькомолекулярних гепаринів (фраксипарин, клексан, фрагмін, кліварин та
ін.), які мають у 3-4 рази тривалішу дію, виявляють кращу антитромботичну
активність та достовірну набагато нижчу вираженість геморагічних ускладнень
та інших побічних ефектів, що пов’язано з переважною дією на фактор
згортання Ха та незначною активністю у відношенні до фактору ІІа. Найбільш
вивченим з низькомолекулярних гепаринів є фраксипарин, рекомендована
профілактична доза якого у залежності від маси тіла становить 0,3-0,4 мл (30755000 МО АХа) кожні 12 годин при підшкірному введенні [42, 159].
Окрім гепаринів відомі близькі їм за механізмом дії та хімічною будовою
гепариноїди: гірудин та гірудиноїди. Гірудин є інгібітором тромбіну і може
бути отриманим із п’явок та за допомогою генної інженерії. Одним з препаратів
цієї групи є піявіт, який у дозі 450-1200 мг на добу знижує агрегацію
тромбоцитів, вміст продуктів деградації фібрину, збільшує концентрацію
фібриногену, антитромбіну ІІІ, плазміногену та не має ембріотоксичних і
тератогенних властивостей [31, 78, 93].
Вченими постійно продовжується пошук нових ефективних та
нешкідливих антитромботичних препаратів та методів профілактики
тромбофілії у жінок з ВХВНК під час вагітності, пологів та післяпологового
періоду.
Таким чином, незважаючи на певні успіхи науки та медицини, ВХВНК
залишається небезпечним патологічним фоном для виникнення тромбозів і
кровотеч під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді. Це потребує
розробки та впровадження сучасних ефективних та безпечних методів
адекватної профілактики тромбофілії, успіх якої залежить від своєчасного
виявлення факторів ризику та індивідуального комплексного підходу до цієї
проблеми в умовах рододопоміжних закладів, що дозволить знизити
материнську та перинатальну захворюваність і смертність.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Групи обстежених
Відповідно до поставлених мети і завдань нами проведене обстеження 80
вагітних з варикозною хворобою (ВХ) нижніх кінцівок: 42 вагітні жінки з
варикозною хворобою вен нижніх кінцівок (основна група) – застосовували
запропоновану нами комплексну терапію; 38 вагітних з ВХВНК (група
порівняння), що приймали традиційну терапію. Для контролю було проведене
обстеження 50 здоровим вагітним жінкам з інтактними венами. Роботу
виконано на базі Київського пологового будинку №3 на кафедрі акушерства та
гінекології №3. Основна група жінок з ВХВНК отримувала в ІІІ триместрі
вагітності з 32 по 36 тиждень вагітності запропоновану нами комплексну
терапію: препарат з ангіопротекторною та венотонічною дією – діофлан по 1
капсулі 2 рази на добу, прямий антикоагулянт – сулодексид по 250
ліпасемічних одиниць (ЛО) 2 рази на добу через 2 години після прийому їжі;
градуйована еластична компресія; флавоноїд з прямою противірусною та
імунотропною дією – протефлазід по 8 крапель 3 рази на добу упродовж 4
тижнів. Група порівняння жінок з ВХВНК отримувала симптоматичне
лікування.
Критерії оцінки ефективності даної терапії:
1. Оцінка загального стану породілей по клінічних проявах захворювання:
функціональний дискомфорт (почуття важкості, біль, парестезії, відчуття тепла,
шкіряна сверблячка), набряки, судоми в литкових м'язах; оцінка суб'єктивних
симптомів ВХ у пацієнток; клінічна та біологічна переносимість препаратів.
2. Оцінка системи гемостазу у вагітних з ВХВНК з групи контролю до та
після терапії.
3. Оцінка венозної системи тазу за даними УЗД до та після проведеного
лікування.
4. Оцінка клітинного та гуморального імунітету у вагітних до та
після проведеного лікування.
2.2. Оцінка системи гемостазу
Гемостазіологічні дослідження жінкам обстежуваних груп проводили
двічі: в ІІІ триместрі вагітності перед проведенням терапії (вихідні дані); після
лікування. Вивчали тромбоцитарну, антикоагулянтну та прокоагулянтну ланки
системи гемостазу та активність фібринолітичної системи. Кількість
тромбоцитів визначали при мікроскопії шляхом прямого підрахунку в камері
Горяєва за допомогою фазовоконтрастної приставки.
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Кров для аналізу функціональних особливостей тромбоцитів брали за
допомогою широкої сухої силіконованої голки без шприцу з кубітальної вени
вільним потоком в центрифужні силіконовані пробірки, потім її змішували з
3,8 % розчином цитрату натрію в співвідношенні 9 : 1 і центрифугували при
швидкості 1500 обертів на хвилину протягом 7 хвилин для одержання
тромбоцитної плазми. Для одержання плазми, збідненої тромбоцитами, кров
центрифугували із швидкістю 3000 об/ хв. протягом 20 хвилин.
Для визначення розчинних фібрин-мономірних комплексів кров
змішували у силіконованій пробірці з охолодженою цитратною αамінокапроновою кислотою в співвідношенні 9 : 1.
Для вивчення агрегаційної активності тромбоцитів був використаний
фотометричний метод з графічною реєстрацією процесів. Агрегацію
тромбоцитів реєстрували однопроменевим фотоелектроколориметром ФЕ-М і
потенціометром КСП-4. В кювету товщиною 5 мм, яка знаходилась в зеленому
світловому потоці, вводили 1,5 мл цитратно-тромбоцитарної плазми, постійно
перемішуючи її силіконованою мішалкою, розміщеною за світловим потоком, з
швидкістю 3 об/сек. В якості індуктора агрегації була використана аденозин-5дифосфорна кислота (АДФ), розчинена забуферним розчином в концентрації
10-6 ммоль/л. Таким чином отримували графічне відображення агрегації
тромбоцитів – агрегатограму. За агрегатограмою розраховували наступні
показники: кут агрегації тромбоцитів (КАТ), час агрегації тромбоцитів (ЧАТ),
різницю зниження оптичної щільності плазми (РЗОЩ), висоту агрегації
тромбоцитів (ВАТ), час латентної агрегації тромбоцитів (ЧЛА).
Сумарний індекс агрегації тромбоцитів (СІАТ) розраховували за
формулою M.A. Howard et al. у модифікації В.Г. Личева:
оптична щільність
оптична щільність
плазми, багатої
–
плазми
тромбоцитами
після агрегації
СІАТ (%) =
× 100%
оптична щільність
оптична щільність
плазми, багатої
–
плазми, бідної
тромбоцитами
тромбоцитами
Нормальні значення СІАТ при застосуванні АДФ – 53,1-93,1 %. Зниження
СІАТ спостерігається при багатьох тромбоцитопатіях, у тому числі і при
“тромбоцитопатіях споживання”, характерних для синдрому ДВЗ крові.
Коагуляційний гемостаз оцінювали за наступними показниками: часом
рекальцифікацїї плазми (ЧРП), протромбіновим часом (ПЧ), тромбіновим часом
(ТЧ), активністю антитромбіну-ІІІ (АТ-ІІІ), концентрацією фібриногену (КФ) в
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сироватці крові, часом фібринолізу еуглобулінів (ЧФЕ).
2.3. Визначення маркерів дисфункції ендотелію – гомоцистеїну та
фібронектину
Визначення рівня гомоцистеїну в плазмі венозної крові пацієнток було
проведено на базі клінічної лабораторії «Діла» міста Києва з використанням
наборів і поляризаційного флуоресцентного імуноаналізатора «CHEM WELL
(ELISA)». Норма вмісту гомоцистеїну у вагітних жінок до 10 мкмоль/л (у
жінок, що додатково приймають фолати – до 8 мкмоль/л)
Визначення концентрації фібронектину людини (ФН) проводили на базі
клітинної лабораторії «Діла» м. Києва. Ми зупинилися на твердофазному ІФА.
Використання твердої фази дозволяє спростити процес поділу компонентів
реакції за рахунок імобілізації одного з компонентів на твердій фазі і видалення
субстанцій, які не беруть участі в реакції. З твердофазних методів ми вибрали
«сендвіч» - варіант, в силу його високої чутливості, яка перевершує інші схеми
твердофазного ІФА. Під час вагітності відзначається збільшення рівня
плазмового ФН зі збільшенням терміну гестації. Концентрація ФН в плазмі
крові в терміні вагітності 7-13 тижнів становила 389 мг/л, в 30-33 тижнів – 397
мг/л, в 34-37 тижнів – 459 мг/л, в 38-41 тижнів – 498 мг/л. Отримані результати
пояснюються збільшенням синтезу ФН і вивільненням в плазму, поряд з цим не
виключається зниження його катаболізму у вагітних.
2.4. Методи імунологічних досліджень
Для вивчення поставлених завдань проводилося комплексне динамічне
імунологічне дослідження: трикратно – у вагітних у ІІІ триместрі, у породіль –
на 5 та 30 добу. Воно включало визначення показників клітинної та
гуморальної ланок імунітету, а також факторів природної резистентності
організму.
2.4.1. Методика визначення вмісту Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів
Вміст Т-лімфоцитів визначали реакцією прямого спонтанного
розеткоутворення з еритроцитами барана ( Е-РОК). У лунку планшета вносять
50 мкл досліджуваної клітинної суспензії й 50 мкл 0,5 % суспензії еритроцитів
барана, приготовленої на середовищі 199, планшет центрифугують 5 хв,
ставлять у холодильник при 14°С на 1 годину, вносять у лунку 50 мкл 1 %
глутаральдегіда на ізотонічний розчині хлориду натрію. Через 15-20 хв вміст із
лунок видаляють шляхом інтенсивного струшування, осад промивають 50 мкл
дистильованої води й додають 50 мкл фарби С.І. Задорожнього й І.М.
Дозморова. Осад шляхом дворазового піпетування ресуспензують і через 10-15
хв за допомогою звичайних предметних і покривних стекол готують препарат
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«роздавлена крапля». Т-Лімфоцити підраховують у світловому мікроскопі за
допомогою об'єктива х 40. Застосування даної фарби дозволяє досить чітко
диференціювати лімфоцити та лейкоцити. Виходячи із числа лейкоцитів і
лімфоцитів, визначають абсолютне число Т-клітин в 1 мкл. Нормативні
величини Т-лімфоцитів – 50-80 %, Т-лімфоцитів (абс.) – 0,8-3,4 у мл.
Кількість В-лімфоцитів визначали реакцією комплементарного
розеткоутворення (ЕАС-РОК) по методу Statopoulus L. До 1 об’єму 0,5 %
триразово відмитих в ізотонічному розчині хлориду натрію еритроцитів
людини О (I) групи додають 1 об’єм моноклональних Ig-антитіл (IgG-AT), до 0антигену (0-АГ) людини в субаглютинуючому титрі. Суміш інкубують у
водяній бані при 37°С 30 хв при 4-кратному перемішуванні. Суміш 2 рази
відмивають в ізотонічному розчині хлориду натрію із центрифугуванням по 10
хв і відновлюють вихідний об’єм ізотонічним розчином хлориду натрію. До 1
об’єму сенсибілізованих еритроцитів людини додають 1 частину свіжої
сироватки мишей у розведенні 1:10, суміш інкубують у водяній бані, 3 рази
відмивають в ізотонічному розчині хлориду натрію центрифугуванням і
ресуспензують у вихідному об’ємі в середовищі 199. ЕАС - діагностикум
готовий до вживання. У лунку планшета вносять 50 мкл досліджуваної
клітинної суспензії та 50 мкл ЕАС - діагностикуму, інкубують 15 хв при 37°С,
далі методика збігається з методикою постановки Е-розеткоутворення.
Нормативи В-лімфоцитів – 5-20 %, В-лімфоцитів (абс.) – 0,1-0,9 у мл. Норма Тлімфоцитів резистентних – 34-46 %, Т-лімфоцитів чутливих – 17-24 %.
2.4.2. Методика визначення імуноглобулінів А, М, G
Про гуморальний імунітет в обстежених жінок судили по змісту
імуноглобулінів А, М, G, які визначали методом радіальної імунодифузії (РІД)
по Манчіні. Реакцію проводять на скельцях від фотопластин, які покривають
рівномірним шаром агарового (1,25-1,5 %) або агарозного (0,7-0,9 %) гелю, що
містить моноспецифічну антисироватку. При внесенні АГ у лунку, що містить
специфічну антисироватку, шаруючи агаровий або агарозний гель суворо
рівномірної товщини, АГ, вільно дифундуючи у всіх напрямках, взаємодіє з AT
і утворює із ними розчинні й нерозчинні імунні комплекси, що візуально
визначаються у формі кільця преципітату навколо лунки. При кількісному
визначенні імуноглобулінів у сироватці крові результати реакції - вимір
діаметра кілець преципітації- визначаються в умовах динамічного стану РІД.
Норма IgA – 1,0-3,5 мг/мл, IgM – 0,6-2,5 мг/мл, IgG – 7,2-14,0 мг/мл.
2.4.3. Методика визначення циркулюючих імунних комплексів
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) визначали реакцією преципітації
полиетиленгліколем з молекулярною масою 6000 Дол методу Haskova V.
Нормативні показники ЦІК – 0-60 ЕД.
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2.4.4. Методика визначення рівня комплементу
Рівень комплементу – методом фотокалориметричного визначення дози
комплементу, що викликає гемоліз 50 % еритроцитів барана (А.Б. Габрилович,
1962). Нормативні величини комплементу – 30-60 ОД.
2.4.5. Методика постановки НСТ- тесту
Функціональну активність нейтрофілів оцінювали за допомогою НСТтесту. На знежирене предметне склельце наносять 50 мкл досліджуваної
клітинної суспензії, 50 мкл розчину гепарину 10 ОД/мл, 50 мкл суспензії
латексу й 50 мкл 0,1 % нітросінеготетразолія, виготовленого на ізотоничному
розчині хлориду натрію. У контролі замість латексу додають 5 мл середовища
199. Усі компоненти змішують і поміщають у термостат на 20 хв при
температурі 37°С, потім при кімнатній температурі 10 хв. Фіксують 10 хв в
етанолі й для підфарбовування ядер обробляють 3 хв 0,1 % водним розчином
азура-П. Результати реакції підраховують за допомогою імерсійного об'єктива х
90. Переглядають не менш 100 нейтрофілов, ураховують відсоток клітин, що
утворять гранули формазана, і кількість гранул, що утворяться, по
цитологічному індексу. Нормативні величини НСТ спонтанного – 4-14 %.
2.4.6. Методика визначення СДЗ, СД4, СД8, СД56
Визначення СДЗ, СД4, СД8, СД56 проводили методом проточної
цитометрії, проточний цитометр BRYTE HS американської фірми «ВІО-RAD».
Лімфоцити, що експресують рецептори СДЗ, СД4, СД8, СД56, виявляються
FITC і RPE-моноклональними антитілами виробництва американської фірми
«CALTEG». 100 мкл гепаринізірованої крові вносять у пробірку, додається
кон’югат моноклональных антитіл, перемішується на змішувачі «VORTEX»
протягом 1 хвилини. Інкубують 30 хв при кімнатній температурі, додають 100
мкл реагенту Cal-Lyse і перемішують. Інкубують 10 хв при кімнатній
температурі, додають 1000 мкл дистильованої води, інкубують 5 хвилин і
перемішують. Пробу аналізують на проточному цитометрі – у шприц подається
125 мкл проби, на 4 гістограммах і 2 цитограммах при проходженні кліток
через потік світла зі швидкістю 10000 клітин у секунду, відтіняються
зруйновані частки кліток, установлюється зона, що охоплює потік аналізованих
клітин.
Нормативні показники СДЗ (зрілі Т-лімфоцити) – 60-80 %, СД4 (клітинихелпери) – 31-49 %, СД8 (клітини-супресори) – 19-37 %, СД56 (клітини-кілери)
– 10-26 %. Нормативні показники СДЗ абс – 0,8-3,2 у мл, СД4 абс – 0,6-1,6 у мл,
СД8 абс – 0,3-0,8 у мл, СД56 абс – 0,2-0,53 у мл.
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2.5. Дуплексне сканування вен у вагітних жінок з ВХВНК
Метод ультразвукової діагностики ВРВ малого таза та нижніх кінцівок
під час вагітності є найбільш доступним, простим, не інвазивним,
інформативним, економічним і має велике діагностичне значення, дає
можливість проведення динамічних спостережень із оцінкою параметрів
гемодинаміки.
З метою діагностики ВРВ нижніх кінцівок, що виник при вагітності,
проведене ультразвукове обстеження 80 жінкам основної групи та групи
порівняння, а також 20 здоровим вагітним жінкам контрольної групи з
інтактними венами. Допплерометрія судин малого тазу (зовнішніх клубових,
яєчникових і маткових венах, велика підшкірна та стегнова вени) зі
спектральним аналізом проводилася на апараті PHILIPS iE 33 з використанням
датчика C 5-2, трансабдомінальним датчиком, що давало можливість проводити
детальне вивчення судин, багаторазове дослідження в різних площинах і тим
самим одержати більше повну інформацію про ступінь дилатації судин.
Дослідження проводилося в затемненому приміщенні при дотриманні правил
безпеки. У положенні хворої на спині шкіра передньої черевної стінки та
поверхня датчика оброблялися акустичним гелем, сечовий міхур повинен мати
помірний ступінь наповнення, тому що при його переповненні ймовірно
здавлюються вени.
Для візуалізації вен датчик установлюють у паховій ділянці поперечно до
бічної стінки матки, маткові вени утворять вузькопетлисте тонкостінне
сплетення, розташоване по ходу маткових артерій. Яєчникові судини,
розташовані у воронко-тазовій зв’язці, при поперечному скануванні у гребені
клубової кістки, у напрямку верхнього латерального полюса яєчника, давали
зображення двох структур округлої форми різного діаметру, яєчникова вена
розташована медіально, має більший діаметр, що не змінюється в такт серцевих
скорочень пацієнтки. Використовувалися наступні параметри кровотока:
1)
середня швидкість кровотоку (СШК), см/сек;
2)
діаметр поперечного перерізу (ДПП), см;
3)
площа поперечного перерізу (ППП), см2; S=пr2, де r – радіус
поперечного перерізу судини;
4)
обсяг кровотоку (ОК) або об'ємна швидкість кровотоку – це обсяг
крові, що протікає через поперечний переріз судини за одиницю часу – мл/хв;
Voб= Vcp S, де Vcp – лінійна швидкість, S – поперечний переріз судини.
2.6 Оцінка якості життя пацієнток Вивчення якості життя проводили
шляхом одномоментної оцінки стану пацієнок за допомогою анкети до та після
проведення курсу розробленої терапії.
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Для аналізу якості життя використовувалася анкета SF-36, яка
складається з 8 шкал, максимальне значення кожної з яких 100 балів, де за 0
вважали відсутність здоров’я, а за 100 – повне здоров’я:
1. Фізичне функціонування (Physical Functioning – PF), відображає
ступінь, в якому фізичний стан обмежує виконання фізичних навантажень
(самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, перенесення важких речей та
ін.). Низькі показники по цій шклі свідчили про те, що фізична активність
пацієнтки значно обмежувалася станом здоров’я.
2. Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (Role-Physical
Functioning – RP) – вплив фізичного стану на щоденну рольову діяльність
(роботу, виконання щоденних обов’язків). Низькі показники по цій шкалі
свідчать про те, що щоденна діяльність значно обмежена фізичним станом
пацієнтки.
3. Інтенсивність болю – (Pain intensity – PI) – (альгодисменорея та
диспареунія) та його вплив на здатність займатися повсякденною діяльністю,
включаючи роботу вдома та за його межами. Низькі показники за цією шкалою
свідчать про те, що біль значно обмежувала активність пацієнтки.
4. Загальний стан здоров’я (General Health – GH) – оцінка хворою свого
стану здоров’я на даний момент та перспектив лікування. Чим нижчий бал по
цій шкалі, тим нижча оцінка стану здоров’я.
5. Життєва активність (Vitality – VT) – включала відчуття себе повною
сил та енергії чи, навпаки, знесиленою. Низькі бали свідчили про стомлення та
зниження життєвої активності.
6. Соціальне функціонування (Social Functioning – SF), визначалось
ступенем, в якому фізичний чи емоційний стан обмежував соціальну активність
(спілкування). Низькі бали свідчили про значне обмеження соціальних
контактів, зниження рівня спілкування в зв’язку з погіршенням фізичного та
емоційного стану.
7. Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (Role
Emotional – RE), включало оцінку ступеня, в якому емоційний стан заважав
виконанню роботи чи іншої повсякденної діяльності (включаючи великі
затрати часу, зменшення об’єму роботи, зниження її якості і т.п.). Низькі
показники за цією шкалою інтерпретувались, як обмеження у виконанні
повсякденної роботи, зумовлене погіршенням емоційного стану.
8. Психічне здоров’я (Mental Health – MH), характеризувало настрій,
наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі
показники свідчили про наявність депресивних, тривожних переживань,
психічне неблагополуччя.
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Шкали групувались у два показники «фізичний компонент здоров’я» та
«психологічний компонент здоров’я»:
1. Фізичний компонент здоров’я (Physical Health – PH)
Складові шкали: *Фізичне функціонування; *Рольове функціонування,
обумовлене фізичним станом; *Інтенсивність больового синдрому; *Загальний
стан здоров’я
2. Психологічний компонент здоров’я (Mental Health – MH)
Складові шкали: *Психічне здоров’я; *Рольове функціонування,
обумовлене емоційним станом; *Соціальне функціонування; *Життєва
активність
Анкета, яка надавалася пацієнтці, виглядала наступним чином:
Пацієнт (ПІБ)___________________
Дата поступлення______________
АНКЕТА SF 36 HEALTH SURVEY VERSION 2.0. ІНСТРУКЦІЯ
Дана анкета містить питання, які стосуються ваших поглядів на своє
здоров’я. Надана інформація допоможе слідкувати за тим, як Ви себе почуваєте
і наскільки добре справляєтеся зі своїми звичними навантаженнями.
Дайте відповідь на кожне питання, відмічаючи вибрану Вами відповідь
так як зазначено. Якщо Ви не впевнені в тому, як відповісти на питання,
виберіть таку відповідь, яка точніше всього відображає Вашу думку.
В цілому Ви оцінили б стан Вашого здоров’я як: (обведіть одну цифру)
Відмінне Дуже добре
Добре
Посереднє
Погане
1
2
3
4
5
1.Як би Ви оцінили своє здоров’я зараз порівняно з тим, що було рік
тому? (обведіть одну цифру)
Значно
Дещо
Приблизно Дещо гірше, Значно гірше, ніж
краще, ніж краще, ніж
так, як рік
ніж рік тому
рік тому
рік тому
рік тому
тому
1
2
3
4
5
2. Наступні питання стосуються фізичних навантажень, з якими Ви,
можливо, стикаєтеся протягом свого звичайного дня.
Чи обмежує Вас стан Вашого здоров’я в даний час при виконанні
перерахованих нижче фізичних навантажень?
Якщо так, то якою мірою? (обведіть одну цифру в кожному рядку)
Так, значно Так, дещо Ні, зовсім не
обмежує
обмежує
обмежує
Тяжкі фізичні навантаження, такі
1
2
3
як біг, піднімання ваги, заняття
силовими видами спорту
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Помірні фізичні навантаження,
такі як пересунути стіл,
попрацювати з пилосмоком,
збирати гриби чи ягоди
Підняти чи нести сумку з
продуктами
Піднятися пішки сходами на
кілька секцій
Піднятися пішки сходами на одну
секцію
Нахилитися, стати на коліна,
присісти навпочіпки
Пройти відстань більше 1,5 км
Пройти відстань у кілька
кварталів
Пройти відстань в один квартал

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

Самостійно помитися, одітися
1
2
3
3. За останні 4 тижні, як часто виникали затруднення у вашій роботі чи
іншій повсякденній діяльності, внаслідок чого: (обведіть одну цифру в рядку)
Весь
Більшу
Іноді Рідко Ні разу
час
частину часу
Довелося скоротити
1
2
3
4
5
кількість часу, яка іде на
роботу чи інші справи
Виконали менше ніж хотіли
1
2
3
4
5
Ви були обмежені у
1
2
3
4
5
виконанні якогось виду
роботи чи іншої діяльності
Були складнощі при вико1
2
3
4
5
нанні своєї роботи чи інших
справ (наприклад, вони вимагали додаткових зусиль)
4. Чи траплялося за останні 4 тижні, що Ваш емоційний стан викликав
складнощі у Вашій роботі чи іншій звичайній повсякденній діяльності,
внаслідок чого: (обведіть одну цифру в кожному рядку)
Весь
Більшу
Іноді
Рідко
Ні
час частину часу
разу
Довелося скоротити
1
2
3
4
5
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кількість часу, яка іде на
роботу чи інші справи
Виконали менше ніж хотіли
1
2
3
4
5
Виконували свою роботу чи
1
2
3
4
5
інші справи не так акуратно
як звичайно
5. Наскільки Ваш фізичний чи емоційний стан протягом останніх 4
тижнів заважав Вам проводити час з сім’єю, друзями, сусідами чи в колективі?
(обведіть одну цифру)
Зовсім не заважало
Дещо
Помірно
Сильно
Дуже сильно
1
2
3
4
5
6. Наскільки сильні болі внизу живота Ви відчували за останні 4 тижні?
(обведіть одну цифру)
Зовсім не
Дуже
Слабку Помірну Сильну
Дуже сильну
відчувала
слабку
1
2
3
4
5
6
7. Якою мірою больовий синдром протягом останніх 4 тижнів заважав
Вам займатися Вашою звичайною роботою (включаючи роботу поза домом і
домашню роботу)? (обведіть одну цифру)
Зовсім не заважав
Дещо
Помірно
Сильно
Дуже сильно
1
2
3
4
5
8. Наступні питання стосуються того як Ви себе почували і яким був Ваш
настрій протягом останніх 4 тижнів. Будь-ласка, на кожне питання дайте одну
відповідь, який найбільш відповідає Вашим відчуттям.
Як часто протягом останніх 4 тижнів… (обведіть одну цифру в кожному рядку)
Більшу
Весь
частину
Іноді Рідко Ні разу
час
часу
Ви відчували себе бадьорою?
1
2
3
4
5
Ви сильно нервували?
1
2
3
4
5
Ви відчували себе такою
1
2
3
4
5
пригніченою, що ніщо не могло
Вас збадьорити?
Ви відчували себе спокійною?
1
2
3
4
5
Ви відчували себе повною сил та
1
2
3
4
5
енергії?
Ви відчували себе сумною?
1
2
3
4
5
Ви відчували себе змученою?
1
2
3
4
5
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Ви відчували себе щасливою?
1
2
3
4
5
Ви відчували себе стомленою?
1
2
3
4
5
9. Як часто за останні 4 тижні Ваш фізичний чи емоційний стан заважав
Вам активно спілкуватися з людьми (відвідувати друзів, родичів та ін.)?
(обведіть одну цифру)
Весь час
Більшу частину часу
Іноді
Рідко
Ні разу
1
2
3
4
5
10. Наскільки ПРАВИЛЬНИМ чи НЕПРАВИЛЬНИМ є стосовно Вас
кожне з нижчеперерахованих твержень? (обведіть одну цифру в рядку)
В основному Не В основному Точно
Вірно
вірно
знаю
не вірно
невірно
Мені здається, що я
1
2
3
4
5
хворію менше, ніж інші
Моє здоров’я не гірше,
1
2
3
4
5
чим у моїх знайомих
Я чекаю, що моє
1
2
3
4
5
здоров’я погіршиться
У мене прекрасне
1
2
3
4
5
здоров’я
Дата заповнення ___________________
Підпис______________________
Підпис дослідника______________________ (день/місяць/рік)
Підрахунок сумарної кількості балів по кожній шкалі проводився за
допомогою спеціального ключа, який додається до анкети. Наступний аналіз
проводився шляхом порівняння інтегрального критерію якості життя (сума
балів по усіх шкалах) у основній та контрольній групах, з використанням
непараметричного критерію Манна-Уїтні, при вірогідності р<0,05.
2.7. Методи статистичної обробки
Статистична обробка клінічного матеріалу проводилася за допомогою
пакету статистичних програм Statistica 6.0 та MS Excel 2003. Описова
статистика включала обчислення вибіркового середнього (М), стандартного
відхилення (SD), помилки середньої (SE), коефіцієнта варіації, медіани.
Достовірність різниці пари вибіркових середніх оцінювали за t-критерієм
Ст’юдента. У випадку множинних порівнянь пар середніх використовувався
його аналог q-критерій Ньюмена-Кейлса. Для аналізу достовірності різниці
якісних ознак в усіх випадках застосовувався χ2-критерій Пірсона і, у випадку
таблиць 2x2 – точний критерій Фішера. В тексті дисертації статистичний опис
в усіх випадках здійснювався за правилом М±SD.
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК. АНАЛІЗ
ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, РОДІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ
З метою визначення

прогностичних

факторів розвитку ВХ

для

розв’язання поставлених задач проведено обстеження і лікування 80 жінок в
терміні 30-36 тижнів вагітності з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок.
Основну групу склали 42 вагітні з ВРВ нижніх кінцівок, що отримували
запропоновану нами терапію.
До групи порівняння увійшли 38 жінок з ВРВ нижніх кінцівок, що
отримували стандартну терапію.
Контрольна група – це 50 вагітних в терміні 30-36 тижнів вагітності без
ВРВ нижніх кінцівок.
Клінічні

групи

співставні

за

віком,

паритетом,

соматичним

та

гінекологічним анамнезом.
Обстеження вагітних показало високу частоту жінок молодого віку, що
страждають на варикозну хворобу (ВХ). В основній групі у віці до 20 років
зареєстровано 5 (11,9 %) пацієнток, від 21 до 25 років – 16 (38,1 %), від 26 до 30
років – 12 (28,6 %), від 31 до 35 років – 9 (21,4 %). Середній вік пацієнток склав
26,5±3,7 років. У групі порівняння віковий склад був наступний: до 20 років - 4
(10,5 %) жінки, від 21 до 25 років – 15 (39,5 %), від 26 до 30 років – 11 (28,9 %),
від 31 до 35 років – 8 (21,1 %). Середній вік пацієнток склав – 25,7±3,4 років.
У контрольній групі жінок середній вік – 24,8±4,2 років. До 20 років 1
(5 %) вагітна, 21-25 років – 12 (60 %), 26-30 років – 5 (25 %), 31-35 років – 2
(5 %).
При з'ясуванні характеру роботи обстежених пацієнток встановлено, що
захворюваність ВХ виражена у жінок, що тривало знаходяться у вертикальному
статичному положенні і жінок «сидячих» професій. В основному це вчителі,
лікарі, медичні сестри і робітники.
У 26 (61,9 %) обстежених вагітних основної групи та у 22 (57,9 %) жінок
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групи порівняння відзначали венозні захворювання у близьких родичів.
Водночас в контрольній групі спадковий венозний анамнез обтяжений лише у 2
(4,0 %) жінок без клінічних проявів варикозної хвороби на момент обстеження.
Характеризуючи репродуктивну функцію жінок основної групи, слід
зазначити, що у 16 (38,1%) в анамнезі були медичні аборти, у 1 (2,4 %) –
переривання вагітності в пізньому терміні, у 7 (16,7 %) мимовільні викидні, у 4
(9,5 %) – завмерла вагітність. Щодо паритету, у жінок основної групи
першонароджуючі склали 20 (47,6 %), з них 15 (35,7 %) першовагітних.
Паритет в 1-3 вагітності в анамнезі встановлено у 16 (38,1 %), 4-6 вагітностей у
9 (21,4 %), у 7-9 вагітностей у 2 (4,8 %) жінок.
У

групі порівняння першонароджуючі склали 17 (44,7 %), з них 13

(34,2 %) першовагітних. Паритет в 1-3 вагітності в анамнезі встановлено у 16
(42,1 %), 4-6 вагітностей у 7 (18,4 %), у 7-9 вагітностей у 2 (5,2 %) жінок. У 16
(42,1 %) виявлені в анамнезі медичні аборти, у 2 (5,3 %) – переривання
вагітності в пізні терміни, у 8 (21,1 %) – мимовільні викидні, у 3 (7,9 %) –
завмерла вагітність.
У контрольній групі першонароджуючих жінок – 24 (48,0 %), з них 18
(36,0 %) першовагітних, в анамнезі у 20 (40,0 %) жінок – медичні аборти, у 8
(16,0 %) - мимовільні викидні, у 3 (6,0 %) – завмерла вагітність.
Патологічний процес відзначався у всіх обстежених вагітних як основної
групи так і групи порівняння в стадії компенсації (І-ІІ стадії за Савицьким),
ознак декомпенсації виявлено не було.
Появу варикозного розширення вен нижніх кінцівок до вагітності
відзначають 10 (23,8%) обстежених жінок основної групи та 8 (21,1 %) вагітних
групи порівняння, під час даної вагітності – 18 (42,9 %) жінок основної та 16
(42,1 %) групи порівняння, при першій/попередній вагітності – по 14 (33,3 % та
36,8 %) пацієнток основної та групи порівняння відповідно.
У вагітних основної групи на початку дослідження виявлено симптоми
хронічної венозної недостатності – відчуття важкості у 38 (90,5 %), флебалгії у
13 (31,0 %), відчуття тепла у 8 (19,0 %), шкірний свербіж у 6 (14,3 %), парестезії
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у 5 (11,9 %), набряки нижніх кінцівок у 13 (31,0 %), судоми литкових м'язів у
нічний час у 16 (38,1 %) жінок. У

вагітних ІІ групи відповідні симптоми

виявлені: відчуття важкості у 34 (89,4 %), флебалгії у 11 (28,9 %), відчуття
тепла у 34 (89,4 %), шкірний свербіж у 5 (13,2 %), парестезії у 4 (10,5 %),
набряки нижніх кінцівок у 11 (28,9 %), судоми литкових м'язів у нічний час у 15
(35,7 %) пацієнток. Діагноз встановлювали на підставі характерних скарг,
даних

анамнезу

та

результатів

об'єктивного

дослідження.

Симптоми

захворювання представлені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Основні клінічні симптоми захворювання, абс. ч. (%)
Основна група,

Група порівняння,

n=42

n=38

40 (95,2)

37 (97,4)

- біль

13 (31,0)

11 (28,9)

- відчуття важкості

38 (90,5)

34 (89,4)

- відчуття тепла

8 (19,0)

9 (23,6)

- шкірний свербіж

6 (14,3)

5 (13,2)

- парестезії

5 (11,9)

4 (10,5)

Набряки

13 (31,0)

11 (28,9)

Судоми в нічний час

16 (38,1)

15 (35,7)

Симптом
Функціональний дискомфорт

Примітка. За перерахованими показниками групи статистично не відрізняються
(р>0,05)

Інтенсивність усіх виявлених симптомів розподіляли по бальній шкалі –
від 0 до 3 балів (0 – відсутність, 1 – легкий, 2 – середній, 3 – важкий ступінь
вираженності). Бальна система оцінки враховувала як тяжкість, так і частоту
симптомів:
- легка: поодинокі, транзиторні або рідкісні;
- середня: тривалі, часто виникаючі;
- важка: виражені, персистуючі.
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Інтенсивність симптомів варикозної хвороби (ВХ) у групах, до початку
лікування, представлено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Інтенсивність симптомів варикозної хвороби
Основна група, n=42

Симптом

Група порівняння, n=38

1 бал
5

2 бали
3

3 бали
-

1 бал
6

2 бали
3

3 бали
-

Важкість в ногах

18

16

4

19

14

1

Флебалгії

8

5

-

7

4

-

Шкірний свербіж

3

2

1

3

2

-

Парестезії

5

-

-

4

-

-

Набряки

6

6

1

6

4

1

Судоми литкових

6

10

-

10

5

-

Відчуття тепла

мʼязів вночі
Примітка. За перерахованими показниками групи статистично не відрізняються
(р>0,05)

Інтенсивність скарг 3 бали відзначали 6 (14,3 %) вагітних основної групи,
в групі порівняння дана інтенсивність симптоматики виявлена у 1 (2,6 %)
жінки.
Середні величини вираженості симптомів захворювання в балах на
момент початку дослідження відображені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Інтенсивність симптомів захворювання, бали
Симптом

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

Функціональний дискомфорт

1,53 ± 0,31

1,52 ± 0,32

Набряки

1,57 ± 0,24

1,50 ± 0,21

Судоми в нічний час

1,61 ± 0,23

1,62 ± 0,26

Примітка. За перерахованими показниками групи статистично не відрізняються
(р>0,05)
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Вивчаючи анамнез життя у жінок обстежених груп, ми з’ясували частоту
перенесених захворювань та наявність супутньої екстрагенітальної патології,
(табл. 3.4). Вивчення преморбідного фону із особливою увагою на перенесені та
супутні захворювання дозволили виявити низький індекс здоров’я обстежених
жінок. Соматичний анамнез обтяжений у 33 (78,3 %) вагітних в основній групі
(у 3(7,1 %) виявлено 2 і більше супутніх захворювань), у 29 (76,3 %) – в групі
порівняння. Аналіз соматичного анамнезу виявив наявність вогнищ хронічної
інфекції (хр.тонзиліт, хр.бронхіт, хр.пієлонефрит, хр.цистит, сечокам’яна
хвороба, хр.гастрит, хр.риніт) у 20 (47,6 %) вагітних

основної групи та у

13 (34,2 %) – групи порівняння. В контрольній групі дана патологія виявлена у
8 (16,0 %) вагітних.
Таблиця 3.4
Екстрагенітальні захворювання
Екстрагенітальні

Основна група, Група порівняння, Контрольна
n=42

захворювання

група, n=50

n=38

Хронічний тонзиліт

n
6

%
14,3^

n
4

%
10,5

n
3

%
6,0

Хронічний пієлонефрит
Хронічний бронхіт

3
2

7,2^
4,8^

4
1

10,5^
2,6^

1
-

2,0
-

Хронічний гастрит

4

9,5^

3

7,9^

-

-

Хронічний риніт
Хронічний цистит
Сечокам`яна хвороба

2
1
2

4,8^ *
2,4*
4,8

1

2,6

1
3

2,0
6,0

Міопія

3

7,1^*

6

15,8^

-

-

Вегетосудинна дистонія

11

26,2^

9

23,7^

8

16,0

Пневмонія

3

7,1^*

-

-

1

2,0

Дифузний зоб

1

2,4*

-

-

-

Мастопатія

1

2,4^

1

2,6^

-

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

-
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Отже, низький індекс здоров’я жінок з варикозною хворобою свідчить
про несприятливий фон, на якому розвинулося та прогресувало дане
захворювання.
Гінекологічний анамнез обтяжений у 27 (64,3 %) вагітних основної групи
та у 25 (65,8 %) – групи порівняння. Гінекологічні захворювання представлені в
таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Гінекологічні захворювання у обстежених жінок
Основна група,

Група

Контрольна

n=42

порівняння,

група,

n=38

n=50

Гінекологічні захворювання
n

%

n

%

n

%

Хр. сальпінгоофорит

9

21,4^

7

18,4^

2

4,0

Ендометрит

1

2,4^

1

2,6^

-

-

Вагініт кандидозний

12

28,6

10

26,3

12

24,0

X М У, гарднерельоз

1

2,4^

3

7,9^

-

-

Полікістоз яєчників, непліддя

4

10^

2

5^

-

-

Примітка. ^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

У контрольній групі гінекологічний анамнез обтяжений у 12 (24,0 %)
вагітних: хронічний сальпінгоофорит в анамнезі зустрічався у 2 (4,0%) жінок,
кандидозний вагініт – у 12 (24,0 %) вагітних. У 2 обстежених жінок відмічено
два захворювання в анамнезі.
Щодо особливостей перебігу даної вагітності, слід зазначити, що часто
зустрічається загроза переривання вагітності та передчасних пологів в основній
групі у 23 (47,6 %) випадках, в групі порівняння у 15 (39,5 %) (табл. 3.6).
Також, у жінок варикозною хворобою перебіг даної вагітності
ускладнився раннім гестозом у 8 (19,0 %) жінок основної групи та у 11 (26,2 %)
вагітних групи порівняння; анемією у 8 (19,0 %) жінок основної групи та у 6
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(15,8 %) вагітних групи порівняння; вагінітом у 14 (33,3 %) та у 12 (28,6 %)
вагітних відповідно.
Таблиця 3.6
Особливості перебігу вагітності в обстежених жінок

Ускладнення вагітності

Основна група,
n=42

Група
порівняння,
n=38

Контрольна
група,
n=50

n

%

n

n

%

n

Загроза переривання
вагітності

15

35,7^

12

28,6^

5

10,0

Загроза передчасних
пологів

5

11,9^

3

7,9^

-

-

Вагініт

14

33,3

12

28,6

11

22,0

Анемія

8

19,0

6

15,8

7

14,0

ГРВІ під час вагітності

1

2,4

-

-

-

-

Ранній гестоз

8

19,0^

11

26,2^

5

10,0

Прееклампсія

5

11,9^

3

7,9^

-

-

Гіпотонія

4

9,5^*

1

2,6

1

2,0

Гестаційний пієлонефрит

3

7,1^

3

7,9^

-

-

Гарднерельоз

3

7,1^*

1

2,6

1

2,0

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

У контрольній групі перебіг даної вагітності ускладнився загрозою
переривання вагітності/передчасних пологів у 5 (10,0 %) вагітних; вагініти
зустрічалися у 11 (22,0 %) вагітних, анемія – у 7 (14,0 %), ранній гестоз у
зустрічався у 5 (10,0 %), гіпотонія у 1 (2,0 %) вагітних.
В основній групі жінок пологи відбулися через природні пологові шляхи
у 36 (85,7 %), шляхом операції кесаревого розтину у 6 (14,3 %); термінових
пологів було 38 (90,5 %), передчасних – 3 (7,1 %), запізнілих – 1 (2,4 %).
Тривалість пологів не перевищувала 12 годин у 32 (76,2 %), швидкі пологи
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були у 4 (9,5 %) породілей. Маса новонароджених менше 3000 г мала місце у 6
(14,3 %), більше 4000 г у 2 (4,8 %) породілей; помірне багатоводдя відзначалося
у 6 (14,3 %), дистрес плода у 5 (11,9 %) випадків, народження дітей з оцінкою
за шкалою Апгар – 5-6 балів (асфіксія середнього ступеня важкості) відмічено у
4 випадках (9,5 %).
У жінок групи порівняння пологи відбулися через природні пологові
шляхи у 34 (89,5 %), шляхом операції кесаревого розтину у 4 (10,5 %);
термінових пологів було 35 (92,1 %), передчасних – 3 (7,9 %). Тривалість
пологів не перевищувала 12 годин у 32 (84,2 %), швидкі пологи були у 2 (5,3 %)
породілей; маса новонароджених менше 3000 г у 5 (13,2 %), більше 4000 г у 1
(2,6 %) породілей; помірне багатоводдя відзначалося у 6 (15,8 %), дистрес
плода у 2 (5,3 %) випадків, народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар – 5-6
балів (асфіксія середнього ступеня важкості) відмічено у 4 випадках (10,5 %).
У контрольній групі пологи закінчилися через природні пологові шляхи у
48 (98,0 %) вагітних, шляхом кесаревого розтину – у 2 (4,0 %) жінок; термінові
пологи у 49 (98,0 %) породілей, у 1(2,0 %) – передчасні пологи. Тривалість
пологів не перевищувала 12 годин у 46 (92,0 %), швидкі пологи були у 2 (4,0 %)
породілей, маса новонароджених менше 3000 г у 3 (6,0 %), більше 4000 г у 1
(2,0 %) вагітної; помірне багатоводдя зафіксоване у 2 (4,0 %) породілей, у
асфіксії помірного ступеня народилися 2 (4,0 %) дітей.
Пологи ускладнилися передчасним вилиттям навколоплідних вод у 14
(33,3 %) породілей основної групи, аномаліями пологової діяльності у 3 (7,1 %),
кровотечею в пологах – у 3 (7,1 %) жінок. У групі порівняння передчасний
розрив плодових оболонок стався у 12 (31,6 %) жінок, слабкість пологової
діяльності – у 2 (5,2 %), дефект плаценти з ручною ревізією порожнини матки у
1 (2,6 %) випадку (табл. 3.7).
У контрольній групі зареєстровано передчасне та раннє злиття
навколоплідних вод у 5 (10,0 %) вагітних; загроза розриву промежини – у 6
(12,0 %); інтимне прикріплення плаценти у 1 (2,0 %) породілей.
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Таблиця 3.7
Особливості перебігу пологів у обстежених жінок
Основна

Група

Контрольна

група,

порівняння,

група,

n=42
14 (33,3%) ^

n=38
12 (31,6%) ^

n=50
5 (10,0%)

3 (7,1%) ^

2 (5,2%) ^

-

5 (11,9%) ^*

2 (5,3%) ^

-

Розрив промежини І ст.

1 (2,6 %)

2 (4,8%)

3 (6,0%)

Розрив шийки матки

2 (5,2%) ^

1 (2,4%) ^

-

Розрив піхви

3 (7,1%) ^

2 (4,8%)

2 (4,0%)

Загроза розриву промежини

7 (16,7%) ^

8 (21,1%) ^

6 (12,0%)

Дефект плаценти, кровотеча

-

1 (2,6%)

1 (2,0%)

2 (4,8%)

1 (2,6%)

-

Ускладнення пологів
Несвоєчасний вилив вод
Аномалії пологової діяльності
Дистрес плода

Передчасне відшарування
плаценти

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Таким чином, за результатами нашого дослідження факторами ризику
варикозної хвороби є обтяжений спадковий венозний анамнез (61,9 %
обстежених вагітних основної групи та у 57,9 % жінок ІІ групи), повторні
вагітності та пологи, обтяжений соматичний анамнез (у 33 (78,3 %) вагітних в
основній групі (у 3(7,1 %) виявлено 2 і більше супутніх захворювань), у 29
(76,3 %) – в групі порівняння). Зʼясовано, що захворювання вен при вагітності
характерно для жінок молодого віку (середній вік 26,5 років) і з’являється, як
правило, під час вагітності. Гінекологічний анамнез обтяжений у 27 (64,3 %)
вагітних основної групи та у 25 (65,8 %) – групи порівняння.
Для жінок з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок характерний
обтяжений перебіг даної вагітності: загроза переривання вагітності та
передчасних пологів зустрічалася в основній групі у 23 (47,6 %) випадках, в
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групі порівняння у 15 (39,5 %), ранній гестоз у 8 (19,0 %) жінок основної групи
та у 11 (26,2 %) вагітних групи порівняння; анемія у 8 (19,0 %) жінок основної
групи та у 6 (15,8 %) вагітних групи порівняння; вагініт у 14 (33,3 %) та у 12
(28,6 %) вагітних відповідно. Пологи ускладнилися передчасним вилиттям
навколоплідних вод у 14 (33,3 %) породілей основної групи, аномаліями
пологової діяльності у 3 (7,1 %), кровотечею в пологах – у 3 (7,1 %) жінок. У
групі порівняння передчасний розрив плідних оболонок стався у 12 (31,6 %)
жінок, слабкість пологової діяльності – у 2 (5,2 %), дефект плаценти з ручною
ревізією порожнини матки у 1 (2,6 %) випадку.
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РОЗДІЛ 4
СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ТА ДЕЯКІ МАРКЕРИ
ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З ВАРИКОЗНОЮ
ХВОРОБОЮ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК
4.1. Стан системи гемостазу в обстежених жінок з варикозною
хворобою вен нижніх кінцівок у ІІІ триместрі вагітності
Показники усіх ланок системи гемостазу в основній групі та групі
порівняння у жінок з ВХВНК в ІІІ триместрі вагітності мали тенденцію до
гіперкоагуляції порівняно з показниками жінок контрольної групи з інтактними
венами (табл. 4.1).
Так, на фоні достовірного зниження кількості тромбоцитів (р1,2 < 0,001),
що, можливо, пов’язано з підвищеним споживанням цих клітин у судинному
руслі, у групах вагітних жінок з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок
спостерігалось зниження показників висоти агрегації тромбоцитів (ВАТ)2,8 ± 0,13 см в основній групі та 2,9 ± 0,12 см у групі порівняння, проти
3,8 ± 0,12 см – у контрольній групі (р1,2 < 0,05; р3 > 0,05); час агрегації
тромбоцитів (ЧАТ) 10,6 ± 0,42 та 11,4 ± 0,58 хв в основній групі та групі
порівняння відповідно (р3>0,25) проти 13,4 ± 0,64 хв в контрольній групі
(р1,2 > 0,05) та час латентної агрегації тромбоцитів (ЧЛАТ) 29,8 ± 0,55 с в
основній та 30,2 ± 0,48 с у групі порівняння, відносно 34,4 ± 0,52 с – у жінок
групи контролю (р1,2 < 0,001; р3 > 0,5).
Також достовірні зміни простежувались при визначенні показників
різниці змін оптичної щільності плазми (ОЩП) 29,8 ± 0,39 в основній групі та
29,6 ± 0,41 у групі порівняння, проти 27,2 ± 0,40 – у контрольній групі
(р1,2 < 0,001; р3 > 0,5), кут агрегації тромбоцитів (КАТ) – 65,6 ± 1,14° в основній
групі та 63,9 ± 1,17° у групі порівняння, проти 44,1 ± 1,02° – у групі контролю
(р1,2 < 0,001; р3 > 0,25) та сумарний індекс агрегації тромбоцитів (СІАТ) –
64,7 ± 1,96 % в основній та 63,8 ± 2,01% у групі порівняння, проти 51,3 ± 1,66 %
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– у групі контролю (р1,2 < 0,001; р3 > 0,5) які були збільшеними у вагітних з
ВХВНК.
Таблиця 4.1
Показники судинно-тромбоцитарної та плазмової ланок системи гемостазу
жінок досліджуваних груп в ІІІ триместрі вагітності
Група жінок
Показник

Основна (1), Порівняльна (2), Контроль (3),
n = 42

n = 38

n = 50

247,4 ± 6,9

250,2 ± 7,4

272,2 ± 6,7

Висота агрегації тромбоцитів (см) 2,8 ± 0,13 ^

2,9 ± 0,12 ^

3,8 ± 0,12

Час агрегації тромбоцитів (хв)

11,4 ± 0,58

13,4 ± 0,64

Різниця зміни оптичної щільності 29,8 ± 0,39 ^

29,6 ± 0,41 ^

27,2 ± 0,40

Кут агрегації (град.)

65,6 ± 1,14 ^

63,9 ± 1,17 ^

44,1 ± 1,02

Час латентної агрегації (с)

29,8 ± 0,55^

30,2 ± 0,48 ^

34,4 ± 0,52

СІАТ (%)

64,7 ± 1,96 ^

63,8 ± 2,01 ^

51,3 ± 1,66

Час рекальцифікації плазми (с)

72,9 ± 3,25 ^

73,6 ± 3,28

86,9 ± 3,29

Протромбіновий час (с)

12,8 ± 1,07 ^

13,1 ± 1,09 ^

17,6 ± 1,05

Тромбіновий час (с)

23,1 ± 0,36

22,8 ± 0,33

23,8 ± 0,56

Концентрація фібриногену (г/л)

5,0 ± 0,22

5,1 ± 0,20

4,6 ± 0,18

Активність антитромбіну ІІІ (с)

21,9 ± 1,05 ^

22,8 ± 1,08

26,6 ± 1,07

172,3 ± 3,6 ^

206,3 ± 3,2

Кількість тромбоцитів (×109/л)

10,6 ± 0,42 ^

Час фібринолізу еуглобулінів (хв) 169,6 ± 2,8 ^

Примітка. ^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Таким чином, можна зробити висновок, що ВХВНК сприяє активації
судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу у жінок в ІІІ триместрі
вагітності.
Дослідження прокоагулянтної ланки системи гемостазу у досліджуваних
жінок виявило зменшення часу рекальцифікації плазми (ЧРП) в основній групі
та групі порівняння на 16 % та 15 % відповідно, протромбінового часу (ПЧ) –
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на 27,3 % та 25,6 %, збільшення концентрації фібриногену (КФ) на 8,7 % та
10,9 % відносно показника у групі контролю (р1,2 < 0,05).
Збоку тромбінового часу (ТЧ), який склав в основній, контрольній групі
та групі порівняння 23,1 ± 0,36 с, 23,8 ± 0,56 с та 22,8 ± 0,33 с відповідно, усі
групи були достовірно однорідними (р1,2,3 > 0,05).
Вищезазначені

показники

свідчать

про

посилене

функціонування

прокоагулянтної ланки системи гемостазу в ІІІ триместрі вагітності у жінок з
ВХВНК.
Не

менш

важливі

зміни

виявлені

при

дослідженні

активності

антитромбіну ІІІ (АТ-ІІІ). Цей показник в основній групі та групі порівняння
склав 21,9 ± 1,05 с та 22,8 ± 1,08 с відповідно (р3 > 0,05) та був достовірно
меншим, ніж у контрольній на 17,7 % та 14,3 % відповідно (р1,2 < 0,05). Це
свідчить про зниження адаптаційних можливостей антикоагулянтної ланки
системи гемостазу у вагітних з ВХВНК та потенційну схильність до
тромбоутворення.
Середній час фібринолізу еуглобулінів (ЧФЕ), який характеризує
фібринолітичну ланку, у жінок контрольної групи становив 206,3 ± 3,2 хв, тоді
як в основній групі та групі порівняння визначалося зменшення цього
показника на 17,8 % та 16,5 % відповідно (р1,2 < 0,001), що вказує на надмірну
активацію фібринолізу у жінок з ВХВНК.
Ми проводили дослідження

показників системи гемостазу після

проведеної терапії жінкам з ВХВНК основної групи та групи порівняння. Дані
представленно в таблиці 4.2.
Згідно з отриманими результатами, нам вдалось виявити позитивну
динаміку зростання кількості тромбоцитів у жінок з ВХВНК після проведеної
терапії на 8 % в основній групі та 2 % у групі порівняння. Спостерігалось
зростання показників ВАТ на 25 % в основній групі та лише на 6,8 % у групі
порівняння, цей показник склав 3,5 ± 0,12 см та 3,1 ± 0,10 відповідно. ЧАТ після
проведеної терапії збільшився на 21,7 % в основній групі та на 5,2 % у групі
порівняння; а ЧЛАТ – на 13,4 % та 5,6 % відповідно.
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Таблиця 4.2
Показники системи гемостазу жінок з ВХВНК після проведеної терапії
Основна група,

Група порівняння,

n = 42

n = 38

Показник
до

після

лікування

лікування

лікування лікування

Кількість тромбоцитів (×109/л) 247,4±6,9

266,7±6,1

250,2±7,4

254,8±6,2

2,8±0,13

3,5±0,12^

2,9±0,12

3,1±0,10

10,6±0,42

12,9±0,42^

11,4±0,58

12,0±0,58

29,8±0,39

27,7±0,41^

29,6±0,41

28,5±0,39

Висота агрегації тромбоцитів
(см)
Час агрегації тромбоцитів (хв)
Різниця зміни оптичної
щільності

до

після

Кут агрегації (град.)

65,6±1,14 47,8±1,13^* 63,9±1,17 56,7±1,15^

Час латентної агрегації (с)

29,8±0,55

33,8±0,51^

30,2±0,48

31,9±0,43

СІАТ (%)

64,7±1,96

54,9±1,82^

63,8±2,01

59,7±1,94

Час рекальцифікації плазми (с) 72,9±3,25

81,5±3,20^

73,6±3,28

78,4±3,23

Протромбіновий час (с)

12,8±1,07

16,8±1,05

13,1±1,09

15,4±1,07

Тромбіновий час (с)

23,1±0,36

23,7±0,34

22,8±0,33

23,2±0,41

5,0±0,22

4,5±0,21

5,1±0,20

4,9±0,24

25,8±1,06^

22,8±1,08

24,5±1,05

169,6±2,8 198,4±3,3^* 172,3±3,6

189,6±3,8

Концентрація фібриногену
(г/л)

Активність антитромбіну ІІІ (с) 21,9±1,05
Час фібринолізу еуглобулінів
(хв)

Примітки: * – різниця відповідних показників достовірна відносно групи порівняння
(р<0,05); ^ – різниця достовірна відносно показників до лікування (р<0,05).

При визначенні показників РЗОЩП після проведеної терапії виявлена
тенденція до зниження як в основній так і порівняльній групах і склав
27,7 ± 0,41 та 28,5 ± 0,39 відповідно, КАТ зменшився в 1,4 рази (47,8 ± 1,13°) в
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основній групі та в 1,1 рази (56,7 ± 1,15°) у групі порівняння та СІАТ знизився
на 9,8 % в основній та на 4,1 % у групі порівняння.
При вивченні прокоагулянтної ланки системи гемостазу після проведеної
терапії у жінок досліджуваних груп з ВХВНК виявлено збільшення часу
рекальцифікації плазми порівняно з вихідними даними в основній групі та
групі порівняння на 12 % та 6,5 % відповідно, протромбінового часу – на 31,3 %
та 17,5 %, знизилась концентрації фібриногену на 10 % в основній групі та 4 %
у групі порівняння.
При визначенні тромбінового часу у жінок з ВХВНК після проведеного
лікування відмічалась недостовірна тенденція до зростання, даний показник
склав в основній групі та групі порівняння 23,7 ± 0,34 с, 23,2 ± 0,41с відповідно.
При дослідженні активності антитромбіну ІІІ (АТ-ІІІ) по завершенню
лікування жінок з ВХВНК спостерігалося зростання даного показника на
17,8 % в основній групі та на 7,4 % вгрупі порівняння порівняно з вихідними
даними та склав 25,8 ± 1,06 с та 24,5 ± 1,05 с відповідно.
Проведено оцінку фібринолітичної ланки гемостазу після лікування
жінок досліджуваних груп шляхом визначення часу фібринолізу еуглобулінів.
Даний показник в обох досліджуваних групах мав тенденцію до зростання
порівняно з вихідними даними і становив 198,4 ± 3,3 хв (збільшився на 17 %) в
основній групі та 189,6 ± 3,8 хв (збільшився на 10 %) – у групі порівняння.
Отже, як видно із представлених даних, у вагітних з варикозною
хворобою вен нижніх кінцівок, на відміну від жінок з інтактними венами, в ІІІ
триместрі вагітності спостерігалося зменшення кількості та підвищення
агрегаційної активності тромбоцитів, надмірна активація прокоагулянтної
ланки системи гемостазу, зниження активності антитромбіну-ІІІ, прискорення
фібринолізу. Запропонована нами терапія, на відміну від традиційного
лікування, значно покращує показники всіх ланок системи гемостазу та
запобігає розвитку коагулопатичних ускладнень в післяпологовому періоді.

72
4.2. Оцінка маркерів дисфункції ендотелію – фібронектину та
гомоцистеїну у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок
Істотну роль в розвитку хронічної венозної недостатності відіграє
дисфункція ендотелію і зміни гемостазу, зокрема гіперкоагуляція. Дисфункція
ендотелію призводить до зміни судинної реактивності, активації каскаду
внутрішньосудинного згортання і порушення цілісності судини. Ендотеліальна
дисфункція спостерігалася у вагітних з ВХВНК. Основними маркерами
дисфункції ендотелію є гомоцистеїн (Гц) та фібронектин (Фн).
При аналізі концентрації Гц в плазмі венозної крові у вагітних з
варикозною хворобою, підвищення його рівня виявлялося у 16 (38 %) і 11
(28,9 %) пацієнток основної групи та групи порівняння відповідно. У вагітних
контрольної групи підвищення рівня Гц виявлено лише в 1 випадку (2 %), при
цьому воно носило незначний характер. При дослідженні середнього рівня Гц в
групах виявлено, що він підвищувався на статистично достовірні величини у
вагітних в ВХВНК у порівнянні з контрольною (р <0,05), однак, при цьому,
підвищення не досягало критичних значень, і в цілому не перевищувало
позначки в 10 мкмоль/л. Середній рівень Гц у жінок основної групи склав
8,2±0,61 мкмоль/л, в групі порівняння – 7,5±0,45 мкмоль/л, що достовірно
перевищувало показники вагітних жінок групи контролю з інтактними
судинами (4,3±0,37 мкмоль/л). Дані представлені на рисунку 4.1.
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Рис.4.1. Концентрація Гц в групах досліджененя
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У вагітних жінок з варикозною хворобою було виявлено достовірно
більш високий вміст фібронектину в плазмі крові в порівнянні з групою
контролю, це підвищення в цілому носило виражений характер (рис. 4.2). Так в
основній групі вміст Фн бул підвищений в 29 (69 %) випадках, і становив в
середньому – 701,9±47 мг/л. У групі порівняння у вагітних з варикозною
хворобою концентрація Фн була підвищена у 27 (71 %) пацієнток, і становила в
середньому по групі 674,59±38 мг/л. Водночас у групі контролю дані
показники склали 460,28±25 мг/л, і підвищення відзначалося лише у 3 (6 %)
вагітних (р<0,05).
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Рис.4.2. Концентрація Фн в групах досліджененя
Ґрунтуючись на отриманих даних можна припустити, що ВХВНК
призводить до розвитку системної дисфункції ендотелію, яка на молекулярному
рівні впливає на плаценту, незалежно від наявності у пацієнток клінічних
проявів плацентарної недостатності.
Аналіз показників системи гемостазу виявив підвищення активності як
плазмової ланки, так і тромбоцитарної. Зміни носили клінічно значущий
характер, і піддавалися корекції. Це узгоджується з даними інших дослідників
про пряму залежність ступеня тромбофілії від рівнів Фн і Гц.
Нами проведено оцінку маркерів дисфункції ендотелію Гц та Фн в плазмі
венозної крові у вагітних з ВХВНК обох досліджуваних груп після проведеного
лікування. Середній вміст ГЦ знизився в 1,7 разів і склав 4,8 ± 0,44 мкмоль/л в
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основній групі та лише в 0,8 разів у групі порівняння і склав 6,0 ± 0,51 мкмоль/л
відповідно. Дані представлені на рисунку 4.3.
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Рис.4.3. Концентрація Гц (мкмоль/л) в групах дослідження до та після
лікування
При проведенні оцінки впливу терапії на рівень Фн в плазмі крові у
жінок з ВХВНК, ми спостерігали достовірне зниження даного показника, про
що свідчать дані, представлені на рисунку 4.4.
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Рис.4.4. Концентрація Фн (мг/л) в групах дослідження до та після
лікування
Як видно із представлених даних, середній рівень Фн у жінок з ВХВНК
після проведеної запропонованої нами комплексної терапії знизився на 31,2 %
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порівняно з вихідними даними і склав 482,6±35 мг/л. Вміст фібронектину в
плазмі крові жінок, що отримували традиційне лікування, також мав тенденцію
до зниження, проте його рівень зменшився лише на 12,2 % та склав
591,8±42 мг/л.
Таким чином, ми виявили в ІІІ триместрі у вагітних жінок з ВХВНК
статистично достовірно високі показники гомоцистеїну та фібронектину, в
порівнянні з групою контролю. Зниження рівня Гц в 1,7 разів та вмісту Фн в
плазмі крові у 1,5 рази свідчить про позитивний стабілізуючий вплив на
ендотелій судин запропонованої нами комплексної терапії.
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РОЗДІЛ 5
ІМУННИЙ СТАТУС ВАГІТНИХ ТА ПОРОДІЛЬ З ВАРИКОЗНОЮ
ХВОРОБОЮ ВЕН
Згідно сучасних уявлень, важливу роль у розвитку патології вагітності як
при її ускладненнях, так і при нозологіях, що супроводжують вагітність, відводять імунним порушенням. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, а саме
виникнення

пошкоджень

венозних

судин,

може

бути

наслідком

імунопатологічних реакцій, які виникають при порушенні нейро-медіаторних і
нейро-гуморальних механізмів, що регулюють імунний гомеостаз. Особливий
інтерес становлять характеристики імунного гомеостазу у жінок з варикозним
розширенням вен при імунологічній перебудові організму під час вагітності,
пологів і в післяпологовому періоді в залежності від способів лікування.
Нами проведено оцінку ролі імунопатологічних реакцій в патогенезі
варикозного

розширення

вен

внаслідок

порушення

нейромедіаторних

механізмів регуляції імунного гомеостазу, комплексне вивчення клінікофункціональних проявів захворювання та показників імунітету з урахуванням
субпопуляційного аналізу Т - і В - клітинної ланки, показників гуморального та
неспецифічного імунітету.
З метою встановлення особливостей імунного статусу у жінок з
варикозним розширенням вен у третьому триместрі вагітності та

в

післяпологовому періоді залежно від методу лікування, нами проведено
імунологічне обстеження вагітних трикратно: у 32-35 тижнів (до початку
лікування), на 5 добу після пологів (п/п) і на 30 добу після пологів. Вивчено
показники клітинної та гуморальної ланок імунітету, а також факторів
природної резистентності організму, а саме: абсолютна та відносна кількість Тлімфоцитів, середні рівні чутливих та резистентних Т-лімфоцитів, абсолютна та
відносна кількість В-лімфоцитів, субпопуляції Т-лімфоцитів CD4, CD8, CD56,
імунорегуляторний індекс, рівні імуноглобулінів А, M, G, середні рівні
циркулюючих імунних комплексів, рівень комплементу, функціональна
активність нейтрофілів та фагоцитарний резерв.
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Варто зазначити, що в жодної з обстежених вагітних з варикозним
розширенням вен нижніх кінцівок не спостерігалося явищ флебіту, тобто ознак
активного запального процесу.
Дослідження показників клітинної ланки імунітету представлено в
таблицях 5.1-5.15. Показники Т-лімфоцитів представлені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Середні рівні Т-лімфоцитів у обстежених жінок, %
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
79,3±1,2^

n=38
77,95±1,5^

n=50
52,2±1,2

5 доба п/п

71,8±1,8* ^

78,75±2,3^

56,6±2,1

30 доба п/п

64,6±1,8*,^

76,25±1,4^

53,5±1,1

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Отримані результати свідчать про те, що рівень Т-лімфоцитів при
варикозній хворобі вен нижніх кінцівок хоч і знаходився в межах референтних
значень, проте достовірно відрізнявся від відповідного показника при
фізіологічному перебігу вагітності: 79,3±1,2 % у основній групі, 77,95±1,5 % у
групі порівняння проти 52,2±1,2 % у контрольній групі. На 5 та 30 добу
післяпологового періоду в основній групі відносний рівень Т-лімфоцитів
знижувався (64,6±1,8 %) і наближався до значень, характерних для контрольної
групи (53,5±1,1 %), в той час як у групі порівняння даний показник залишався
на верхній межі фізіологічних значень (76,25±1,4 %). Зміни, характерні для Тлімфоцитів, в основній групі обстежених вагітних підтверджують модуляцію
імунної відповіді шляхом застосування запропонованої нами комплексної
терапії, що вкрай важливо для відновлення організму жінки після вагітності і
пологів.
Абсолютні значення Т-лімфоцитів при варикозній хворобі вен нижніх
кінцівок і у жінок без даної патології в третьому триместрі вагітності та в
післяпологовому періоді достовірно не відрізнялися і коливалися в межах від
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1,01±0,08 тис./мл до 1,28±0,14 тис./мл (табл. 5.2). Звертає на себе увагу
зниження абсолютного числа Т-лімфоцитів у периферичній крові на 5 добу
післяпологового періоду у всіх групах обстежених вагітних.
Таблиця 5.2
Абсолютні значення Т-лімфоцитів, тис./мл
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
1,27±0,11

n=38
1,28±0,14

n=50
1,23±0,11

5 доба п/п

1,05±0,17

1,19±0,13

1,01±0,08

30 доба п/п

1,17±0,16

1,22±0,11

1,13±0,09

Примітка. Отримані результати обстежень по групах достовірно не відрізнялися.

Для реалізації основних механізмів клітинного імунітету мають значення
рівні чутливих та резистентних Т-лімфоцитів (табл. 5.3, 5.4).
Таблиця 5.3
Середні рівні резистентних Т-лімфоцитів, %
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
37,1 ±3,5

n=38
38,15±3,2

n=50
33,4±1,24

5 доба п/п

39,0 ±5,1

45,75 ±4,2

32,6±2,23

30 доба п/п

38,0 ±2,6

46,8 ±2,7

33,1±2,16

Примітка. Отримані результати обстежень по групах достовірно не відрізнялися.

При варикозній хворобі вен нижніх кінцівок спостерігаються виражені
зсуви в субпопуляційному балансі лімфоцитів: значне зменшення хелперної
субпопуляції Т-лімфоцитів за рахунок супресорної субпопуляції в порівнянні з
вагітними без венозної патології, тобто має місце пригнічення контролю за
розвитком гуморального імунітету з боку хелперів, оскільки саме їх активація
антигенами сприяє в свою чергу активації макрофагів, що стимулює ріст і
дозрівання клітин попередників та антитілутворювальні клітин.
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Таблиця 5.4
Середні рівні чутливих Т- лімфоцитів, %
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

n=42
42,2±4,3*^

n=38
29,8±1,37^

n=50
18,8±1,2

5 доба п/п

32,6±4,8

32,0±1,56

24,0±1,6

30 доба п/п

22,21±2,4

25,5±1,41

20,4±1,4

обстеження
Вагітність

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Про пригнічення гуморального імунітету свідчить значне, статистично
достовірне зменшення відсотку В-лімфоцитів у вагітних з варикозним
розширенням вен нижніх кінцівок (табл. 5.5).
Таблиця 5.5
Показники середніх рівнів В-лімфоцитів, %
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
6,4±1,1^

n=38
5,85±0,5^

n=50
10,5±0,8

5 доба п/п

11,8±0,9

8,9±0,9

12,9±0,8

30 доба п/п

16,5±0,7*

8,8±0,4^

17,0±1,1

Примітки: * –різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Як видно з таблиці 5.5, при першому обстеженні вагітних з варикозним
розширенням вен нижніх кінцівок виявлено низькі середні рівні відсоткового
вмісту В-лімфоцитів в крові, а саме 6,4±1,1 % в основній групі та 5,85±0,5 % у
групі порівняння проти 10,5±0,8 % у контрольній групі. На 5 день
післяпологового періоду спостерігається зростання даного показника до рівня
11,8±0,9 % у основній групі та 8,9±0,9 % у групі порівняння. У контрольній
групі на 5 добу післяпологового періоду середній рівень відсоткового вмісту Влімфоцитів склав 12,9±0,8 %. На 30 добу післяпологового періоду середні рівні
відсоткового вмісту В-лімфоцитів статистично не відрізнялися в основній та
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контрольній групах (16,5±0,7 % та 17,0±1,1 %), та достовірно відрізнялися від
показників групи порівняння (8,8±0,4 %).
Абсолютну кількість В-лімфоцитів представлено в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
Абсолютна кількість В-лімфоцитів, тис./мл
Період
Основна група,
Група порівняння, Контрольна група,
обстеження
n=42
n=38
n=50
Вагітність

0,24±0,03^

0,19±0,03^

0,4±0,04

5 доба п/п

0,38±0,03*

0,26 ±0,02^

0,42±0,03

30 доба п/п

0,43±0,04

0,34±0,03^

0,5±0,03

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Аналізуючи

показники

абсолютної

кількості

В-лімфоцитів,

слід

відмітити, що їх рівень до проведення терапії був нижчий у вагітних з
варикозною хворобою вен нижніх кінцівок (0,24±0,03 у основній групі та
0,19±0,03 у групі порівняння проти 0,4±0,04 у контрольній групі). Динаміка
зростання кількості В-лімфоцитів у післяпологовому періоді більш виражена у
основній групі, а саме на 5 добу післяпологового періоду середні показники
абсолютної кількості В-лімфоцитів статистично не відрізнялися у жінок
основної та контрольної груп (0,38±0,03 та 0,42±0,03) та достовірно
відрізнялися від відповідного показника групи порівняння (0,26 ±0,02).
Також ми визначали абсолютні та відносні показники клітин-хелперів
(СD4) та клітин-супресорів (СD8) з обрахунком імунорегуляторного індексу
(ІРІ). Показники клітин-хелперів (СD4) представлено в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
Період
обстеження

Динаміка середнього рівня СD4-лейкоцитів, %
Основна група,
n=42

Група порівняння,
n=38

Контрольна група,
n=50

Вагітність

40,3±0,7^

42,1±0,8^

46,5±1,2

5 доба п/п

43,2±1,8

41,9±0,9^

49,2±2,3

30 доба п/п

44,2±1,3

44,3±1,1

44,7±1,7

Примітка. ^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).
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Рівень клітин-хелперів (СD4) у всіх обстежених групах знаходився у
межах референтних значень. Проте, до лікування у вагітних з варикозною
хворобою вен нижніх кінцівок відносний вміст СD4-лімфоцитів був достовірно
нижчим: 40,3±0,7 % у жінок основної групи та 42,1±0,8 % у жінок групи
порівняння проти 46,5±1,2 у контрольній групі. Звертає на себе увагу той факт,
що на 30 добу післяпологового періоду рівні СD4-лімфоцитів достовірно не
відрізнялися в усіх групах незалежно від методики лікування варикозної
хвороби вен нижніх кінцівок.
В той же час, абсолютна кількість СD4-ллімфоцитів у групі порівняння
достовірно відрізнялася від показників контрольної групи як під час вагітності
(при першому обстеженні) так і в післяпологовому періоді, незалежно від
термінів обстеження (0,61±0,06; 0,5±0,05; 0,59±0,04 проти 0,82±0,08; 0,83 ±0,09;
0,79±0,04 відповідно у контрольній групі (табл. 5.8). В основній групі лише при
першому

обстеженні

показники

абсолютного

вмісту

СD4-лейкоцитів

достовірно відрізнялися від контролю (0,65±0,06 проти 0,82±0,08). В
післяпологовому періоді у жінок основної групи показники абсолютного вмісту
СD4-лімфоцитів

відповідали

показникам

у

породіль

без

варикозного

розширення вен.
Таблиця 5.8
Абсолютні показники СD4, тис./мл
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
0,65±0,06^

n=38
0,61 ±0,06^

n=50
0,82 ±0,08

5 доба п/п

0,68±0,08

0,5±0,05^

0,83 ±0,09

30 доба п/п

0,84±0,05*

0,59 ±0,04^

0,79±0,04

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Вагітність фізіологічно протікає з переважанням імуносупресії, яка дещо
зменшується в третьому триместрі і, особливо напередодні пологів. CD8
кластер

диференціювання

–

характерний

для

супресорних

та/або

цитотоксичних Т-клітин, ЕК-клітин. Це рецептор Т-клітинної активації, який
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полегшує розпізнавання клітинно-пов'язаних антигенів MHC I класу. Відносні
та абсолютні величини клітин-супресорів (СD8) представлені в табл. 5.9 та 5.10.
Таблиця 5.9
Динаміка відносного рівня СD8-лімфоцитів, %
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
28,7±0,9^

n=38
29,5±0,7^

n=50
23,7±0,7

5 доба п/п

23,4±0,6*

25,2±0,5

23,2±0,7

30 доба п/п

24,7±0,6*

29,3±0,6^

24,2±0,8

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Як видно з таблиці 5.9, при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок
спостерігається переважання супресорної ланки Т-лімфоцитів. На 5 добу
післяпологового періоду спостерігається фізіологічне зменшення кількості СD8 лімфоцитів в усіх обстежених групах.
Абсолютна кількість супресорів у вагітних усіх обстежених груп
достовірно не відрізнялася (табл. 5.10).
Таблиця 5.10
Абсолютні показники СD8-лейкоцитів, тис./мл
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
0,44±0,05

n=38
0,39±0,04

n=50
0,47±0,04

5 доба п/п

0,36±0,05

0,33±0,04

0,46±0,04

30 доба п/п

0,41±0,06

0,43±0,05

0,46±0,04

Примітка. Отримані результати обстежень по групах достовірно не відрізнялися.

Природні кілери або NK-клітини (СD56) – великі гранулярні лімфоцити,
що є частиною вродженого (неспецифічного) імунітету, оскільки, на відміну від
Т- і В-лімфоцитів, на їхній поверхні відсутні антиген-специфічні рецептори
Рівні клітин-кілерів (СD56) у обстежених вагітних представлені в таблиці 5.11.
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Таблиця 5.11
Динаміка відносного рівня параметра СD56, %
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження
Вагітність

n=42
4,88^

n=38
4,46^

n=50
9,65

5 доба п/п

7,14^

5,29^

10,86

30 доба п/п

9,21

6,86^

11,22

Примітка. ^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Аналіз вмісту клітин-кілерів (СD56) в крові обстежених вагітних з
варикозним розширенням вен показав, що їх рівень достовірно нижчий
порівняно з показниками у контрольній групі, особливо в групі порівняння
(див. табл. 5.11).
Абсолютна кількість натуральних кілерів в крові обстежених вагітних з
варикозним розширенням вен також була достовірно нижчою ніж в
контрольній групі, до того ж ця тенденція зберігалася незалежно від терміну
обстеження і способу лікування вагітних (табл.5.12).
Таблиця 5.12.
Абсолютні показники СD56, тис./мл
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження

n=42

n=38

n=50

Вагітність

0,07 ±0,02^

0,1 ±0,02^

0,21±0,05

5 доба п/п

0,14 ±0,01^*

0,09 ±0,03^

0,24 ±0,06

30 доба п/п

0,18 ±0,02^*

0,11 ±0,04^

0,28 ±0,04

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Відношення СD4 до СD8 є імунорегуляторним індексом (ІРІ) (табл. 5.13).
Односпрямовані зміни імунорегуляторного індексу як в основній, так і в
групі порівняння свідчать про пригнічення функції Т-лейкоцитів у вагітних з
варикозною хворобою вен нижніх кінцівок.
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Таблиця 5.13
Імунорегуляторний індекс у обстежених вагітних
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження

n=42

n=38

n=50

Вагітність

1,82±0,1

1,72±0,11

2,11±0,15

5 доба п/п

2,16±0,21

2,01±0,25

2,27±0,15

30 доба п/п

2,12±0,19

1,81±0,19

2,18±0,14

Примітка. Отримані результати обстежень по групах достовірно не відрізнялися.

Поряд з лімфоцитами, важливу роль у формуванні та підтримці
імунологічної реактивності/толерантності відіграють імуноглобуліни. Аналіз
стану гуморальної ланки імунітету представлений середніми показниками
імуноглобулінів у таблиці 5.14.
Таблиця 5.14
Динаміка рівнів Ig у обстежених вагітних, мг/мл
Період

Основна група,

обстеження

n=42

Група

Контрольна

порівняння,

група,

n=38

n=50

Референтні
значення

Ig А
Вагітність

2,04

1,99

1,88

1,0-3,5

5 доба п/п

1,92

1,92

1,92

1,0-3,5

30 доба п/п

2,16

2,21

1,93

1,0-3,5

Ig M
Вагітність

1,33

1,56

1,28

0,6-2,5

5 доба п/п

1,42

1,67

1,32

0,6-2,5

30 доба п/п

1,51

1,72

1,35

0,6-2,5

Ig G
Вагітність

8,79

8,62

9,31

7,2-14,0

5 доба п/п

8,95

8,79

9,26

7,2-14,0

30 доба п/п

9,56

9,32

9,24

7,2-14,0
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Середні показники рівнів циркулюючих імунних комплексів (ЦІК)
представлені в таблиці 5.15.
Таблиця 5.15
Динаміка рівнів ЦІК, ОД
Період

Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

обстеження

n=42

n=38

n=50

Вагітність

32,4

29,7

27,5

5 доба п/п

28,07

28,2

29,8

30 доба п/п

25,03

28,9

24,3

Примітка. Отримані результати обстежень по групах достовірно не відрізнялися.

Неспецифічні фактори захисту представлені в таблиці 5.16. Спонтанний
тест з НСТ (нітросиній тетразолій) дозволяє оцінити стан кисневого механізму
бактерицидності фагоцитів (гранулоцитів) крові in vitro. Він характеризує стан
та

ступінь

активації

внутрішньоклітинної

НАДФ-Н-оксидазної

антибактеріальної системи. Принцип методу заснований на відновленні
поглиненого фагоцитом розчинного барвника НСТ в нерозчинний діформазан
під впливом супероксиданіона, що утворюється в НАДФ-Н-оксидазній реакції.
Різке зниження НСТ тесту свідчить про декомпенсацію протиінфекційного
захисту і вважається прогностично несприятливою ознакою.
При проведенні досліджень щодо визначення неспецифічних факторів
захисту в периферичній крові у вагітних жінок з варикозною хворобою вен
нижніх кінцівок встановлено низький порівняно з фізіологічною вагітністю
рівень комплементу в периферичній крові, знижені рівні функціональної
активності нейтрофілів та фагоцитарного резерву.
У пацієнток основної групи значне зростання фагоцитарного резерву,
рівня комплементу у післяпологовому періоді та індукованої функціональної
активності

нейтрофілів

(НСТ

індукований)

відповідає

величині

та

спрямованості відповідних показників у контрольній групі, що підтверджує
ефективність запропонованої схеми лікування (див. табл. 5.16).
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У пацієнток групи порівняння рівні неспецифічних факторів захисту хоч і
залишаються на нижній межі референтних значень, проте достовірно
відрізняються

від

відповідних

показників

у

контрольній

групі,

а

у

післяпологовому періоді – і у основній групі (див. табл. 5.16).
Таблиця 5.16
Неспецифічні фактори захисту в крові у обстежених вагітних
Період

Основна група,

обстеження

n=42

Група

Контрольна

порівняння,

група,

n=38
n=50
Рівень комплементу, ОД

Референтні
значення

Вагітність

51,6±3,1

51,6±3,35

56,0±3,42

30-60

5 доба п/п

58,6±4,37*

37,86±3,81^

57,25±4,97

30-60

30 доба п/п

59,4±2,63

47,57±3,97

58,9±2,92

30-60

Функціональна активність нейтрофілів (НСТ спонтанний),%
Вагітність

8,2 ±0,65

8,0 ±0,89

11,4 ±1,39

4-14

5 доба п/п

9,07 ±1,03

5,73 ±1,85

10,8 ±2,0

4-14

30 доба п/п

8,9 ±0,99

7,78 ±1,09

9,9±1,56

4-14

Функціональна активність нейтрофілів (НСТ індукований),%
Вагітність

16,27 ±2,95

14,79 ±2,61

23,3 ±2,35

-

5 доба п/п

22,2 ±1,52*

13,93 ±2,21^

26,35±1,28

-

30 доба п/п

19,7±2,16

14,5 ±1,99^

21,4 ±1,45

-

Показник фагоцитарного резерву
Вагітність

3,09 ±0,57

2,04 ±0,27

3,2 ±0,42

2,4-3,5

5 доба п/п

4,99 ±1,17*

1,88 ±0,19

2,97 ±1,25

2,4-3,5

30 доба п/п

4,03 ±0,52*

2,4 ±0,17^

3,3 ±1,13

2,4-3,5

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05).

Таким чином, у вагітних з варикозною хворобою нижніх кінцівок
спостерігається імунний дисбаланс за показниками різних ланок імунітету – як
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клітинного (Т та В лімфоцити), гуморального так і неспецифічних факторів
захисту, що підтверджує патогенетичну роль імунної системи в ґенезі
варикозної хвороби. Модифікована імунна реактивність із зсувом у бік
аутоімунної агресії проти венозних клапанів з подальшим дефіцитом різних
ланок імунітету посилює вираженість авальвуляції венозних судин, а отже і
ступінь венозної недостатності та наявність клінічної симптоматики.
Зміни імунного статусу вірогідно залежать від давності захворювання:
жінки, що страждали на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок тривалий час,
мали більш виражені адаптивні зміни імунітету, а пацієнтки з коротшим
анамнезом щодо варикозної хвороби характеризувалися більш вираженим
імунологічним дисбалансом.
Проведення запропонованої нами комплексної терапії, спрямованої на
стабілізацію венозної стінки, покращення венозного відтоку і лімфатичного
дренажу,

гальмування

реакції

вивільнення

пероксид-аніонів,

зниження

продукції лейкотрієнів, відновлення балансу субпопуляцій лімфоцитів дозволяє
значною мірою зменшити в післяпологовому періоді порушення венозної
гемодинаміки,

провести профілактику септичних

ускладнень,

корекцію

імунного статусу, значно покращити якість життя породіль.
Список наукових праць за матеріалами розділу:
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Бенюк // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2017. – № 2. – С. 44–
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РОЗДІЛ 6
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНОЗОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВАГІТНИХ З
ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ
6.1.

Параметри кровотоку основних вен тазу в обстежених вагітних

Нами проведено аналіз

результатів дослідження морфометричних,

гемодинамічних параметрів кровотоку в правих та лівих зовнішніх клубових,
яєчникових і маткових венах, а також у великій підшкірній та стегновій венах.
Визначали середню швидкість кровотоку (СШК), діаметр поперечного перерізу
(ДПП), обсяг кровотоку (ОК) та площу поперечного перерізу (ППП) – до
початку лікування та на 30 добу у вагітних з варикозною хворобою.
Одним із провідних

досліджуваних параметрів кровотоку є діаметр

поперечного перерізу (ДПП).
Зовнішня клубова вена служить основним шляхом венозного відтоку від
нижньої кінцівки з низьким відсотком клапанного апарату та наявністю
рудиментарних складок інтіми і є найбільш вразливою до розширення.
Проведені дослідження показали, що ДПП клубових вен у вагітних контрольної
групи знаходиться в межах 0,9-1,2 см.
Слід відмітити, що у половини вагітних обстежених груп до лікування
(табл. 6.1) діагностовано розширення клубових вен в межах 1,4-1,5 см. Разом з
тим встановили, що у 30 % обстежених діаметр поперечного перерізу
знаходився в межах 1,6-1,7 см і у 20 % діаметр поперечного перерізу складав
більше 1,7 см.
Статистичної різниці діаметру поперечного перерізу між аналогічними
венами у різних правою і лівою кубовими венами і між аналогічними венами у
різних групах не виявлено (P<0,05).
На 30 добу рекомендованої терапії

ДПП (табл. 6.2.) з боку правої

зовнішньої клубової вени відмічено позитивну динаміку в групі з легким
ступенем розширення (1,4-1,5 см) – з 47,62 % випадків до 64,29 % (p<0,05)
основної групи і тільки тенденцію в групі порівняння з 50 % до 52,63 %.
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Таблиця 6.1
Розподіл вагітних залежно від ДПП клубових вен до лікування
Досліджувана
судина
Права
зовнішня

Ліва зовнішня

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,4-1,5

20

47,62

19

50,00

1,6-1,7

13

30,95

12

31,58

>1,7

9

21,43

7

18,42

1,4-1,5

25

59,52

20

52,63

1,6-1,7

9

21,43

11

28,95

>1,7

8

19,05

7

18,42
Таблиця 6.2

Розподіл вагітних в залежності від ДПП клубових вен (30 доба)
Досліджувана
судина
Права
зовнішня

Ліва зовнішня

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,4-1,5

27

64,29

20

52,63

1,6-1,7

12

28,57

14

36,84

>1,7

3

7,14

4

10,53

1,4-1,5

32

76,19

20

52,63

1,6-1,7

8

19,05

13

34,21

>1,7

2

4,76

5

13,16

У процесі лікування діаметр правої кубової вени в групі з надмірним
розширенням (>1,7) зменшився у основній групі з 21,43 % до 7,14 % випадків
(рис. 6.1), що значно перевищує позитивну динаміку у групі порівняння – з
18,42 % до 10,53 % випадків (Р<0,05).
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Рис.6.1. Роподіл вагітних залежно від ДПП правої клубової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис.6.2. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої клубової вени в
основній (ОГ) порівняльній (ГП) групах

Відмічається позитивна динаміка при обстеженні

лівої зовнішньої

кубової вени (рис. 6.2), особливо виражена при ДПП >1,7 см – а з 19,05 % до
4,76 % обстежених основної групи і з 18,42 % до 13,16 % обстежених групи
порівняння.
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В цілому, в групі порівняння майже половина обстежених знаходились в
групі з середнім і високим ступенем розширення вен. Разом з тим в основній
групі даний показник склав лише 30 %.
Зазначені динамічні зміни діаметру поперечного перерізу клубових вен
підтверджуються розрахунками площі поперечного перерізу (табл. 6.3.).
Проведені дослідження показали, що ППП клубових вен у вагітних контрольної
групи не перевищує 0,1 см2.
Таблиця 6.3
Площа поперечного перерізу клубових вен до лікування
Досліджувана
судина
Права
зовнішня

Ліва зовнішня

ППС, см2

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,1-0,15

21

50,00

20

52,63

0,16-0,2

13

30,95

12

31,58

0,21-0,25

8

19,05

6

15,79

0,1-0,15

27

64,29

22

57,89

0,16-0,2

8

19,05

10

26,32

0,21-0,25

7

16,67

6

15,79

До лікування найменша площа поперечного перерізу в основній групі
спостерігалась у 47,62 % у правій клубовій вені (група порівняння – 52,63 %) і
59,52 % у лівій клубовій вені (група порівняння – 52,63 %). Майже у 50 %
вагітних мало місце суттєве збільшення (0,16-0,25 см2) площі поперечного
перетину клубових вен. Суттєвих відмінностей між лівою і правою клубовими
венами до лікування не відмічено.
Статистично достовірно змінилась частота в даній категорії обстежених
по закінченню лікування (табл. 6.4.) і відповідно становила 64,29 % у правій
клубовій і 76,19 % лівій клубовій венах.
Після

проведеного

лікування

відмічено

покращення

показників, так в групі порівняння максимальна площа

зазначених

визначена лише у
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7,89 % вагітних в правій клубовій вені та 10,53 % в лівій клубовій венах по
відношенню до відповідних цифр до 15,79 % з обох боків.
Таблиця 6.4
Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу клубових вен
після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина
Права
зовнішня

Ліва зовнішня

Основна група, n=42

ППП, см2

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,12-0,15

28

66,67

20

52,63

0,16-0,2

12

28,57

15

39,47

0,21-0,25

2

4,76

3

7,89

0,12-0,15

33

78,57

20

52,63

0,16-0,2

8

19,05

14

36,84

0,21-0,25

1

2,38

4

10,53

Найбільш суттєві позитивні зміни відбулися при розрахунку ППП у
вагітних основної групи. Так, максимальна площа поперечного перетину
спостерігається в правій вені лише у 4,76 % (рис. 6.3) та у 2,38 % (рис. 6.4)
вагітних в лівій вені, що підтверджує ефект запропонованої нами терапії при
лікуванні варикозно розширених клубових вен.
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Рис. 6.3. Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу
правої клубової вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис.6.4. Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу лівої
клубової вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Середня швидкість венозного кровотоку у здорових вагітних складала
більш ніж 15 см/с. Результати розрахунку середньої швидкості кровотоку у
хворих на варикозну хворобу наведені в таблиці 6.5. Як видно з отриманих
даних, фактично у 80 % спостережень як в основній, так і в групі порівняння,
спостерігалась низька СШК в клубових венах (3,2-10,0 см/с), причому як в
правій, так і в лівій венах. Різниця між показниками основної і групи
порівняння статистично між собою не відрізнялась.
Таблиця 6.5
Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотока в клубових
венах до лікування
Досліджувана
судина
Права
зовнішня
Ліва
зовнішня

СШК, см/с

Основнагрупа, n=42

Групапорівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

3,2-5,0

18

42,86

16

43,24

5,1-10,0

15

35,71

14

37,84

10,1-15,0

9

21,43

8

21,62

2,3-5,0

17

40,48

15

39,47

5,1-10,0

17

40,48

15

39,47

10,1-15,0

8

19,05

8

21,05
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Таблиця 6.6
Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотока в клубових
венах після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина
Права
зовнішня
Ліва
зовнішня

СШК, см/с

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

2,5-5,0

9

21,43

17

44,74

5,1-10,0

16

38,10

12

31,58

10,1-15,0

17

40,48

9

23,68

2,3-5,0

9

21,43

14

36,84

5,1-10,0

15

35,71

14

36,84

10,1-15,0

18

42,86

10

26,32

По закінченню лікування (табл. 6.6.) максимальна середня швидкість
зросла практично в 2 рази в основній групі в правій клубовій вені – з 21,43 %
до 40,48 %, в лівій – з 19,05 % до 42,86 %. В групі порівняння максимальна
середня швидкість зросла в правій клубовій вені з 21,62 % до 23,68 % (рис. 6.5)
і в лівій з 21,05 до 26,32 % (рис. 6.6), що свідчить про відсутність у хворих
вираженого впливу лікування на середню швидкість кровотоку.
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Рис. 6.5. Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в
правій клубовій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис.6.6. Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в
лівій клубовій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Таким чином, в процесі лікування зменшились морфологічні прояви
варикозно розширених кубових вен, що підтверджують показники ДПП і ППП.
Рекомендована терапія найбільш суттєво вплинула на стан гемодинаміки у
варикозно

розширених

кубових

венах,

що

підтверджено

статистично

достовірним зростанням СШК ( майже в 2 рази).
В основній групі та групі порівняння (табл. 6.7) більш, ніж у 50 % жінок
як в правій, так і в лівій клубових венах ОШК знаходилась в межах 50150 мл/хв. При цьому об΄ємна швидкість кровотоку, що становить 150200 мл/хв спостерігалась у 12-20 % жінок в основній групі та групі порівняння.
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Таблиця 6.7
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотоку в клубових
венах до лікування
Досліджувана
судина

ОК, мл/хв

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

31-50

11

26,19

9

23,68

Права

51-100

13

30,95

11

28,95

зовнішня

101-150

12

28,57

10

26,32

151-200

6

14,29

8

21,05

28-50

15

35,71

11

28,95

51-100

12

28,57

11

28,95

101-150

10

23,81

9

23,68

151-260

5

11,90

7

18,42

Ліва зовнішня

Після лікування (табл. 6.8.) висока об’ємна швидкість кровотоку (150-200
мл/хв) спостерігалась в основній групі у 26,19 % в правій та у 28,57 % в лівій
клубових венах. Відповідно, в групі порівняння ці показники становили лише
21,05 % та 18,42 %. Низька швидкість кровотоку, яка спостерігалась в основній
і у групі порівняння більше ніж у 25 % жінок, після лікування в основній групі
жінок стала 14,29 % в правій (рис. 6.7) та 1,9 % в лівій (рис. 6.8) клубових
венах, а відповідні показники в групі порівняння дорівнювали 18,42 % та
21,05 % відповідно.
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Таблиця 6.8
Розподіл вагітних залежно від об’єму швидкості кровотока в клубових венах
після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

ОК, мл/хв

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

25-50

6

14,29

7

18,42

Права

51-100

11

26,19

12

31,58

зовнішня

151-250

14

33,33

11

28,95

251-302

11

26,19

8

21,05

25-50

5

11,90

8

21,05

51-100

10

23,81

12

31,58

101-150

15

35,71

11

28,95

151-200

12

28,57

7

18,42

Ліва зовнішня
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Рис.6.7. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
правій клубовій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис.6.8. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
лівій клубовій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Статистично значущих відмінностей в процесі лікування як в ОГ та і ГП
не виявили.
Проведені дослідження показали, що ДПП яєчникових вен у здорових
вагітних не перевищує 0,4 см.
Майже у 60 % вагітних обстежених груп ДПП яєчникових вен (табл. 6.9)
мав середню та високу ступінь розширення (більше 0,5 см). Слід відмітити, що
понад 20 % жінок мали максимальний ступінь розширення. Разом з тим,
відмічається виражений дисбаланс між лівою та правою яєчниковими венами.
Так, в основній групі максимальне розширення лівої спостерігалось у (26,19 %)
порівняно з правою (21,43 %).
Після проведеного лікування (табл. 6.10.) важкий ступінь розширення в
основній групі спостерігається в правій яєчниковій вені лише в 4,76 % випадків.
При цьому в групі порівняння даний показник становив 15,79 %. Водночас
показник ДПП знизився в основній групі з 26,19 % до 9,52 %, тоді як в групі
порівняння даний показник знизився з 26,32 % лише до 18,42 %.
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Таблиця 6.9
Розподіл вагітних залежно від ДПП яєчникових вен до лікування
Досліджувана
судина
Права
яєчникова
Ліва
яєчникова

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,4

18

42,86

17

44,74

0,5

15

35,71

12

31,58

0,6>

9

21,43

9

23,68

0,4

15

35,71

14

36,84

0,5

16

38,10

14

36,84

0,6>

11

26,19

10

26,32
Таблиця 6.10

Розподіл вагітних залежно від ДПП яєчникових вен після лікування
(30 доба)
Досліджувана
судина
Права
яєчникова

Ліва яєчникова

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,4

23

54,76

19

50,00

0,5

17

40,48

13

34,21

≥0,6

2

4,76

6

15,79

0,4

20

47,62

17

44,74

0,5

18

42,86

14

36,84

≥0,6

4

9,52

7

18,42

В процесі лікування дисбаланс між правою і лівою яєчниковими венами
зберігається. Так в основній групі ДПП в правій яєчниковій вені спостерігався у
4,56 % вагітних (рис. 6.9), а максимальний ДПП в лівій – 9,52 % (рис. 6.10)
вагітних.
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Рис. 6.9. Розподіл вагітних залежно від ДПП правої яєчникової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.1.10. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої яєчникової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Проведені дослідження показали, що ППП яєчникових вен у здорових
вагітних не перевищує 0,02 см2.
Проведені розрахунки ППП яєчникових вен підтверджують зазначені
зміни та підкреслюють дисбаланс лівої та правої яєчникових вен (табл. 6.11).
Максимальна площа ППП яєчникових вен в основній групі та в групі
порівняння в лівій яєчниковій вені спостерігається у 19,05 % вагітних та
21,05 % відповідно. Ці ж показники в лівій яєчниковій вені спостерігаються
відповідно у 23,81 % та 23,68 % вагітних.
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Таблиця 6.11
Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу яєчникових
вен до лікування
Досліджувана
судина
Права
яєчникова

Ліва
яєчникова

ППС, см2

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,02-0,05

20

47,62

19

50,00

0,06-0,1

14

33,33

11

28,95

0,11-0,15

8

19,05

8

21,05

0,02-0,05

17

40,48

16

42,11

0,06-0,1

15

35,71

13

34,21

0,11-0,15

10

23,81

9

23,68

Різниця між правою та лівою яєчниковими венами зберігається і після
проведенного лікування

(табл. 6.12.) в основній групі, максимальна площа

поперечного перетину спостерігається у 2,38 % жінок в правій яєчниковій вені і
більш виражений ефект в лівій яєчниковій вені – 7,14 %. В групі порівняння
зазначені показники зберігаються в правій яєчниковій вені у 13,16 % і в лівій –
15,79 % вагітних. Аналіз розрахунку в динаміці лікування показав перевагу
рекомендованої терапії. Так, найбільша ППП після лікування спостерігалась в
правій яєчниковій вені лише в 2,38 % вагітних (група порівняння – 13,16 %
вагітних, рис. 6.11). Дана тенденція прослідковується і в лівій яєчниковій вені
відповідно в основній групі максимальна ППП спостерігається у 7,14 % (група
порівняння – 15,79 %, рис. 6.12).
Як в основній групі, так і групі порівняння є достовірні свідчення
ефективності терапії. Наведені цифри підтверджують наявні статистично
достовірні переваги запропонованої терапії.
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Таблиця 6.12
Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу яєчникових
вен після лікування (30 доба)
Досліджувана

Основна група, n=42

ППС, см2

судина
Права
яєчникова

Ліва яєчникова

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,02-0,05

25

59,52

21

55,26

0,06-0,1

16

38,10

12

31,58

0,11-0,15

1

2,38

5

13,16

0,02-0,05

22

52,38

19

50,00

0,06-0,1

17

40,48

13

34,21

0,11-0,15

3

7,14

6

15,79

70%
59,52

60%
50%

55,26
50,0

47,62
38,10

40%

33,33

28,95
21,05

30%
19,05

20%
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Рис. 6.11. Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу
правої яєчникової вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.12. Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу
лівої яєчникової вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Проведені результати дослідження показали, що СШК яєчникових вен у
здорових вагітних складає понад 20 см/с.
Провівши оцінку СШК в яєчникових венах (табл. 6.13), встановили, що
лише у 5 % вагітних жінок в правій яєчниковій вені швидкість кровотоку
максимальна (15-20 см/с), а майже у 40 % жінок найменша швидкість
кровотоку (2,1-5 см/с). При цьому в лівій яєчниковій вені знову ж таки
спостерігається

дисонанс,

а

саме

максимальна

швидкість

кровотоку

спостерігається у 7 % жінок основної групи та групи порівняння, а найменша
швидкість кровотоку спостерігається більше, ніж у 40 % жінок.
Таблиця 6.13
Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотока в
яєчникових венах до лікування
Досліджувана
судина

СШК, см/с

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

2,1-5,0

15

35,71

13

34,21

Права

5,1-10,0

13

30,95

13

34,21

яєчникова

10,1-15,0

12

28,57

10

26,32

15,1-20,0

2

4,76

2

5,26

2,2-5,0

17

40,48

17

44,74

5,1-10,0

13

30,95

11

28,95

10,1-15,0

9

21,43

7

18,42

15,1-20,0

3

7,14

3

7,89

Ліва яєчникова

Після лікування відмічено покращення показників швидкості кровотоку в
основній групі та групі порівняння, але якщо у жінок основної групи
максимальна швидкість кровотоку спостерігалася у 21,43 % в правій (рис. 6.13)
та 19,05 % в лівій (рис. 6.14) яєчникових венах, то відповідні показники в групі
порівняння були 10,53 % і 13,16 %.
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ОГ після
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ГП до лікування
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15,1-20,0

ГП після
лікування

Рис. 6.13. Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в
правій яєчниковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.14. Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в
лівій яєчниковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Така ж тенденція спостерігається, якщо порівнювати частоту найменшої
швидкості кровотоку в яєчникових венах. Даний показник зменшився в
основній групі з 35,71 % до 19,05 % в правій та з 40,48 % до 16,67 % в лівій
яєчникових венах. У той же час в групі порівняння статистично значущого
зрушення даного показника не відмічено – 34,21 % до лікування та 31,58 %
після лікування в правій та 29,73 % і 28,95 % відповідно в лівій яєчникових
венах.
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Таблиця 6.14
Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотока в
яєчникових венах (30 доба)
Досліджувана
СШК, см/с
судина
Права
яєчникова

Ліва
яєчникова

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,5-5,0

8

19,05

12

31,58

5,1-10,0

11

26,19

12

31,58

10,1-15,0

14

33,33

10

26,32

15,1-20,0

9

21,43

4

10,53

1,5-5,0

7

16,67

11

28,95

5,1-10,0

12

28,57

10

26,32

10,1-15,0

15

35,71

12

31,58

15,1-30,0

8

19,05

5

13,16

Аналізуючи ОШК в яєчникових венах (табл. 6.15 і 6.16), статистичної
значущої різниці в показниках, що дозволяють оцінити гемодинамічні
порушення не вставлено (рис. 6.15 і 6.16).
Таблиця 6.15
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотоку в
яєчникових венах до лікування
Досліджувана
ОК, мл/хв
судина

Права
яєчникова

Ліва
яєчникова

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

3,4-10

12

28,57

9

23,68

11-20

13

30,95

12

31,58

21-50

11

26,19

11

28,95

51-150

6

14,29

6

15,79

3,3-10

13

30,95

11

28,95

11-20

12

28,57

11

28,95

21-50

10

23,81

10

26,32

51-100

7

16,67

6

15,79

288-414

12

28,57

9

23,68
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Таблиця 6.16
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотоку в яєчникових
венах (30 доба)
Досліджувана

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

3,3-10

5

11,90

8

21,05

Права

11-20

11

26,19

10

26,32

яєчникова

21-50

14

33,33

12

31,58

51-150

12

28,57

8

21,05

3,3-10

6

14,29

8

21,05

11-20

9

21,43

12

31,58

21-50

15

35,71

11

28,95

51-100

12

28,57

7

18,42

190-360

5

11,90

8

21,05

судина

Ліва
яєчникова

35%
30%

ОК, мл/хв

33,33
31,0
28,57

28,57
26,19

25%

28,95
26,0

23,68

21,05

20%
15%

26,0

32,0

32,0

14,0

21,05

16,0

3,4-10
11 - 20

10%

21-50

5%
0%

51-150
ОГ до лікування

ОГ після
ГП до лікування
ГП після
лікування
лікування
Рис. 6.15. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
правій яєчниковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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лікування
Рис. 6.16. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
лівій яєчниковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Після проведеного лікування суттєвих змін ОШК як в ОГ та і ГП не
відмічено. Таким чином, досліджуючи ОШК в яєчникових венах, можна
зробити висновок, що цей показник не слід використовувати з метою контролю
ефективності лікування варикозно розширених вен. Це

підтверджують

розрахунки отриманих показників, які на відміну від ДПП, ППП вен та
визначення СШК, які дозволяють оцінювати глибину порушення кровообігу в
зазначених венах. На відміну від ОШК, розрахунок якої не дозволяє оцінити як
ступінь порушення кровотоку, так і ефективність терапії щодо її корекції.
Таким чином, оцінюючи гемодинамічні особливості яєчникових вен при
варикозній хворобі, встановили різницю між ступенем порушень в лівій і
правій яєчникових венах. Результати аналізу показників ДПП, ППП та СШК
встановили, що ступінь порушень в лівій яєчниковій вені більш виражений, ніж
в правій. З нашої точки зору, зазначені особливості обумовлені механічною
ротацією матки і різницею артеріального тиску, пов’язаною з анатомією
яєчнико-ниркового венозного басейну.
Проведені дослідження показали, що ДПП маткових вен у здорових
вагітних не перевищувало 0,8 см.
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Розрахунок ДПП маткових вен (табл. 6.17) не виявив істотної різниці між
лівою та правою матковими венами. Майже у 80 % вагітних ДПП маткових вен
мали середній і високий ступінь розширення, як в основній, так і в групі
порівняння.
Таблиця 6.17
Розподіл вагітних залежно від ДПП маткових вен до лікування
Досліджувана
судина
Права маткова

Ліва маткова

Після

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,8-0,9

9

21,43

8

21,05

1,0-1,1

19

45,24

20

52,63

>1,1

14

33,33

10

26,32

0,8-0,9

8

19,05

7

18,42

1,0-1,1

20

47,62

21

55,26

>1,1

14

33,33

10

26,32

проведеного

лікування

(табл.

6.18)

максимальний

ступінь

розширення (1,1 см) знизився з 33,33 % в лівій і правій маткових венах до
лікування до 16,67 % та 19,05 % відповідно після лікування.
Таблиця 6.1.18
Розподіл вагітних залежно від ДПП маткових вен після лікування
(30 доба)
Досліджувана
судина
Права маткова

Ліва маткова

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,8-0,9

15

35,71

14

36,84

1,0-1,1

20

47,62

15

39,47

>1,1

7

16,67

9

23,68

0,8-0,9

13

30,95

15

39,47

1,0-1,1

21

50,00

14

36,84

>1,1

8

19,05

9

23,68
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Відповідні показники в групі порівняння були недостовірні і становили
26,32 % в правій (рис. 6.17) та 26,32 % в лівій (рис. 6.18) маткових венах до
лікування та 23,68 % і 23,68 % після лікування.
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Рис. 6.17. Розподіл вагітних залежно від ДПП правої маткової вени
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Рис. 6.18. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої маткової вени

Результати дослідження показали, що ППП маткових вен у здорових
вагітних не перевищувала 0,02 см2.
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При розрахунку ППП маткових вен (табл. 6.19) визначено наступні зміни
показників. Майже 75 % вагітних мали відносно велику ППП (0,06-0,15 см2).
Таблиця 6.19
Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу маткових вен
до лікування
Досліджувана
судина

Права маткова

Ліва маткова

ППС, см2

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,02-0,05

11

26,19

10

26,32

0,06-0,1

18

42,86

19

50,00

0,11-0,15

13

30,95

9

23,68

0,02-0,05

10

23,81

9

23,68

0,06-0,1

19

45,24

20

52,63

0,16-0,29

13

30,95

9

23,68

Якщо в 75 % жінок площа поперечного перетину була в межах 0,060,15 см2 до лікування (табл. 6.20), то після лікування відповідні показники
склали менше 60 %. Слід відмітити, що при аналізі статистичних даних, на
відміну від ДПП, де статистично достовірної різниці між показниками в
основній групі та групи порівняння не було виявлено, при розрахунку ППП
деякі позитивні моменти запропонованої нами терапії спостерігалися. Так, в
основній групі після лікування максимальна площа поперечного перетину
правої маткової вени спостерігалась у 14,29 % вагітних, при цьому відповідні
показники в групі порівняння спостерігали в 21,05 % випадків (рис. 6.19).
Аналогічні зміни спостерігаються в лівій матковій вені – 16,67 % та 21,05 %
(рис. 6.20).
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Таблиця 6.20
Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу маткових вен
після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

ППС, см

2

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,02-0,05

17

40,48

16

42,11

0,06-0,1

19

45,24

14

36,84

0,11-0,15

6

14,29

8

21,05

0,02-0,05

15

35,71

17

44,74

0,06-0,1

20

47,62

13

34,21

0,11-0,15

7

16,67

8

21,05

Права
маткова

Ліва маткова

60%
50,0
50%

42,86

45,24

42,11

40,48

36,84

40%
30%

26,19

30,95

20%

26,32

23,68

21,05

0,06-0,1

14,29

0,11-0,15

10%
0%

0,02-0,05

ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис.6.19. Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу
правої маткової вени в основній (ОГ) та порівняння (ГП) групах
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Рис.6.20. Розподіл вагітних залежно від площі поперечного перерізу
лівої маткової вени в основній (ОГ) та порівняння (ГП) групах

Проведені дослідження показали, що СШК маткових вен у здорових
вагітних складає понад 20 см/с.
Таблиця 6.21
Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в маткових
венах до лікування
Досліджувана
судина
Права
маткова

Ліва маткова

СШК, см/с

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

2,8-5,0

13

30,95

11

28,95

5,1-10,0

20

47,62

18

47,37

10,1-20,0

9

21,43

9

23,68

3,4-5,0

11

26,19

10

26,32

5,1-10,0

25

59,52

23

60,53

10,1-20,0

6

14,29

5

13,16
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Якщо максимальна швидкість кровотоку (10,1-20 см/с)

до лікування

(табл. 6.21) спостерігалась у 21,43 % в правій матковій вені та 14,29 % в лівій
матковій вені основної групи і відповідно 23,68 % та 13,16 % в

групі

порівняння, то після лікування (табл. 6.22.) максимальна швидкість кровотоку
в основній групі спостерігалась уже в 38,1 % в правій (рис. 6.21) та 33,33 % в
лівій (рис. 6.22) маткових венах основної групи жінок. При цьому ці показники
в групі порівняння теж зросли, але максимальна швидкість кровотоку
спостерігалась тільки у 26,32 % в правій та 21,05 % в лівій маткових венах. В
той же час, оцінюючи результат СШК, був виявлений дисонанс між правої і
лівою матковими венами, що можливо обумовлено анатомічною ротацією
матки під час вагітності.
Таблиця 6.22
Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в маткових
венах після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина
Права
маткова

Ліва маткова

СШК, см/с

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

2,5-5,0

абс. ч.
5

%
11,90

абс. ч.
10

%
26,32

5,1-10,0

21

50,00

18

47,37

10,1-20,0

16

38,10

10

26,32

2,5-5,0

4

9,52

8

21,05

5,1-10,0

24

57,14

22

57,89

10,1-20,0

14

33,33

8

21,05

Оцінюючи СШК в маткових венах хворих жінок, встановлено чітку
тенденцію до її підвищення в процесі лікування.
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Рис. 6.21. Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в
правій матковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.22. Розподіл вагітних залежно від середньої швидкості кровотоку в
лівій матковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Результати аналізу даних, наведених у таблицях 6.23 та 6.24 показали, що
мінімальні ОШК (5,0-20 мл/хв) спостерігаються у майже 60 % ОГ та ГП до
лікування, а після лікування даний показник спостерігався менше ніж у 50 %.
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Таблиця 6.23
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотоку в маткових
венах до лікування
Досліджувана
судина

ОШК, мл/хв

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

5,0-10

абс. ч.
9

%
21,43

абс. ч.
8

%
21,05

Права

11-20

16

38,10

14

36,84

маткова

21-50

11

26,19

11

28,95

51-150

6

14,29

5

13,16

5,0-10

16

38,10

13

34,21

11-20

10

23,81

11

28,95

21-50

7

16,67

6

15,79

51-150

9

21,43

8

21,05

Ліва маткова

Таблиця 6.24
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотока в маткових
венах після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

ОШК, мл/хв

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

5,0-10

7

16,67

8

21,05

Права

11-20

9

21,43

11

28,95

маткова

21-50

16

38,10

13

34,21

51-150

10

23,81

6

15,79

5,0-10

10

23,81

12

31,58

11-20

16

38,10

11

28,95

21-50

9

21,43

7

18,42

51-150

7

16,67

8

21,05

Ліва маткова
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26,19
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Рис. 6.23. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку
в правій матковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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ГП після
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лікування
Рис. 6.24. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
лівій матковій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Хоча вище ми зазначали, що показники ОШК не слід використовувати
для оцінки варикозно розширених вен, досліджуючи кровотік у венах матки, ми
бачимо, що ОШК у венах матки в основній групі та групі порівняння до
лікування та після лікування має свої особливості, пов′язані з майже
відсутністю змін поперечного діаметру судин при наявності суттєвих
гемодинамічних змін швидкості кровотоку.
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6.2.

Параметри

кровотоку

основних

вен

нижніх

кінцівок

у

обстежених вагітних
Проведені дослідження показали, що ДПП стегнових вен у здорових
вагітних не перевищує 0,9 см.
При розрахунку ДПП стегнової вени в основній групі та групі порівняння
діаметр 1,5 см та більше спостерігається у 80 % вагітних, що відрізняється від
показників тазових вен (50 %) при варикозній хворобі (табл. 6.25).
Таблиця 6.25
Розподіл вагітних в залежності від ДПП стегнової вени до лікування
Досліджувана
судина
Права

Ліва

Після

ДПП, см

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

0,9-1,4

абс. ч.
9

%
21,43

абс. ч.
8

%
21,05

1,5-1,9

19

45,24

18

47,37

>1,9

14

33,33

12

31,58

0,9-1,4

8

19,05

7

18,42

1,5-1,9

20

47,62

18

47,37

>1,9

14

33,33

13

34,21

проведеного

лікування

(табл.

6.26)

в

групі

порівняння

спостерігалось покращення відповідних показників. Максимальний діаметр
поперечного перетину стегнової вени (>1,90 см) спостерігається у вагітних
жінок групи порівняння в 26,32 % в правій і 28,95 % в лівій стегнових венах.
Відповідно, показники до лікування становили 31,58 % і 34,21 %. Але
найсуттєвіші зміни ДПП спостерігаються у вагітних основної групи, де
максимальне збільшення ДПП спостерігається лише у вагітних в 9,52 % справа
(рис. 6.25) і 11,90 % на лівій нозі вагітних жінок (рис. 6.26).
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Таблиця 6.26
Розподіл вагітних в залежності від ДПП стегнової вени після лікування
(30 доба лікування)
Досліджувана
судина

Основна група, n=42

ДПП, см

Права

Ліва

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,9-1,4

18

42,86

9

23,68

1,5-1,9

20

47,62

19

50,00

>1,9

4

9,52

10

26,32

0,9-1,4

18

42,86

9

23,68

1,5-1,9

19

45,24

18

47,37

>1,9

5

11,90

11

28,95

47,62

47,37

60%
50%

45,24

50,0

42,86

40%
33,33

31,58

30%
21,43

21,05

23,68

26,32

1,5-1,9

20%

>1,9

9,52

10%
0%

0,9-1,4

ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.25. Розподіл вагітних залежно від ДПП правої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.26. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Проведені дослідження показали, що ППП стегнової вени у здорових
вагітних не перевищувало 0,63 см2. Розрахунки ППП підтвердили дані,
отримані при вимірюванні ДПП, що свідчать про найбільш виражені
морфологічні зміни відбуваються в стегнових венах у вагітних жінок
(табл. 6.27).
Таблиця 6.27
Розподіл вагітних в залежності від ППП стегнової вени до лікування
Досліджувана
судина
Права

Ліва

ППП, см2

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

0,63-1,53

абс. ч.
11

%
26,19

абс. ч.
10

%
26,32

1,76-2,83

18

42,86

17

44,74

>2,83

13

30,95

11

28,95

0,63-1,53

10

23,81

9

23,68

1,76-2,83

19

45,24

17

44,74

>2,83

13

30,95

12

31,58
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При розрахунку ППП стегнових вен були підтверджені зміни, які
відбулися при розрахунку ДПП, а саме достовірне зменшення площі
поперечного перетину стегнових вен в процесі лікування у групи порівняння.
Але найбільше виражені статистично значущі зміни ППП судин відбулися у
вагітних основної групи після лікування, де максимальна площа поперечного
перетину (більше 2,83 см2) в основній групі спостерігається лише у 7,14 % на
правій нозі і 9,52 % на лівій нозі вагітних жінок (табл. 6.28). При цьому в групі
порівняння відбулося покращення, але вони становили 23,68 % (рис. 6.27) і
26,32 % (рис. 6.28) відповідно, що свідчить про меншу ефективність терапії в
групі порівняння по відношенню до запропонованої нами терапії, де
встановлено статистично достовірні позитивні зміни не тільки діаметру, а і
площі поперечного перетину стегнових вен.
Таблиця 6.28
Розподіл вагітних залежно від ППП стегнової вени після лікування
(30 доба лікування)
Досліджувана
судина
Права

Ліва

ППП, см2

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,63-1,53

20

47,62

11

28,95

1,76-2,83

19

45,24

18

47,37

>2,83

3

7,14

9

23,68

0,63-1,53

20

47,62

11

28,95

1,76-2,83

18

42,86

17

44,74

>2,83

4

9,52

10

26,32
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Рис. 6.27. Розподіл вагітних залежно від ППП правої стегнової вени
в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.28. Розподіл вагітних залежно від ППП лівої стенової вени
в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Проведені дослідження показали, що СШК стегнових вен у здорових
вагітних складає понад 77,0 см/с та більше.
В процесі обстеження вагітних з варикозно розширеними стегновими
венами виявлені суттєві порушення швидкості кровотоку в них. Тільки у 15 %
жінок швидкість кровотоку становила 70,0-77,0 см/с (табл. 6.29). Суттєве
зменшення кровотоку (17,0-40,0 см/с) спостерігалось більш ніж у третини
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жінок. Після проведеного лікування в групі порівняння виявлено значне
покращення даного показника (табл. 6.30).
Таблиця 6.29
Розподіл вагітних залежно від СШК стегнової вени до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

СШК, см/с

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

17,0-40,0

абс. ч.
15

%
35,71

абс. ч.
14

%
36,84

40,0-60,0

12

28,57

11

28,95

60,0-70,0

9

21,43

8

21,05

70,0 -77

6

14,29

5

13,16

17,0-40,0

14

33,33

13

34,21

40,0-60,0

11

26,19

10

26,32

60,0-70,0

10

23,81

9

23,68

70,0-77

7

16,67

6

15,79
Таблиця 6.30

Розподіл вагітних залежно від СШК стегнової вени після лікування
(30 доба лікування)
Досліджувана
група

Права

Ліва

СШК, см/с

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

17,0-40,0

абс. ч.
3

%
7,14

абс. ч.
8

%
21,05

40,0-60,0

11

26,19

9

23,68

60,0-70,0

12

28,57

11

28,95

70,0 -77

16

38,10

10

26,32

17,0-40,0

4

9,52

6

15,79

40,0-60,0

9

21,43

9

23,68

60,0-70,0

12

28,57

12

31,58

70,0 -77

17

40,48

11

28,95
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Так, майже у 50 % жінок швидкість кровотоку становила понад 60 см/с.
Але слід зазначити, що найбільш суттєві статистично достовірні показники
СШК стегнових вен були отримані у вагітних основної групи, де СШК більше
70 см/с спостерігається майже у 38,10 % жінок в правій стегновій вені після
лікування, при цьому ця швидкість кровотоку до лікування спостерігається
лише у 14,29 % жінок основної групи (рис. 6.29). Аналогічне покращення ми
бачимо в лівій стегновій вені: якщо до лікування швидкість кровотоку більше
70 см/с

спостерігається лише у 16,67 % жінок, то після лікування висока

швидкість кровотоку спостерігається лише у 40,48 % (рис. 6.30).
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ГП до лікування

ГП після
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Рис. 6.29. Розподіл вагітних залежно від СШК правої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.30. Розподіл вагітних залежно від СШК лівої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

При розрахунку ОШК в стегнових венах достовірної різниці показників
як в процесі лікування так і між основною групою і групою порівняння не
виявлено (табл. 6.31 і 6.32; рис. 6.31 і 6.32).
Таблиця 6.31
Розподіл вагітних залежно від об’єму швидкості кровотоку в стегнових
венах до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

ОШК, мл/хв

абс. ч.

10,94-64,08

11

26,19

10

26,32

112,59-177,44

16

38,10

14

36,84

187,96-217,33

9

21,43

10

26,32

>217,33

6

14,29

4

10,53

10,94-64,08

10

23,81

8

21,05

112,59-177,44

15

35,71

14

36,84

187,96-217,33

10

23,81

11

28,95

>217,33

7

16,67

5

13,16

%

абс. ч.

%
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Таблиця 6.32
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотоку в стегнових
венах після лікування (30 доба лікування)
Досліджувана
група

Права

Ліва

ОШК, мл/хв

Основна група, n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

10,94-64,08

6

14,29

7

18,42

112,59-177,44

8

19,05

11

28,95

187,96-217,33

16

38,10

13

34,21

>217,33

12

28,57

7

18,42

10,94-64,08

7

16,67

8

21,05

112,59-177,44

9

21,43

11

28,95

187,96-217,33
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Рис. 6.31. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
правій стегновій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.32. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
лівій стегновій вені вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Це можна пояснити тим, що при розрахунку ОШК враховується як
діаметр судин, так і СШК, а при наявності варикозно розширених вен
позитивним є зменшення діаметру судин та відповідної є ППП. Таким чином,
при розрахунку ОШК зменшення діаметру судин може розцінюватися

як

погіршення ОШК. Разом з тим, при оцінці порушення кровообігу в артеріях і
артеріолах, де збільшення просвіту судин є позитивним і може вважатися
покращенням кровообігу, при варикозно розширених венах даний факт має
зворотній характер. З цього можна зробити висновок, що показники ОШК не
слід використовувати в якості маркера порушення кровообігу у варикозно
розширених венах.
Результати дослідження свідчать, що ДПП великих підшкірних вен у
здорових вагітних не перевищував 1,0 см. При оцінці кровообігу (табл. 6.33) в
великих підшкірних венах у хворих вагітних виявлені суттєві порушення
кровообігу, пов′язані з надмірним розширенням цих вен. Так, в основній групі
та групі порівняння розширення вен до 2 см та більше мали майже 40 %
обстежених вагітних і лише менше 10 % розширення було в межах 1-1,3 см
(рис. 6.33 і 6.34).
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Таблиця 6.33
Розподіл вагітних залежно від ДПП великих підшкірних вен до лікування
Досліджувана

Основна група, n=42

ДПП,см

судина

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,0-1,3

3

7,14

2

5,26

1,4-1,7

10

23,81

9

23,68

1,7-2,0

13

30,95

12

31,58

2,0>

16

38,10

15

39,47

1,0-1,3

4

9,52

3

7,89

1,4-1,7

11

26,19

10

26,32

1,7-2,0>

12

28,57

11

28,95

2,0>

15

35,71

14

36,84

Права

Ліва

60%
47,62

50%

30,95
30%

0%

31,58

30,95

23,81

23,68

39,47
28,95
23,68

1,0-1,3
1,4-1,7

20%
10%

39,47

38,10

40%

7,14

ОГ до лікування

14,29
7,14
5,26
ОГ після
лікування

ГП до лікування

1,7-2,0
7,89

ГП після
лікування

Рис. 6.33. Розподіл вагітних залежно від ДПП правої великої
підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

2,0>
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26,32
23,86

25%
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Рис. 6.34. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої великої підшкірної
вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Дисонансу розширення вен на лівій і правій ногах у вагітних не відмічено
(див. табл. 6.33).
В процесі лікування відзначено суттєве покращення, що проявляється в
зменшені діаметру великих підшкірних вен (табл. 6.34).
Таблиця 6.34
Розподіл вагітних залежно від ДПП великих підшкірних вен після
лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ДПП,см

Основна група,n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,0-1,3

20

47,62

15

39,47

1,4-1,7

13

30,95

11

28,95

1,7-2,0

6

14,29

9

23,68

2,0>

3

7,14

3

7,89

1,0-1,3

17

40,48

16

42,11

1,4-1,7

14

33,33

10

26,32

1,7-2,0>

8

19,05

9

23,68

2,0>

3

7,14

3

7,89
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Так, надмірне розширення до 2 см та більше мали лише 7 % як в основній
групі, так і в групі порівняння. А незначне розширення вен у межах 1-1,3 см
мали понад 40 % жінок в обох групах. Звертає на себе увагу, що достовірної
різниці між показниками, які отримані в процесі лікування основної групи та
групи порівняння, немає. Це може бути пов′язано з питомою вагою
ефективності фізичних методів лікування варикозно розширених вен.
Проведені результати дослідження показали, що ППП

великих

підшкірних вен у здорових вагітних не перевищувала 0,78 см2. Зміни ДПП
підшкірних вен вплинули і на розрахунок ППП, що відображено в таблиці 6.35.
Таблиця 6.35
Розподіл вагітних залежно від ППП великих підшкірних вен до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ППП, см2

Основна група,n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,78-1,32

6

14,29

5

13,16

1,54-2,27

9

21,43

8

21,05

2,27-3,14

12

28,57

11

28,95

>3,14

15

35,71

14

36,84

0,78-1,32

7

16,67

6

15,79

1,54-2,27

10

23,81

9

23,68

2,27-3,14

11

26,19

10

26,32

>3,14

14

33,33

13

34,21

Отримані дані

підтверджені при розрахунках площі поперечного

перетину великих підшкірних вен. Якщо до лікування 3,14 см2 мало 35,71 % в
правій і 33,33 % в лівій підшкірній венах основної групи та 36,84 % в правій і
34,21 % в лівій підшкірних венах групи порівняння, то після проведеної терапії
велика площа поперечного перетину великої підшкірної вени спостерігається у
4,76 % жінок в правій (рис. 6.35) і лівій (рис. 6.36) підшкірних венах у основній
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групі та відповідно у 5,26 % в групі порівняння (табл. 6.36). При цьому майже
50 % жінок як в основній групі так і в в групі порівняння ППП складала 0,781,32 см2.

60%

54,76
47,37

50%
40%
30%

36,84

35,71
28,57

28,57

28,05

20%

14,29

11,90

10%
0%

26,32
21,05

21,05

21,43

ОГ після
лікування

1,54-2,27
2,27-3,14

13,16

>3,14
5,26

4,76
ОГ до лікування

0,78-1,32

ГП до лікування ГП після лікуваня

Рис. 6.35. Розподіл вагітних залежно від ППП правої великої підшкірної
вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
60%

40%
30%
20%

33,33
26,19
23,81
16,67

34,21

31,0
26,32
23,68
16,67

23,68
21,05

15,79

0,78-1,32
1,54-2,27
2,27-3,14

10%
0%

50,0

47,62

50%

4,76
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

5,26
ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.36. Розподіл вагітних залежно від ППП лівої великої підшкірної
вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

>3,14
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Таблиця 6.36
Розподіл вагітних залежно від ППП великих підшкірних вен після
лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ППП, см2

Основна група,n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,78-1,32

23

54,76

18

47,37

1,54-2,27

12

28,57

10

26,32

2,27-3,14

5

11,90

8

21,05

>3,14

2

4,76

2

5,26

0,78-1,32

20

47,62

19

50,00

1,54-2,27

13

30,95

9

23,68

2,27-3,14

7

16,67

8

21,05

>3,14

2

4,76

2

5,26

Проведені результати дослідження показали, що СШК великої підшкірної
вени у здорових вагітних складає понад 37,0 см/с. Більш цікаві результати
порушення кровообігу в підшкірній вені у вагітних ми отримуємо при
досліджені швидкості кровообігу (табл. 6.37). Суттєве зниження кровообігу
(менше 22,83 см/с) виявлено більш, ніж у 70 % досліджених жінок основної
групи та групи порівняння.
При цьому в основній групі (рис. 6.37) отриманий позитивний
статистично достовірний ефект на відміну від груп порівняння (рис. 6.38). Так
висока швидкість кровотоку (37,3 см/с) спостерігається у 26 % жінок в правій
великій підшкірній вені та 28,95 % у лівій підшкірній вені, а до лікування ці
показники становили 5,26 % і 7,29 %. В основній групі покращення кровообігу
ще статистично більш значуще. Висока швидкість кровотоку спостерігається
більш, ніж у 30 % жінок основної групи після лікування, хоча до лікування така
швидкість спостерігалась лише у 7 % жінок (табл. 6.38).
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Таблиця 6.37
Розподіл вагітних залежно від СШК великих підшкірних вен до
лікування
Досліджувана

СШК, см/с

судина

Права

Ліва

Основна група,n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

15,0 – 20,0

15

35,71

14

36,84

20,0-25,0

15

35,71

14

36,84

25,0-30,0

9

21,43

8

21,05

30.0-37,0

3

7,14

2

5,26

15,0 – 20,0

16

5,00

13

34,21

20,0-25,0

15

35,71

14

36,84

25,0-30,0

8

19,05

8

21,05

30.0-37,0

3

7,14

3

7,89

40%

36,84

35,71 35,71

36,84

35%
30,95 30,95
28,57

30%

28,95
26,32 26,32

25%
21,05

21,43

18,42

20%

22,83

15%
10%

38,38

9,52

37,2

7,14

5,26

5%
0%

27,63

ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.37. Розподіл вагітних залежно від СШК правої великої
підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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40%

36,84

35,71

34,21

33,33

35%

31,58

28,57
26,19

30%
25%

28,95
23,68
21,05

19,05

20%

15,79

27,68

15%

22,83

10%
5,0

7,14

7,89

5,0

38,38
37,2

5%
0%

Осн.група до
лікув.

Осн.група після Група порівн. до
лікув.
лікув.

Група
порівн.після
лікув.
Рис. 6.38. Розподіл вагітних залежно від СШК лівої великої
підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Таблиця 6.38
Розподіл вагітних залежно від СШК великих підшкірних вен після
лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

СШК, см/с

Основна група, n=42 Група порівняння, n=38
абс. ч.

%

абс. ч.

%

15,0-20,0

3

7,14

7

18,42

20,0-25,0

10

23,81

11

28,95

25,0-30,0

13

30,95

10

26,32

30.0-37,0

16

38,10

10

26,32

15,0-20,0

4

9,52

6

15,79

20,0-25,0

10

23,81

9

23,68

25,0-30,0

11

26,19

12

31,58

30.0-37,0

17

40,48

11

28,95

Оцінивши отримані дані, можна зробити висновок, що запропонована
терапія

в основній групі немає

статистично

значущої переваги над

рекомендованою в групі порівняння лише за показниками ДПП та ППП, що
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можна пояснити збільшенням ефекту в обох групах фізичного методу лікування
варикозно розширених вен. Водночас при розрахунку СШК ми бачимо
переваги запропонованої

терапії, що можна прослідкувати за статистично

значущою різницею в основній групі та групі порівняння.
Таблиця 6.39
Розподіл вагітних за об’ємною швидкістю кровотоку у великих
підшкірних венах до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

Основна група, n=42

ОК, мл/хв

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

21,69-29,77

12

28,57

10

26,32

40,05-87,07

15

35,71

15

39,47

87,07-116,81

10

23,81

9

23,68

>116,81

5

11,90

4

10,53

21,69-29,77

11

26,19

9

23,68

40,05-87,07

15

35,71

15

39,47

87,07-116,81

10

23,81

10

26,32

>116,81

6

14,29

4

10,53

50%
40%

30% 28,57
20%

39,47

38,10

35,71

34,21

33,33
26,32

23,81
16,67
11,90
11,90

23,68

26,32

23,68

15,79%
10,53%

10%
0%

21,69-29,77
40,05-87,07
87,07-116,81

ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.39. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку
правої великої підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП)
групах

>116,81
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Аналізуючи ОШК,

ми теж не отримали статистично значущих

відмінностей показників як в основній групі (рис. 6.39), так в групі порівняння
в період лікування (рис. 6.40).

50%
39,47

40%

35,71

35,71
31,58

30,95
30% 26,19

23,81

20%
14,29

23,68
19,05
14,29

26,32

23,68
21,69-29,77

10,53
10,53

10%
0%

26,32

40,05-87,07
87,07-116,81
>116,81

ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.30. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку
лівої великої підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Таблиця 6.40
Розподіл вагітних за об’ємною швидкістю кровотоку у великих
підшкірних венах після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ОК, мл/хв

Основна група,n=42

Група порівняння, n=38

абс. ч.

%

абс. ч.

%

21,69-29,77

5

11,90

6

15,79

40,05-87,07

7

16,67

10

26,32

87,07-116,81

16

38,10

13

34,21

>116,81

14

33,33

9

23,68

21,69-29,77

6

14,29

7

18,42

40,05-87,07

8

19,05

10

26,32

87,07-116,81

15

35,71

12

31,58

>116,81

13

30,95

9

23,68
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Таким чином, ми встановили суттєві розбіжності у ОШК в великих
підшкірних венах у вагітних, що пов’язано з тим, що у вагітних зменшення їх
діаметру є позитивним моментом, а при цьому ОШК зменшується. З іншого
боку, в процесі лікування у вагітних зростає СШК, що зумовлює збільшення
ОШК, і в остаточному підсумку результуюча ОШК залишається незмінною. На
нашу думку, показники ОШК не слід використовувати в якості діагностичних
критеріїв як порушень гемодинаміки при ВРВ, так і в якості контролю
ефективності лікування.
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РОЗДІЛ 7
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ВАРИКОЗНОЇ
ХВОРОБИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОЇ ТЕРАПІЇ
У вагітних основної обстежуваної групи та групи порівняння на початку
дослідження буливиявлені симптоми хронічної венозної недостатності –
відчуття важкості у 90,5 % та 89,4 %, флебалгії у 31,0 % та 28,9 %, відчуття
тепла у 19,0 % та 23,6 %, шкірний свербіж у 14,3 % та 13,2 %, парестезії у
11,9 % та 10,5 %, набряки нижніх кінцівок у 31,0 % та 28,9 %, судоми литкових
м'язів у нічний час у 38,1 % та 35,7 % жінок відповідно. Діагноз встановлювали
на підставі характерних скарг, даних анамнезу та результатів об'єктивного
дослідження. Як видно із представлених даних на рисунку 7.1 достовірної
різниці між групами не виявлено.

Рис. 7.1. Симптоми хронічної венозної недостатності у вагітних жінок
основної та групи порівняння
На тлі запропонованої комплексної терапії, як видно з представленої
таблиці 7.1, у жінок основної групи функціональний дискомфорт зменшився у 5
разів і спостерігався у 8 (19,0 %) жінок: у 3 (7,1 %) наявність незначного
періодичного болю, у 4 (9,5 %) – відчуття важкості переважно в вечірній час та
у 1 (2,3 %) – спостерігалося відчуття тепла. Шкірного свербежу та парестезій у

138
основній групі після лікування не відзначалося. У пацієнток групи порівняння
функціональний дискомфорт після проведеного лікування зменшився лише в
2,3 рази та спостерігався у 16 (42,1) жінок: флебалгії – у 6 (15,7 %), відчуття
важкості у 8 (21 %), відчуття тепла у 4 (10,4 %), шкірний свербіж у 1 (2,6 %) та
парестезії у 1 (2,6 %).
Таблиця 7.1
Симптоми варикозної хвороби у жінок до та після проведеної терапії
Симптом
Функціональний
дискомфорт
- біль

Основна група, n=42
після
до лікування
лікування
40 (95,2)
8 (19,0) ^*

Група порівняння, n=38
після
до лікування
лікування
37 (97,4)
16 (42,1) ^

13 (31,0)

3 (7,1) ^

11 (28,9)

6 (15,7)

- відчуття важкості

38 (90,5)

4 (9,5) ^ *

34 (89,4)

8 (21,0) ^

- відчуття тепла

8 (19,0)

1 (2,3) ^ *

9 (23,6)

4 (10,4) ^

- шкірний свербіж

6 (14,3)

-

5 (13,2)

1(2,6) ^

- парестезії

5 (11,9)

-

4 (10,5)

1(2,6) ^

Набряки

13 (31,0)

2 (4,6) ^ *

11 (28,9)

5 (13,1) ^

Судоми в нічний час

16 (38,1)

- ^, *

15 (35,7)

7 (18,4) ^

Примітка. * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно показників до лікування (р<0,05).

Набряки в основній групі після лікування зменшилися у 6,5 разів та
відмічалися у 2 (4,6 %) жінок; у групі порівняння лише в 2,2 рази і
спостерігалися у 5 (13,1 %), що майже в тричі перевищує показники основної
групи. По завершенню курсу лікування у жінок основної групи не відмічалося
судом в нічний час, а у групі порівняння даний симптом спостерігався у 7
(18,4 %) жінок.
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Рис. 7.2. Функціональний дискомфорт у жінок з варикозною хворобою
після проведеної терапії

Рис. 7.3. Динаміка клінічних ознак варикозної хвороби нижніх кінцівок у
жінок після проведеної терапії
Нами проведено оцінку інтенсивності симптомів варикозної хвороби
після лікування. У вагітних жінок з варикозною хворобою до лікування
інтенсивність скарг, що оцінювалися в 3 бали, відзначалась у 6 (14,3 %) жінок
основної групи, та у 2 (5,2 %) - групи порівняння. Як видно із представлених
даних в таблиці 7.2, після проведеної терапії інтенсивність симптомів
достовірно зменшилася. У основній групі всі симптоми поодинокі та рідкісні і
оцінювалися в 1 бал; у групі порівняння у 5 (13,1 %) жінок симптоми тривалі та
часто виникаючі і оцінювалися в 2 бали. Як в основній так і досліджуваній
групах після проведеного курсу лікування виражених та персистуючих
симптомів, що оцінюються в 3 бали, не спостерігалося.
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Таблиця 7.2
Розподіл хворих за інтенсивністю симптомів варикозної хвороби після
проведеної терапії
Основна група, n=42

Симптоми

Група порівняння, n=38

1 бал
1

2 бал
-

3 бал
-

1 бал
4

2 бал
-

3 бал
-

Тяжкість в ногах

4

-

-

6

2

-

Флебалгії

3

-

-

5

1

-

Шкірний свербіж

-

-

-

1

-

-

2

-

-

1
4

1

-

-

-

-

6

1

-

Відчуття тепла

Парестезії
Набряки
Судоми литкових
мʼязів вночі

Середні величини вираженості симптомів захворювання в балах, на
момент

початку

дослідження

та

після

проведеного

курсу

лікування,

відображено в таблиці 7.3.
Таблиця 7.3
Середній рівень інтенсивності симптомів захворювання варикозної
хвороби до та після лікування, бали
Симптоми

Функціональний

Основна група, n=42
після
до лікування
лікування

Група порівняння, n=38
після
до лікування
лікування

1,53

1,0 ^

1,52

1,15

Набряки

1,57

1,0 ^

1,50

1,2

Судоми в нічний час

1,61

0^*

1,62 ^

1,14

дискомфорт

Примітки: * – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно показників до лікування (р<0,05).

Окрім специфічних симптомів варикозної хвороби, ми оцінили якість
життя пацієнток після проведеного лікування.
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Дослідження якості життя жінок з варикозною хворобою на тлі
комплексної терапії проведено шляхом одномоментного вивчення стану
пацієнтів за допомогою опитувальника.
Для

аналізу

якості життя

використовувалася

анкета

SF-36,

яка

складається з 8 шкал, максимальне значення кожної з яких 100 балів, де за 0
вважали відсутність здоров’я, а за 100 – повне здоров’я.
Таблиця 7.4
Оцінка якості життя жінок з варикозною хворобою після проведеної
терапії, бали
Показник

Основна група

Група порівняння

Фізичне здоров’я
Медіана фізичного функціонування

74

60

функціонування

61

49

Медіана інтенсивності болі

77

53

Медіана загального стану здоров’я

72

42

Медіана рольового фізичного

Психічне здоров’я
Медіана психічного здоров’я

89

62

функціонування

79

53

Медіана соціального функціонування

76

64

Медіана життєвої активності

94

58

Медіана рольового емоційного

Медіани параметрів фізичного функціонування (PF), рольового фізичного
функціонування (RP), інтенсивності болю (PI), загального стану здоров’я (GH),
що характеризують фізичний компонент здоров’я, склали: в основній групі 83;
88; 96; 90 балів

у групі порівняння – 60; 49; 53; 42. Медіани параметрів

психічного здоров’я (МН), рольового емоційного функціонування (RE),
соціального

функціонування

(SF),

життєвої

активності

(VT),

що

характеризують психічний компонент здоров’я, склали у основній групі – 95;
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84; 89; 97 у групі порівняння – 62; 53; 64 і 58 балів відповідно. Інтегральний
показник якості життя склав на тлі запропонованої нами комплексної терапї –
722 бали, на тлі гепариноподібного мазьового препарату – 441 бали.
Таким чином, як видно із представлених в таблиці 7.4 даних,
застосування комплексної терапії значно поліпшує показники фізичного та
психічного компонентів здоров’я, що підвищує рівень якості життя жінок з
варикозною хворобою.
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міжнар. наук.-практ. конф. «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
У дисертаційній роботі обстежено 80 вагітних з варикозною хворобою
нижніх кінцівок: 42 жінки отримували запропоновану нами комплексну
терапію (основна група) та 38 жінок (група порівняння), що отримували
традиційну терапію.

Для

контролю

обстежено

50 здорових жінок з

фізіологічною вагітністю.
Спадковий венозний анамнез був обтяжений в 48 (60 %) пацієнток.
Захворювання вен при вагітності характерно для жінок молодого віку, середній
вік пацієнток склав 26,1років.
У всіх вагітних на момент початку дослідження виявлені симптоми
хронічної венозної недостатності (почуття важкості, біль, парестезії, відчуття
тепла,

шкірний

свербіж;

набряки,

судоми

литкових

м'язів).

Діагноз

встановлювали на підставі характерних скарг, даних анамнезу та результатів
об'єктивного обстеження. Функціональний дискомфорт відзначало 77 (96,25 %)
вагітних з ВХ, набряки нижніх кінцівок – 24 (30 %), судоми– 31 (38,25 %).
Патологічний процес відзначався в стадії компенсації (1-2 стадії за
Савицьким) у всіх вагітних, ознак декомпенсації виявлено не було.
На підтвердження літературних даних про важливу роль гестації у
формуванні варикозної дилатації вен нижніх кінцівок, слід зазначити, що за
нашими даними, до вагітності клініка сформувалася у 22,5 % обстежених
жінок, у 35 % – протягом попередніх вагітностей та у 42,5 % – при даній
вагітності. Припускаючи безумовний вплив гормональних і гуморальних
факторів, ми спробували з'ясувати корелятивну залежність між етапами
функціонування плаценти та появою ВРВ нижніх кінцівок. У результаті
виявилася достовірна залежність – в 17,5 % наших хворих симптоматика
з'явилася в 12-14 тижнів гестації, в 22,5 % на 20-22 тижні, в 27,5 % на 30-32
тижні. Подібний факт дає можливість підтвердити зв'язок появи клінічних
проявів ВХ зі ступенем активності плаценти.
Локалізація ВРВ на обох нижніх кінцівках відзначена в 47 (58,7 %)
вагітних, переважно на лівій нижній кінцівці в 19 (23,7 %), на правій нижній
кінцівці в 14 (17,5 %), поєднання з варикозним розширенням вен зовнішніх
статевих органів (ЗСО) відзначене в 15 (18,7 %) хворих. За даними N. Е.
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Ahlberg, О. Bartley (1966), відсутність або недостатня кількість клапанів
(уроджені причини) спостерігаються в 15 % випадків ліворуч і в 6% випадків
праворуч. Варикозні вени вульви спостерігаються в 2 % вагітних жінок і в 20 %
випадків зберігаються після пологів або прогресують при наступних
вагітностях (Н. Dodd, F. Cockett).
Щодо репродуктивної функції, слід зазначити що викидень та завмерла
вагітність в анамнезі мали місце у 8 (10 %) повторновагітних жінок, первісток
було 40 (50 %), з них першовагітних – 31 (38,7 %).
Соматичний анамнез був обтяжений в 55 (68,7 %) вагітних, аналіз
соматичного анамнезу виявив наявність вогнищ хронічної інфекції в 27
(33,7 %) жінок основної групи.
Гінекологічні захворювання в анамнезі відзначали 59(71,2 %) вагітних,
дві й більше генітальних інфекції – 12 (15 %) вагітних основної групи.
Серед ускладнень даної вагітності загроза переривання вагітності мали
місце в 38 (47,5 %) жінок, загроза передчасних пологів – у 18 (22,5 %); анемія
вагітних – у 14 (17,5 %) жінок в 1 половині, у 25 (31,2 %) – в 2 половині.
Гестаційний пієлонефрит відзначався в 6(7,5 %), наявність генітальної інфекції
в 36(45 %), ГРВІ в 15(18,7 %) вагітних. Ранній гестоз зустрічався у 16 (20 %)
вагітних, прееклампсія – у 16 (20 %) жінок.
За даними УЗД плацента розташовувалася по передній стінці у 23
(28,7 %) та у ділянці дна 9 (11,2 %); по задній стінці –21 (26,2 %) та у дні 10
(12,5 %); по правому ребру матки 8 (10%), лівому ребру матки 9 (11,2 %). При
локалізації плаценти в правих відділах матки варикоз правої ноги відзначений в
3,7 % жінок, двох нижніх кінцівок в 6,2 %, при лівосторонній локалізації
плаценти– варикоз ліворуч відзначений в 2,5 % жінок, двох нижніх кінцівок в
8,7 %. Водночас, за даними М.А. Лызына, М.Д. Василюк (1984) в 80,6 %
вагітних варикозне розширення вен нижніх кінцівок виникало з того боку, на
якому була прикріплена плацента. Таким чином, наші спостереження не
підтверджують описану іншими авторами закономірність.
В

основній

групі

в

66 (82,5 %)

вагітних

пологи

закінчилися

консервативно, в 14 (17,5 %) шляхом операції кесаревого розтину, термінових
пологів було 75 (93,7 %). Багатоводдя відзначалося в 5 (6,2 %) випадках,
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гіпотрофія плода – в 11 (13,7 %), дистрес плода в 13 (16,2 %) випадках, що
розвивається, очевидно, у зв'язку з порушенням матково-плацентарного
кровотоку в умовах венозного застою.
Пологи ускладнилися передчасним відходженням навколоплідних вод в
40(50%) роділлей основної групи, аномаліями родової діяльності в 4(5 %),
кровотечею в родах в 6 (7,5 %).
Аналізуючи клініко-лабораторні дані, в основній групі нами відзначено
відсутність післяпологових септичних захворювань. Симптоматика, пов'язана з
варикозною дилатацією вен нижніх кінцівок достовірно зменшилася.
Проведена терапія привела до достовірного зниження частоти симптомів
ВХ в основній групі – відчуття тепла в 6 разів, важкість в ногах в 5,7 разів,
болю в 8 разів, шкірний свербіж в 6 разів, парестезії в 2 рази, набряки в 4,7
разів, судоми в гомілкових м'язах в 10,5 разів (р< 0,01). Водночас, у групі
порівняння відзначене незначне зменшення симптомів – відчуття тепла в 1,3
рази, важкість в ногах в 1,5 рази, біль в 1,4 рази, шкірний свербіж в 2 рази,
набряки в 1,5 рази, судоми в 1,5 рази.
Ступінь інтенсивності симптомів варикозної хвороби в процесі лікування
знижується – функціональний дискомфорт із 1,53 до 1,14 балів, набряки з 1,57
до 1,25 балів, судоми з 1,62 до 1,0 балу; у групі порівняння знижується
незначно – функціональний дискомфорт із 1,52 до 1,31 балів, набряки з 1,46 до
1,3 балу, судоми з 1,61 до 1,33 балів (середні величини).
Таким чином, застосування даного варіанта лікування дозволило значно
знизити кількість суб'єктивних скарг і об'єктивних проявів варикозної хвороби
у жінок основної групи, на відміну від породілей контрольної групи, що не
одержували терапію в післяпологовому періоді. Також, слід зазначити,
відсутність гнійно-септичних і тромботичних ускладнень у післяпологовому
періоді в жінок основної групи.
З метою діагностики ВРВ малого таза, що виник при вагітності,
проведено ультразвукове обстеження жінок основної групи та

групи

порівняння – допплерометрія судин малого тазу (внутрішні клубові, яєчникові,
маткові вени) зі спектральним аналізом.

146
Досліджувалися наступні параметри кровотока: середня швидкість
кровотока (СШК), см/с; діаметр поперечного перерізу (ДПС), см; площа
поперечного перерізу (ППП), см2; об’ємна швидкість кровотоку (ОШК), мл/хв.
Встановлено суттєві розбіжності в ОШК в великих підшкірних венах у
вагітних, що

пов’язано з тим, що зменшення їх діаметру є позитивним

моментом, а при цьому ОШК зменшується. З іншого боку, в процесі лікування
у вагітних зростає СШК, що зумовлює збільшення ОШК, і як наслідок цих змін,
результуюча ОШК залишається незмінною. На нашу думку, показники ОШК не
слід

використовувати

в

якості діагностичних

критеріїв

як

порушень

гемодинаміки при ВРВ, так і в якості контролю ефективності лікування.
Проводилося комплексне імунологічне дослідження тричі – у вагітних в
III триместрі на 5-у та 30-у добу післяпологового періоду. Воно включало
визначення показників клітинної та гуморальної ланок імунітету, а також
факторів природної резистентності організму. Так, у жінок вірогідно
відбувалося зниження циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Були зміни в
пулі Т-лімфоцитів у жінок даної групи, відбувалося зниження Т-лімфоцитів на
5 добу післяпологового періоду й збільшення до 30 доби. Щодо В-лімфоцитів
зрушення були протилежні зі збільшенням пулу. Кількість В-лімфоцитів
збільшилася у відносних значеннях і зменшилася в абсолютних, при низьких
значеннях імуноглобуліну G і А. Показники СD3, СD4, СD8 у цих жінок не
мали відхилень від норми й не змінювалися у післяпологовому періоді. Однак
вірогідно зростала активність СD56 ( клітин-кілерів).
Таким чином, для жінок групи порівняння характерний незначний
дисбаланс імунокомпетентних клітин при досить високому рівні імунологічної
реактивності та природної резистентності.
Має місце односпрямована динаміка ЦІК у групах жінок, що мали клініку
ВРВ нижніх кінцівок до й з 12 тижня вагітності. Схожу реакцію в
післяпологовому періоді ми відзначали в жінок групи порівняння. Зміни ЦІК у
післяпологовому періоді в жінок, що в них клінічні прояви ВХ виникли у ІІ та
ІІІ триместрах вагітності, мали іншу спрямованість. ЦІК збільшувалися до 5
доби післяпологового періоду в жінок, що занедужали на ВХ на 20 тиждень, а у
хворих з 30-32 тижня, мало місце зменшення рівня ЦІК на 5 добу й
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нормалізація також до 30 доби. Подібна динаміка ЦІК у жінок цих двох груп,
імовірно, пов'язана із впливом більш активних плацентарних факторів, що
впливають на імунний статус вагітних із клінікою варикозної дилатації вен
нижніх кінцівок. Вміст ЦІК підвищується при класичних аутоімунних
захворюваннях.

Адсорбція

ЦІК

і

імуноглобулінів

на

поверхні

гладеньком’язових клітин, базофілів, тромбоцитів, у зв'язку з активацією
комплементу, призводить до вивільнення активних амінів, серотоніна, кинінів,
які викликають розширення судин, порушення їхньої проникності, оголюють
судинну стінку, викликаючи розшарування епітеліальних клітин, і тим самим
сприяють відкладенню імунних комплексів.
Характеризуючи зміни Т- і В-лімфоцитів, у всіх жінок основної групи, Тлімфоцити не мали достовірних відхилень у рівні абсолютних величин, як до
пологів, так і в післяпологовому періоді. Пул В-лімфоцитів у хворих із клінікою
ВХ до вагітності, зростав максимально до 5 доби й трохи знижувався до 30,
будучи, однак вище, ніж під час гестації. Аналогічний ріст до 5-ї доби
відбувався в жінок, хворих з 12 тижня, але на 30 добу пул В-лімфоцитів різко
зменшувався. В обох останніх групах (ВХ із 20 тиж. і 30 тиж.) В-лімфоцити
постійно збільшувалися до 30 доби післяпологового періоду. Аналізуючи дані
показники імунітету, можна припустити різноспрямовані зміни в імунітеті,
саме під впливом плацентарних факторів.
Досліджуючи рівні імуноглобулінів А и М, практично у всіх жінок не
знайдено коливань їхньої концентрації а ні під час вагітності, а ні в
післяпологовому періоді. Водночас IgG незмінно стабільний у жінок із
клінікою ВХ, що з'явилася до й з 12 тижнів вагітності, вірогідно росте до 30
доби у двох інших групах (ВХ із 20 тиж. і 30 тиж.), знижуючись на 5 добу
жінок, хворих з 20- тижня.
При дослідженні СD3, СD4, СD8 і СD56 у жінок із клінікою ВХ знайдене
збільшення рівня СD3, однак тільки серед хворих з 12-го тижня гестації, у
післяпологовому періоді відбулося його зменшення. В інших випадках
достовірних змін не було. Вивчення СD4 ( клітин-хелперів) показало також, що
тільки серед хворих з 12 тижня мало місце його збільшення з 5 доби
післяпологового періоду, в інших жінок достовірних змін не виявлено.
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Абсолютно ідентична реакція відзначалася з боку СD8 (клітин-супресорів)маркера цитотоксичності клітин. Найбільш виражені зміни спостерігалися в
пулі лімфоцитів СD56 ( клітини-кілери). У групі жінок, що страждають ВХ до
теперішньої вагітності, на 5 та 30-ту добу післяпологового періоду рівень СD56
майже в 2 рази перевищує вихідний (нижче нормальних показників). У групі
хворих, що страждають на ВХ із 12 тижнів, рівень СD56 трохи знижується
тільки на 30 добу. Серед хворих, які страждають ВХ із 20 тижня, СD56 зростає
дворазово до 30 доби, і не змінений серед хворих, у яких ВХ із 30 тижня.
Аналізуючи отримані дані про те, що серед жінок групи порівняння на 5
добу, на тлі післяпологових ускладнень відзначався імунодисбаланс на користь
клітин-кілерів. В основній групі перед родами знайдено зміни імунного статусу,
причому спрямованість порушень вірогідно залежала від часу виникнення
захворювання.
Вірогідно простежується межа між раннім виникненням захворювання й
20-30 тижнями, коли виявляється однорідна спрямованість порушень імунітету.
Проблема профілактики й лікування варикозної хвороби в жінок
репродуктивного віку, особливо під час вагітності, є актуальної, і має медичні,
соціальні й психологічні аспекти.
Варикозна хвороба та вагітність – проблема, що турбує не тільки
акушерів-гінекологів, хірургів, терапевтів, а більшість практичних лікарів.
Патологічний процес при варикозному розширенні вен не є локальним і
неухильно прогресує, включаючи інші тканини, що прискорює появу важких
ускладнень. Ці особливості захворювання варто враховувати в лікуванні.
Очевидною є необхідність і доцільність застосування раннього лікування,
до виникнення важких суб'єктивних проявів, що є пізніми симптомами
захворювання, наслідком наростаючої декомпенсації венозного кровотоку та
тільки раннє лікування є ефективним і кращою профілактикою ускладнень.
Проведення специфічної курсової терапії, дозволяє в післяпологовому
періоді зняти порушення венозної гемодинаміки, провести профілактику
септичних ускладнень. Грунтуючись на різноспрямованих змінах імунітету по
триместрах гестації, терапію доцільно проводити за 3-4 тижні до пологів,
особливо з появою симптоматики в другому та третьому триместрах.
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ВИСНОВКИ
1.

Перебіг вагітності у жінок, хворих на варикозну хворобу нижніх

кінцівок, асоціюється зі значною кількістю ускладнень, які за частотою істотно
перевищують аналогічні у здорових вагітних: ранній гестоз вдвічі, загроза
викидня – у 3,5 рази, загрозливі передчасні пологи – у 10 разів, анемія – втричі,
гіпотензія – у 4,5 рази. У хворих на варикозну хворобу втричі частіше
відбувається передчасний вилив навколоплодових вод, проте частота інших
ускладнень пологів вірогідно не відрізняється від такої у здорових роділь.
2.

У жінок з варикозною хворобою має місце зменшення кількості на

8,5 % та одночасне підвищення на 25 % агрегаційної здатності тромбоцитів,
надмірна активація прокоагулянтної ланки гемостазу (зменшення часу
рекальцифікації плазми на 16,5 %, протромбінового часу на 26,5 %), зниження
активності антитромбіну-ІІІ на 16 %, прискорення фібринолізу на 17,2 %.
Комплекс

розроблених

лікувально-профілактичних

заходів

стабілізував

показники плазмової і тромбоцитарної ланок системи гемостазу, що, Вочевидь,
зменшує ризик тромбогеморагічних ускладнень в пологах та післяпологовому
періоді.
3.

У вагітних, хворих на варикозну хворобу, відбувається підвищення

концентрації гомоцистеїну на 45,2 % (8,1±0,53 мкмоль/л) та фібронектину на
33,1 % (698,3±43 мг/л), що свідчить про дисфункцію ендотелію і має наслідком
порушення судинної реактивності, активацію каскаду внутрішньосудинного
згортання і ушкодження цілісності судин. Запропонована комплексна терапія
знизила рівень у плазмі крові гомоцистеїну в 1,7 рази та фібронектину в 1,5
рази, що, імовірно, запобігає розвитку коагулопатичних ускладнень в пологах
та післяпологовому періоді.
4.

Для вагітних з варикозною хворобою характерна модифікована

імунна реактивність із зсувом у бік автоімунної агресії з подальшим
дисбалансом різних ланок імунітету, що підтверджується збільшенням рівня Тлімфоцитів (79,3±1,2 % проти 52,2±1,2 % у вагітних контрольної групи), вмісту
циркулюючих імунних комплексів (32,4 ОД проти 27,5 ОД), концентрації
імуноглобулінів М (2,04 мг/мл проти 1,88 мг/мл). Проведене лікування певною
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мірою нормалізує імунні реакції, про що свідчать рівні зазначених показників у
післяпологовому періоді (істотно відрізняються від таких у групі порівняння і
відповідають рівням здорових породіль).
5.

Показники діаметру та площі поперечного перерізу вен малого тазу

та нижніх кінцівок дозволяють оцінити ступінь важкості варикозної хвороби.
Порушення середньої лінійної швидкості кровотоку мають місце у 83 % жінок з
варикозною хворобою, що робить даний показник адекватним маркером
венозної дисциркуляції в малому тазу та нижніх кінцівках. Показник об’ємної
швидкості кровотоку не слід використовувати в якості діагностичного критерію
порушень венозної гемодинаміки у вагітних з варикозною хворобою, а надто
для контролю ефективності лікування, оскільки його зниження чи відсутність
динаміки не обов’язково є проявом негативних змін.
Статистично значуще зменшення діаметру та площі поперечного перерізу
вен малого тазу та нижніх кінцівок свідчить про ефективність запропонованої
терапії (до лікування розширення великої підшкірної вени до 2 см мали 40 %
обстежених вагітних, після лікування – лише 7 %). Рекомендована терапія
спричинила також підвищення середньої лінійної швидкості кровотоку в
основних венах малого тазу та нижніх кінцівок (кількість жінок з
максимальною швидкістю кровотоку в клубових венах зросла з 5 % до початку
лікування до 40 % після його закінчення).
6.

Розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів для

вагітних з варикозною хворобою є патогенетично обгрунтованим і включає
медикаментозні й немедикаментозні засоби. Медикаментозний компонент
включає

препарати,

що

мають

венотонічну

антикоагулянтний вплив та імунотропний

і

ангіопротекторну

дію,

ефект; немедикаментозний –

еластичну градуйовану компресію нижніх кінцівок, що має комплексний
терапевтичний вплив. Курс запропонованої терапії сприяв зменшенню
клінічних проявів варикозної хвороби у 6,5 рази ще під час вагітності та
зникненню їх після пологів у 97,6 % жінок. Проведене лікування приводило до
істотного поліпшення якості життя пацієнток, про що свідчила інтегральна
оцінка за опитувальником SF-36 (772 бали в основній групі, 441 бал у групі
порівняння).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Для

визначення

ступеня

дилатації

тазових

вен

доцільно

використовувати метод дуплексного сканування з дослідженням параметрів
кровотоку і наступним динамічним спостереженням у процесі лікування.
2. У вагітних з ВХВНК у період з 32 по 36 тиждень вагітності
рекомендується курс профілактичної терапії, до якого входить: препарат з
ангіопротекторною та венотонічною дією діофлан по 1 капсулі 2 рази на добу,
прямий антикоагулянт сулодексид по 250 ліпасемічних одиниць 2 рази на добу;
градуйована еластична компресія; флавоноїд з імунотропною дією по 8 крапель
3 рази на добу. Такий курс дозволяє зменшити симптоми варикозної хвороби,
ступінь

хронічної

венозної

недостатності,

попередити

прогресування

варикозного розширення вен у вагітних і породіль.
3. Застосування комплексної профілактичної терапії необхідно також
для корекції імунного дизбалансу, що виникли під час вагітності, попередження
імунного механізму дилатації вен і подальшого прогресування варикозної
хвороби. Ґрунтуючись на різноспрямованих змінах імунітету по триместрах
гестації, терапію доцільно проводити за 3-4 тижні до пологів, особливо з
появою симптоматики варикозної хвороби в II і ІІІ триместрах вагітності.
4. Застосування даної схеми лікування дозволяє значною мірою знизити
клінічні прояви варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, попередити тазові
болі та поліпшити якість життя жінки.
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Профілактика ускладнень варикозної хвороби / В. О. Бенюк,
В. І. Медведь, Т. Р. Никонюк, С. Д. Коваль // Здоровье женщины. – 2010. –
№ 8 (54). – С. 84–87. (Дисертантом проведено відбір пацієнток, їх
обстеження, аналіз отриманих результатів, написання статті)
2.
Комплексна терапія гестаційної варикозної хвороби / В. О.
Бенюк, В. І. Медведь, С. Д. Коваль, В. В. Курочка // Здоровье женщины. –
2011. – № 6 (62). – С. 12–14. (Автором проведено підбір тематичних
пацієнток та їх обстеження).
3.
Особливості ведення післяпологового періоду при гестаційній
варикозній хворобі / В. О. Бенюк, В. І. Медведь, Т. Р. Никонюк, С. Д. Коваль
// Здоровье женщины. – 2013. – № 4 (80). – С. 39–42. (Автором особисто
проведено літературний огляд, підбір тематичних пацієнток, аналіз
отриманих результатів та їх статистична обробка).
4.
Management of gestational varicouse disease / V. Benyuk, S. Koval,
T. Kovalyuk, V. Kurochka // Здоровье женщины. – 2014. – № 9 (95). – С. 125–
128. (Автором особисто проведено підбір тематичних пацієнток, аналіз
отриманих результатів та їх статистична обробка).
5.
Оптимизация лечения гестационной варикозной болезни /
С. Д. Коваль, В. И. Медведь, В. А. Бенюк, В. В. Курочка // Репродуктивное
здоровье. Восточная Европа. – 2015. – № 3 (39). – С. 8–12. (Дисертантом
проведено відбір пацієнток, їх обстеження, аналіз отриманих результатів,
написання статті).
6.
Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною
хворобою вен нижніх кінцівок / В. О. Бенюк, С. Д. Коваль, В. В. Курочка, Т.
В. Ковалюк // Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 75–78. (Автором
особисто проведено підбір тематичних пацієнток та їх обстеження).
7.
Корекція гемодинамічних порушень у вагітних із варикозною
хворобою / В. О. Бенюк, В. І. Медведь, І. А. Усевич, С. Д. Коваль,
О. С. Коржелецький // Здоровье женщины. – 2017. – № 2 (118). – С. 69–74.
(Автором особисто проведено підбір тематичних пацієнток та їх
обстеження, аналіз отриманих результатів, написання та підготовка
статті до друку).
8.
Коваль С. Д. Алгоритм діагностики та лікування варикозного
розширення вен малого тазу та нижніх кінцівок у вагітних / С. Д. Коваль //
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К. : ТОВ
«Видавництво «ЮСТОН», 2015. – Вип. 2 (36). – С. 122–125.
9.
Стан системи гемостазу у вагітних жінок з варикозною хворобою
вен нижніх кінцівок / В. І. Медведь, В. О. Бенюк, С. Д. Коваль, В. В.
Курочка // Зб. наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 2017.
– Вип. 2 (40). – С. 184–189. (Автором проведено підбір пацієнток, аналіз
отриманих результатів, їх статистична обробка, написання статті).
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10. Медведь В. И. Венозные осложнения у беременных / В. И.
Медведь, В. А. Бенюк, С. Д. Коваль. // Медицинские аспекты здоровья
женщины. – 2010. – № 7 (35). – С. 29–33. (Дисертантом проведено відбір
пацієнток, їх обстеження, аналіз отриманих результатів, написання
статті).
11. Оптимізація методів профілактики і лікування варикозної
хвороби у породілей / В. О. Бенюк, Т. Р. Никонюк, О. А. Диндар, І. А.
Усевич, С. Д. Коваль // Збірник наукових праць Асоціації акушерівгенекологів України. – К., 2010. – С. 5–9. (Автором проведено літературний
огляд, підбір тематичних пацієнток, аналіз отриманих результатів та їх
статистична обробка).
12. Бенюк В.О. Профілактика ускладнень у породіль з хронічною
венозною недостатністю / В. О. Бенюк, В. В. Курочка, С. Д. Коваль //
Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Медичні та фармацевтичні науки:
аналіз сучасності та прогноз майбутнього». – Дніпропетровськ, 2014. – С. 31–
34. (Автором проведено підбір тематичних пацієнток, аналіз отриманих
результатів, їх статистична обробка, написання статті).
13. Особенности клеточного иммунитета у беременных с варикозной
болезнью / В. И. Медведь, В. А. Бенюк, С. Д. Коваль, Т. В. Ковалюк,
С. В. Бенюк // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2017. – № 2. –
С. 44–49. (Автором виконано набір матеріалу для досліджень, розподіл груп
пацієнток, аналіз отриманих результатів).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
були викладені та обговорені у виступах на науково-практичній конференції
з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та
перинатології» (м. Судак, 2011), науково-практичній конференції «Актуальні
питання акушерства та гінекології», у рамках IV Міжнародного медичного
форуму (м. Київ, 2013), міжнародній науково-практичній конференції
«Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз
майбутнього» (м. Дніпропетровськ, 2014), науково-практичній конференції з
міжнародною участю та пленумі ГО «Актуальні питання охорони
материнства та дитинства в Україні» (м. Київ, 2015), Науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та
відновлення здоров’я жінки» (м. Вінниця, 2016).

