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 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
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 Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова МОЗ 

України. Вінниця, 2017. 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

НАМН України» 

 

 Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу  

передчасних пологів (ПП) та акушерських ускладнень у жінок, хворих на ТБ 

легень. Дослідження проведені у 116 вагітних, серед яких основну групу склали 

76 вагітних, хворих на ТБ легень, із загрозою ПП у різні терміни гестації. За 

активністю ТБ процесу вагітних основної групи розподілено на 2 підгрупи: I-А 

підгрупа - 46 вагітних, хворих на вперше діагностований туберкульоз легень 

(ВДТБ), I-Б – 30 вагітних із залишковими змінами після перенесеного ТБ легень 

(ЗЗПТБ). Контрольну групу склали 40 здорових вагітних.   

Основні результати досліджень. Результати дослідження показали, що 

якість життя і соціальні чинники сприяли ПП у жінок, хворих на ТБ легень: 

ризик стресів і переживання становив (ВШ=2,2), низької фізичної активності 

(ВШ=2,2),  ризикових моделей поведінки: зловживання алкоголем (ВШ=2,7), 

паління (ВШ=2,5), конфлікти (ВШ=2,3). Відносний ризик інших соціальних 

чинників  становив від 1,5 до 1,9.  ПП у 22-24 тижні відбулися - у  9 (11,8%) 

вагітних, хворих на ТБ легень, а у 3 (3,9 %) жінок -  у 26-28 тижнів вагітності. У 

інших 34 (44,7%) вагітних основної групи  пологи відбулися у терміни гестації 

32-36 тижнів. У двох жінок із ЗЗПТБ легень ПП відбулися у 35-36 тижнів, а у - 

28 (36,8%) осіб - у 37-38 тиж. вагітності. Встановлено, що інфекції 

урогенітального тракту сприяють ПП у даного контингенту жінок. У 55,7% осіб 
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переважала кокова флора: стрептококи - у 28,8%, гарднерели - у 25,7%, 

трихомонади - у 20%. Гриби роду Candida виявлено у кожної другої вагітної, 

яка отримувала протитуберкульозну терапію. Бактеріальний вагіноз з 

вагінальним кандидозом діагностовано у 44,2% вагітних, хворих на ТБ легень. 

У 42 (55,2%) жінок виявлено запальні захворювання матки і придатків, у 

21(27,6 %) - ерозія шийки матки та ерозований ектропіон.  

Методом УЗД та фетометрії підтверджено патологію фетоплацентарного 

комплексу (ФПК), СЗРП різних ступенів у 21 (32,8%) вагітної основної групи. 

Діагностичні та клінічні прояви дисфункції плаценти підтвердили результати 

імуноферментативного аналізу крові вагітних, хворих на ТБ. Рівень Е  в крові 

хворих на ВДТБ у 1,3 рази перевищив контрольні показники                             

(1269,0±79,4  проти 953,21±69,40 нмоль/л), відповідно концентрація Пг і Пл 

становила 119,2±11,2 нг/мл і 4,7±1,6 мкг/мл, що суттєво нижче порівняно з 

контролем (159,4±10,2 нг/мл та 7,3±0,56 мкг/мл). Рівень Кр не зазнавав істотних 

змін і становив 853,5±71,1 нмоль/л; проти – 842,5±70,3 нмоль/л контрольної 

групи. Зниження рівня плацентарних гормонів крові у вагітних, хворих на 

ВДТБ легень, має прогностичну цінність щодо виникнення ПП і в комплексі з 

іншими клінічними методами діагностики підтверджують порушення функції 

ФПК.  

 Наступним етапом було морфометричне дослідження плацент з 

визначенням адаптивної перебудови на органному рівні. Результати досліджень 

показали, що плаценти жінок основної групи порділей вирізнялися від 

контрольної - зменшенням у них всіх параметрів: об’єму плаценти (401±5,4 см3 

проти – 489±5,1 см3), p<0,001, середньої товщини плаценти (1,93±0,027 см 

проти – 2,28±0,034 см),  p<0,001, периметра (54±4,1 см проти – 58±5,4 см), 

р=0,048), площі найбільшого перетину (201±4,4 см2 проти – 215±4,7 см2), 

р=0,046. У жінок, хворих на ТБ легень, вірогідно частіше, ніж у контролі, 

зустрічалися потовщення синцитіокапілярних мембран, що зумовлено 

новоствореними клітинами цитотрофобласта та фіброзом строми ворсин 

(p<0,05). Значно рідше виявляли гіперплазію судин і накопичення 
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синцитіальних проліферативних вузликів (p<0,05). Вказані ознаки є проявами 

хронічної гіпоксії тканини плаценти, при тому, що синцитіальні вузлики та 

гіперплазія судин служили компенсаторно-пристосувальною реакцією, яка 

вказує на адекватну  відповідь організму на інтоксикацію і тривале кисневе 

голодування тканин. Наявність фіброзу строми ворсин і зменшення кількості 

термінальних ворсин супроводжується недостатністю функції 

синцитіотрофобласта. 

Морфологічне дослідження плацент показало порушення дозрівання ХВ, 

зумовлені посиленою проліферацією цитотрофобласта, який гальмує розвиток 

паренхіми і строми плаценти, посилення проліферативної активності 

цитотрофобласта проміжних зрілих та термінальних хоріальних ворсин.  

Результати підрахунку частки спіральних артерій матки з повною гестаційною 

перебудовою показали, що  у контрольній групі вона становила - 92±3,5; в 

основній групі - 61±3,1; та 70±2,3 відповідно. Середня кількість 

цитотрофобластичних клітин на одиницю площі матково-плацентарної ділянки 

в контрольній групі склала 29,1±0,82мкм2; в основній -  6,2±0,45мкм2    та   

16,2±0,64мкм2  відповідно. 

Одержані результати дослідження показали, що інвазивна функція  

цитотрофобласта не спроможна здійснити гестаційну перебудову спіральних 

артерій матки і не забезпечує достатнього притоку материнської крові до 

інтервільозних просторів матки. При тому не порушується стан ХВ плаценти і 

створюються умови для погіршення їх васкуляризації. Зазначені морфологічні 

зміни плаценти і матково-плацентарної ділянки у вагітних, хворих на ТБ 

легень, призводять до первинної ПД,  яка за умов компенсації дозволяє 

зберегти загальну масу  плацентарних структур та окремі якісні характеристики 

плаценти, а за умов субкомпенсації і декомпенсації плаценти - призводить до 

ПП і  перинатальних втрат.   

Запропонована комплексна терапія дозволила знизити частоту ПП і 

рівень акушерських і перинатальних ускладнень за рахунок впливу на 

функціональний стан ФПК. Рівень Е підвищився на 6% у жінок, хворих на 
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ВДТБ і на 7,9% у групі із ЗЗПТБ, рівень Пг  відповідно зріс на 8,3% і на 7,5%, 

ПЛ - на 8,3% і 7,2% відповідно. Рівень Кр на відміну від інших гормонів, 

особливо не відрізнявся (Р>0,05). Концентрація Пл у трофобласті ХВ у 

основній групі жінок підвищилася на 22,4%. У інвазивному трофобласті 

матково-плацентарної ділянки визначали відповідно зростання Пл на 23,4% у 

жінок з ВДТБ і на 34,8% - ЗЗПТБ.  

Частота гіпотрофії плода у підгрупі І-Б знижувалася на 1,5%, а у підгрупі 

І-А – на 7,1%, показник СЗРП І ступеня знизився на 1,4% у групі І-Б та на 7,1% 

у групі І-А, гіпоплазія плаценти рідше спостерігалася у підгрупах І-Б та І-А  на 

1,4%. Профілактика дисфункції плаценти підвищилася на 5,7% у підгрупі І-А та 

на 7,2% у підгрупі І-Б.  

 Профілактика ПД сприяла покращенню результатів КТГ дослідження. 

БЧСС на 10,9% перевищувала показники у підгрупі І-Б порівняно з жінками І-А 

підгрупи. Кількість, амплітуда та тривалість акцелерацій значно частіше 

спостерігалися у жінок І-Б підгрупи, що характеризує позитивний 

внутрішньоутробний стан плода. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше вивчено механізми 

патогенезу та основні чинники ризику розвитку ПП у вагітних, хворих на ТБ 

легень. Встановлено особливості передчасного виливання навколоплідних вод, 

клінічного перебігу пологів, а також стану новонароджених у жінок, хворих на 

ТБ легень. Досліджено взаємозв’язок клінічних, ехографічних, 

допплерометричних, гормональних та імунологічних показників при ПП у 

даного контингенту жінок. Вперше визначено прогностично-несприятливі 

критерії ультразвукового, клінічно-лабораторного та морфологічного 

дослідження плацент у патогенезі виникнення ПП у жінок, хворих на ТБ 

легень. Доведена доцільність планування сім’ї, прегравідарної підготовки у 

зниженні частоти ПП у жінок, хворих на ТБ легень. Отримані результати 

дослідження розширюють і поглиблюють наукові дані про структурний і 

функціональний стан матково-плацентарної ділянки у виникненні ПП у даного 

контингенту жінок за різних форм і активності специфічного процесу і можуть 



6 

бути використані у подальшій науково-дослідній роботі і медичній практиці. 

Науково обгрунтований комплекс лікувально-профілактичних заходів, 

акушерський супровід, спрямований на зниження частоти ПП і доведена 

ефективність запропонованої комплексної терапії вказує на перспективність і 

доцільність її застосування в акушерській практиці з метою зниження 

репродуктивних втрат.  

 Ключові слова: передчасні пологи, туберкульоз легень, ускладнення 

вагітності, передчасний розрив плідних оболонок, синдром затримки розвитку 

плода, невиношування. 
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ANNOTATION 

Harbuzyuk V.V. Justification of prophylaxis and treatment tactics during 

preterm labor in women suffering from pulmonary tuberculosis. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 14.01.01 – obstetrics and gynecology. – Vinnytsia National 

Medical University named after M.I. Pyrogov, Ministry of Health of Ukraine. 

Vinnytsia, 2017. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of the course of 

premature labor and obstetric complications in women with pulmonary tuberculosis. 

The studies were conducted in 116 pregnant women, among whom the main group 

consisted of 76 pregnant women with pulmonary tuberculosis, with the threat of 

abortion in different gestational periods. According the tuberculosis process activity 

the main group is divided into 2 subgroups: I-A subgroup – 46 pregnant women, 

patients with the primarily diagnosed pulmonary tuberculosis (PDPT), I-B – 30 

pregnant women with residual changes after transmitted pulmonary tuberculosis 

(RCATPT). The control group consisted of 40 healthy pregnant women. 

Main results of the study. The results of the study showed that quality of life 

and social factors contributed to preterm labor (PL) in women with pulmonary TB: 
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stress and emotional stress (OR=2.2), low physical activity (OR=2.2), risky 

behavioral models: alcohol abuse (OR=2.7), smoking (OR=2.5), conflicts (OR=2.3). 

The relative risk of other social factors ranged from 1.5 to 1.9. PL occurred in 22-24 

weeks in 9 (11.8%) pregnant women, and in 3 (3.9%) women in 26-28 weeks of 

pregnancy. 

In two women with RCATPT, PL occurred in 35-36 weeks, and in 28 (36.8%) 

persons in 37-38 weeks of pregnancy. It has been established that infections of the 

urogenital tract promote PL in this contingent of women. In 55.7% of the individuals 

coccal flora dominated: streptococci – 28.8%, gardnerellae – 25.7%, trichomonas – 

20%. Yeasts of the Candida genus were found in every second pregnant woman 

receiving chemotherapy. Bacterial vaginosis with vaginal candidiasis has been 

diagnosed in 44.2% of pregnant women with pulmonary tuberculosis. In 42 (55.2%) 

women were inflammatory diseases of the uterus and appendices, in 21 (27.6%) – 

erosion of the cervix and erosive ectropion. 

The methods of ultrasonography and fetometry confirmed the pathology of the 

fetoplacental complex, various degrees fetal development retardation syndrome in 21 

(32.8%) women. Diagnostic and clinical manifestations of placenta dysfunction 

confirmed the results of immunoassay blood tests for pregnant women with TB. The 

level of E in the blood of patients with PDPT in 1.3 times exceeded the control 

(1269.0±79.40 versus 953.21±69.40 nmol/l), respectively; the concentration of Pg 

and PL was 119.2±11.2 ng/ml and 4.7±1.6 μg/ml, which is significantly lower than 

the control (159.4±10.2 ng/ml and 7.3±2.4 μg/ml). The Kr level did not undergo 

significant changes and amounted to 853.5±71.1 nmol/l; against 842.5±70.3 nmol/l in 

control group. Lowering the level of placental hormones in women with PDPT, has 

prognostic value for PL and in combination with other clinical methods of diagnosis 

confirm the violation of the function of the fetoplacental complex. 

The next stage was the morphometric study of placenta with the definition of 

adaptive rearrangement at the organ level. The results of the studies showed that the 

placenta of the women in the main group differ from the control one, with the 

decrease in all parameters: the volume of the placenta (401±5.4 cm3 vs. 489±5.1 
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cm3), p<0.001, mean thickness of placenta (1.93±0.027 cm against 2.28±0.034 cm), 

p<0.001, perimeter (54±4.1 cm against 58±5.4 cm), p=0.048); the largest area section 

(201±4.4 cm2 against 215±4.7 cm2), p=0.046. In women with pulmonary 

tuberculosis, there was thickening of syncytiocapillary membranes more commonly 

than in control due to newly formed cytothrophoblast cells and fibrosis of stromal 

villus (p<0.05). Significantly less there were vascular hyperplasia and accumulation 

of syncytial proliferative nodules (p<0.05). The indicated signs are manifestations of 

chronic hypoxia of the placenta tissue, while syncytial nodules and vascular 

hyperplasia are compensatory and adaptive response, indicating an adequate tissue 

response to prolonged oxygen fasting and intoxication. The presence of fibrosis of the 

stroma of the villi and the reduction of the number of terminal villi is accompanied by 

a lack of syncytiotrophoblasts function. 

Morphological study of placenta showed maturation of the choroidal villi due 

to increased proliferation of cytotrophoblast, which inhibits the development of 

parenchyma and stroma of the placenta, increased proliferative activity of the 

cytotrophoblastic intermediate mature and terminal choral villi. Results of the 

calculation of the proportion of the helix arteries of the uterus with complete 

gestational adjustment showed that in the control group it was 92±3.5; in the main 

group 61±3.1; and 70±2.3 respectively. The average number of cytotrophoblastic 

cells per area unit of the utero-placental area in the control group was 29.1±0.82 μm2; 

in the main 6.2±0.45 μm2, and 16.2±0.64 μm2, respectively. 

The obtained results showed that performance of the invasive cytotrophoblast 

functions do not allow for gestational restructuring of spiral arteries of the uterus, do 

not provide sufficient inflow of blood to the maternal uterus intervillous spaces. The 

condition of the chorial villi of the placenta is not normalized and conditions are 

created for the deterioration of their vascularization. These morphological changes of 

placenta and uterine-placental site in pregnant women, patients with TB of the lungs, 

lead to primary placental dysfunction that provided compensation allowing to keep 

the total weight of placental structure and certain qualitative characteristics of the 



11 

placenta and the conditions of subcompensation and decompensation of placenta, 

leads to PL and perinatal loss. 

The proposed multimodal therapy allowed to reduce the frequency of PL and 

the level of obstetric and perinatal complications due to the effect on the functional 

state of the FPC. Level of E increased by 6% in women with PDPT and by 7.9% in 

the group with RCATPT, the level of Pg increased accordingly by 8.3% and 7.5%, 

PL by 8.3% and 7.2 %, respectively The Kr level, unlike other hormones, did not 

differ significantly (P>0.05). Concentration of PL in the trophoblast of chorionic villi 

in the main group of women increased by 22.4%. In the invasive trophoblast of the 

uterus-placental area, respectively, the growth rate of PL was observed by 23.4% for 

women with PDPT and by 34.8% by RCATPT. 

The frequency of fetal hypotrophy in the subgroup I-B decreased by 1.5%, and 

in the subgroup I-A by 7.1%, the rate of I grade fetal development retardation 

syndrome decreased by 1.4% in the I-B group and by 7.1% in group I-A, hypoplasia 

of the placenta was less common in subgroups I-B and I-A by 1.4%. Prophylaxis of 

placental dysfunction increased by 5.7% in subgroup I-A and by 7.2% in subgroup I-

B. 

Prevention of placental dysfunction improved the results of CT study. Basal 

heart rate was 10.9% higher than that of subgroup I-B compared with women of the 

I-A subgroup. The number, amplitude and duration of the accelerations were 

significantly more common in women of the I-B subgroup, which characterizes the 

positive fetal condition of the fetus. 

Scientific novelty of the obtained results. The mechanisms of pathogenesis 

and the main risk factors for the development of preterm labor in pregnant women 

with pulmonary tuberculosis were studied for the first time. The comparative aspects 

of the clinical course of pregnancy and childbirth as well as the state of newborns in 

women with preterm labor, patients with lung tuberculosis are established. The 

relationship between clinical, echographic, dopplerometric, hormonal and 

immunological parameters in preterm labor in this contingent of women is 

investigated. For the first time, prognostic-adverse criteria for ultrasound, clinical and 



12 

laboratory and morphological study of placenta in the pathogenesis of preterm labor 

in women with lung tuberculosis were determined. The expediency of family 

planning, pre-pregnancy training in reducing the frequency of preterm labor in 

women with pulmonary TB has been proved. The obtained results of the study extend 

and deepen the scientific data on the structural and functional state of the utero-

placental area in the occurrence of premature births in this contingent of women in 

various forms and activities of a specific process and can be used in further research 

and medical practice. The scientifically substantiated complex of medical and 

preventive measures, obstetric care, aimed at reducing the frequency of preterm labor 

and proved the effectiveness of the proposed integrated therapy indicates the 

prospects and expediency of its use in the clinic to correct reproductive losses. 

 Key words: preterm labor, pulmonary tuberculosis, complications of 

pregnancy, premature rupture of fetal membranes, fetal development delay syndrome, 

miscarriage of the fetus. 
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 ВСТУП 

 

Актуальність теми.  Профілактика і зниження материнської та 

перинатальної захворюваності є важливим напрямком охорони здоров’я 

України, оскільки сучасна демографічна ситуація суттєво знижує показники 

національного здоров’я, ставить гострі практичні і професійні запитання до 

негативної динаміки народжуваності, безпеки для репродуктивного здоров’я 

жінок і майбутнього покоління (Л.Є.Туманова і співавт., 2015; Т.І. Костенко, 

2016; Л.В. Пузырева, 2016; А.С.Гондаренко і співавт., 2016).  

Проблема набуває актуального значення, зважаючи на зростання числа 

вагітностей серед соціально незахищених верств жіночого населення, особливо 

жінок, хворих на ТБ легень. Незадовільний стан здоров’я жінок, хворих на ТБ 

легень, суттєво підвищує ризик материнської та перинатальної патології, що 

призводить до медичних і соціальних втрат у суспільстві (Н.В. Корандо, 2012; 

О.Ф.Серова і співавт., 2014; Л.Д.Тодоріко, 2015; K.G.Bergeron, 2014).  Гендерні 

дані статистики вражають: від ТБ щороку у світі помирає 1 млн жінок, більше 

646 млн жіночого населення інфіковані МБТ, з них 3,1 млн пацієнток 

репродуктивного віку вперше хворі на ТБ легень.  Ризик захворіти на ТБ серед 

жінок зміщений до віку - 16-39 років (52%), а особи віком 16-29 років 

складають 26% (О.Б.Нечаєва, 2013; А.В. Мордик і співавт., 2014; 

Е.Н.Кравченко і співавт., 2014; Р.В.Клічук, 2016; О.В. Романюк і співавт., 2017;  

R. Aidamirova, 2014; K.G. Bergeron et al., 2016). 

Наукові дані стверджують, що ТБ під час вагітності спостерігається у 1,9 

- 2,6% серед жінок  репродуктивного віку, серед тих, хто знаходяться на обліку 

34% жінок перебувають у відпустці по догляду за дітьми. Серед загальної 

кількості ТБ у жінок, їх захворюваність у дітородному віці перевищує 41%, а 

загальна неонатальна захворюваність у дітей, народжених від матерів, хворих 

на ТБ, становить близько 23% осіб.  

За нелікованого ТБ легень материнська смертність підвищується у чотири 

рази, а частота ПП – у дев’ять разів. Вагітність у хворих на ТБ легень 



17 

ускладнюється загрозою переривання на ранніх і пізніх термінах гестації - у 

79,5%, загрозою ПП - у 51,9%, ПРПО- у 48,2% випадків. Негативний влив ТБ 

легень на функцію ФПК сприяє зростанню захворюваності плода і зумовлює 

народження маловагових дітей. (Д.А. Маисеенко і співавт., 2010; Н.С. 

Колісник, 2012; Н.М. Рожковська і співавт, 2014; А.В. Якимова і співавт., 2014; 

Joon Young Song et al., 2016).   

Проблема ПП і народження здорових дітей у жінок, хворих на ТБ легень, 

вийшла за межі медичної і набула соціально-економічного значення, зважаючи 

на вагомі різнонаправлені зміни імунологічного характеру, білково-

синтезувальної функції та стану формування і функціонування плаценти, адже 

кожна вагітна, хвора на ТБ легень, має прояви анемії, кожна третя - 

захворювання сечостатевої системи, кожна шоста – системи кровообігу 

(Н.М.Корецкая, 2012; С.Н.Петров, 2012; Ю.А. Семенов і співавт., 2015; 

М.Л.Аряєв, 2015; А.І.Малишкіна і співавт., 2016; Е. Marinoni  et al., 2014).  При 

тому кожна п’ята жінка, хвора на ТБ легень, на обліку в жіночій консультації не 

перебуває, кожна четверта – стає на облік у пізніх термінах гестації, лише 

кожна третя - погоджується на стаціонарне лікування, а кожна шоста - зволікає 

лікуванням.  

Показник постнатальної захворюваності і смертності у недоношених 

новонароджених в Україні у 18 разів вищий, ніж у доношених дітей, тому 

покращання результатів виношування вагітності і зниження рівня ПП у даної 

категорії жінок є першочерговим завданням практичної охорони здоров’я 

(С.М.Геряк, 2014; Л.В.Ткаченко і співавт., 2015; О.С. Загородня, 2016; Т.В. 

Хапова і співавт., 2016; А.В.Перепелиця, 2016).  

ТБ у вагітних сприяє ризику виникнення інфекцій, дисфункції імуно-

гормонального гомеостазу, застосування протитуберкульозної терапії (ПТТ) 

сприяє зниженню стійкості фізіологічних бар’єрів до дії різноманітних 

чинників, які провокують ПП у даного контингенту жінок.  

За таких умов проблема материнства у жінок, хворих на ТБ легень, 

потребує невідкладних додаткових заходів щодо планування сім’ї, 

http://www4.infotrieve.com/newmedline/summary.asp?presearch=1&term=Marinoni%20E
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запровадження сучасних стандартів профілактики, діагностики та лікування ПП 

на тлі специфічного процесу. В  умовах епідемії ТБ необхідно удосконалити 

методи профілактики і лікування домінуючих чинників, які зумовлюють ПП у 

жінок, хворих на ТБ легень.  

 Проблема ПП у вагітних, хворих на ТБ, залишає поза увагою багато її 

аспектів: механізми трансформації трофобласта і плацентації на тлі ТБ, 

порушення структури хоріона на різних стадіях розвитку плода, профілактичні 

заходи щодо ПРПО  та акушерського супроводу ПП у даного контингенту 

жінок (О.Н.Васильченко і співавт., 2013; А.М. Громова і співавт., 2014; П.Н. 

Веропотвелян і співавт., 2013; Е.Н. Кравченко і співавт., 2014; М.А. Бапаєва і 

співавт., 2015; Л.І. Дятлова і співавт., 2015; С. Bouke et al., 2008; А.Е. Schindler 

Maxine, 2014). 

 Надання первинної медико - санітарної допомоги даній категорії 

пацієнток має істотні відмінності щодо розробки організаційних заходів і 

особливостей клінічного перебігу вагітності, тактики ведення ПП, клінічної 

оцінки стану новонароджених і заходів догляду за ними. Все це послужило 

підґрунтям для проведення даного дослідження, оскільки несприятлива 

епідемічна ситуація з ТБ в Україні за прогнозами експертів ВООЗ (2016) 

зберігатиме негативні тенденції. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри акушерства і 

гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України «Оцінка стану 

фетоплацентарного комплексу при ускладненні вагітності та пологів у жінок» 

(реєстраційний номер 0109U004494). 

Мета роботи. Знизити частоту акушерських ускладнень, які призводять 

до передчасних пологів у вагітних, хворих на туберкульоз легень, на основі 

вивчення особливостей клінічного перебігу вагітності, імуно-гормональних 

змін, стану плаценти та розробки лікувально-профілактичних заходів. 

 Для досягнення мети дослідження необхідно було вирішити наступні 
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задачі:  

1. Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода і 

новонароджених у жінок, хворих на туберкульоз легень.  

2. Визначити соціально-медичні аспекти виникнення акушерських і 

перинатальних ускладнень у жінок, хворих на туберкульоз легень. 

3. Дослідити характер порушень функції фетоплацентарного комплексу у жінок, 

хворих на туберкульоз легень, і дати оцінку клінічним, ехографічним, 

допплерометричним порушенням, які сприяють виникненню передчасних пологів.  

4. З’ясувати особливості клінічного перебігу передчасних пологів у жінок, 

хворих на туберкульоз легень, визначити імуно-гормональні, біохімічні та 

інфекційні  зміни організму у даної категорії жінок. 

5. Встановити патоморфологічні маркери плацентарної дисфункції та 

компенсаторні механізми матково-плацентарних структур при передчасних 

пологах у жінок, хворих на туберкульоз легень. 

6. Розробити і впровадити в акушерську практику комплекс лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на зниження частоти передчасних 

пологів і репродуктивних втрат у жінок, хворих на туберкульоз легень. 

Об’єкт дослідження: передчасні пологи у жінок, хворих на туберкульоз 

легень. 

Предмет дослідження: частота, структура, причини, ускладнення 

передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень, чинники ризику, 

стан матково-плацентарного комплексу, стан новонароджених.  

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, спеціальні 

акушерські, інструментальні, імунологічні, морфогістохімічні (органометричні, 

гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні) та статистичні методи 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено механізми 

патогенезу та основні чинники ризику розвитку передчасних пологів у 

вагітних, хворих на туберкульоз легень. Встановлено порівняльні аспекти 

клінічного перебігу вагітності та пологів, стану новонароджених у жінок з 
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передчасними пологами, хворих на ТБ легень. Досліджено взаємозв’язок 

клінічних, ехографічних, допплерометричних, гормональних та імунологічних 

показників при передчасних пологах у даного контингенту жінок. Визначено 

прогностично-несприятливі маркери ультразвукового, клінічно-лабораторного 

та морфологічного дослідження плацент у патогенезі передчасних пологів у 

жінок, хворих на ТБ легень. Доведена ефективність прегравідарної підготовки, 

планування сім’ї у зниженні частоти ПП у жінок, хворих на ТБ легень. 

Доповнено наукові дані щодо структурно - функціонального стану матково-

плацентарної ділянки у виникненні ПП у жінок, хворих на ТБ легень, за різних 

форм і активності специфічного процесу. Науково обгрунтовано комплекс 

лікувально-профілактичних заходів та акушерського супроводу, спрямованого 

на зниження частоти ПП у вагітних, хворих на ТБ, і доведена ефективність 

запропонованої комплексної терапії. Дані положення мають важливе наукове 

значення для прогнозування, профілактики і лікування акушерських 

ускладнень, що призводять до ПП у жінок, хворих на ТБ легень.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і 

впроваджено в практичну медицину нові підходи для прогнозування,  

діагностики і лікування акушерських ускладнень, які призводять до ПП у 

вагітних, хворих на ТБ легень, шляхом застосування мікробіологічних, 

імунологічних, гормональних та морфогістохімічних методів дослідження. 

Встановлено соціально-медичні чинники ризику  виникнення ПП за умов 

ураження матково-плацентарної ділянки і хоріональних ворсин плаценти. 

Визначені критерії групи високого ризику щодо перебігу ПП у вагітних, 

хворих на ТБ легень, розроблено та впроваджено в практичну медицину 

комплекс клінічно-лабораторного обстеження жінок з даною патологією на 

етапах планування сім’ї, прегравідарної підготовки, диспансерного нагляду 

впродовж вагітності та післяпологового періоду.  

Теоретичні положення дисертації та практичні рекомендації. За 

результатами досліджень теоретичні положення дисертації впровадженні і 

використовуються у навчальному процесі Вінницького національного 
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медичного університету ім. М.І. Пирогова, Одеського національного медичного 

університету, ВНДЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М.Лук’янової НАМН України», Ковельського медичного коледжу. 

Практичні рекомендації застовуються у лікувальній практиці Хмельницького 

обласного і міського перинатальних Центрів, Одеського пологового будинку 

№2 і перинатального Центру Одеської обласної лікарні, Чернівецького МКПБ 

№1 та Чернівецького обласного онкологічного диспансеру, ОКУ «Лікарня 

швидкої медичної допомоги м. Чернівці», Луцького клінічного пологового 

будинку, Ковельського пологового будинку, пологових відділень 

Сторожинецької, Хмельницької, Теофіпольської і Старокостянтинівської ЦРЛ. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно сформульовано 

ідею та мету дисертаційної роботи. Автором особисто здійснено розробку 

основних наукових положень, висновків і практичних рекомендацій роботи, 

клінічні, акушерські, спеціальні інструментальні дослідження, проведено підбір 

та аналіз літературних джерел. Аспірант самостійно виконав набір і обробку 

фактичного матеріалу, написав усі розділи дисертації, сформулював основні 

наукові положення, висновки і практичні рекомендації. У наукових працях, 

опублікованих із співавторами, дисертант самостійно зібрав матеріал, здійснив 

огляд літератури за тематикою, узагальнив та сформулював висновки. При 

підготовці наукових праць, які опубліковані у співавторстві, використано 

клінічний матеріал, статистичні дані та огляд літератури автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

висновки і практичні рекомендації дисертації оприлюднені та обговорені на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми клінічної, 

теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», (Одеса, 

2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Природничі читання», 

(Чернівці,2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 

вимір медичної науки та практики», (Дніпропетровськ, 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Особливості модернізації предмету 
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досліджень представників медичних наук», (Київ, 2015); Міжнародній науково 

- практичній конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері 

медицини у ХХІ ст.» (Одеса, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних 

процесів», (Львів, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Перспективні напрями розвитку сучасних медичних і фармацевтичних наук», 

(Дніпропетровськ, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я 

світового співтовариства», (Одеса, 2016); Міжнар. науково-практичній 

конференції «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як 

пріоритетна функція держави»,(Одеса.-2016); на 1-му Буковинському 

хірургічному форумі, (Чернівці, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з них - 

8 статей (2 одноосібні) у фахових виданнях, у т.ч. 1 стаття у зарубіжному 

виданні (Узбекистан) і 8 тез.  

Структура дисертації. Дисертація викладена на 204 сторінках тексту,  

складається зі вступу, 7-ми розділів власних досліджень,  аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, містить 9 

рисунків, ілюстрована 41 таблицями обсягом чотири сторінки, і списку 

використаної літератури, який налічує 251 джерело, викладених на 24 сторінках 

тексту та додатків, які займають 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 ТУБЕРКУЛЬОЗ:  АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК. 

ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ 

ВАГІТНОСТІ 

1.1. Чинники ризику виникнення ускладнень вагітності у жінок, хворих 

на туберкульоз легень. 

 

Проблема материнства у пацієнток, хворих на туберкульоз (ТБ) легень, 

значима в акушерстві, педіатрії та фтизіатрії, оскільки вагітність є 

фізіологічним і бажаним станом жінки, незалежно від перенесених нею 

захворювань [7,13,14,18,20,26, 47,186]. 

Ріст захворюваності на ТБ серед жінок дітородного віку і відсутність 

перспективи до його зниження вимагає вивчення чинників ризику щодо впливу 

ТБ процесу на перебіг ускладнень вагітності: невиношування, передчасного 

розриву плідних оболонок  (ПРПО), передчасних пологів (ПП), порушень стану 

плода. Соціальне забезпечення матерів, що народжують в умовах складної 

демографічної ситуації в Україні, призвело до зростання числа вагітностей 

серед соціально незахищених верств жіночого населення, особливо жінок, 

хворих на ВДТБ легень [3,11,16,24,29,49,50,52,-104,113,126,164,170-171]. 

Зниження перинатальної захворюваності і смертності серед вагітних, хворих на 

ТБ – головна медична проблема в умовах епідемії ТБ в Україні.   

Захворюваність на ТБ вагітних і породілей у 1,5-2,5 рази перевищує 

показники загальної захворюваності серед жінок. За даними різних авторів, 

хворі, у яких ТБ виявили під час вагітності і після пологів складають від 1,9 до 

26,5% серед всіх жінок, які захворіли на ТБ легень у репродуктивному віці, а 

серед тих, хто відносяться до активних груп обліку 34% жінок перебувають у 

відпустці по догляду за дітьми [2,17,22,25,27,32,37,42,163,168,168,172, 178,182]. 

 За даними Нечаєвой О.Б. Кожекиной Н.В. та ін. (2015) вагітність і 
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лактація ускладнюють перебіг ТБ, який призводить до смертності у 1,3% 

молодих жінок. 

Щербина Н.А. (2014), Лінченко Н.А. (2015), Загородня О.С. (2016) 

зазначають, що питома вага невиношування вагітності залишається складною і 

соціально значимою проблемою. Щороку у світі народжується 15 млн 

недоношених дітей, частка даної патології стабільно висока і за даними ВООЗ 

(2016) становить 15% від всіх вагітностей. Із них 1,1 млн дітей помирають 

внаслідок недоношеності і немає тенденції до зниження даного показника. 

Недоношені діти становлять 60-70% ранньої неонатальної і 70-75% дитячої 

смертності. Близько 20% ПП є ятрогенними і проводяться за показаннями з 

боку матері або плода, вкючаючи ТБ, СЗРП та ін 

[2,9,12,16,17,23,30,48,51,63,195,199]. Рівень виживання залежить від терміну 

гестації і за дослідженнями Загородньої О.С. (2016) складає 43%, 74% та 83% 

відповідно у 24, 25 і 26 тижнів вагітності, підвищуючись до 90% у 27- і вище 

95% - у 30 та вище 98% - у 34 тижні вагітності. 

Особливу проблему викликають ПП у 22-27 тижнів вагітності при 

народженні немовлят з екстремально низькою масою тіла, 70% втрат 

приходиться на новонароджених в діапазоні 500-1000 г. Економічну складову 

проблеми викликають ПП, які є причиною перинатальної патології, 

захворюваності, інвалідності та малюкової смертності. Суттєве значення мають 

значні фінансові затрати на лікування та виходжування недоношеної дитини, а 

також високий  відсоток серед них інвалідів дитинства і хворих з наявністю 

хронічної патології [27,40,43,103,111,124,139,153]. 

Геряк С.М. і співавт., (2014) зазначають, що показник постнатальної 

захворюваності і смертності недоношених новонароджених в Україні у 18 разів 

вищий, ніж у доношених дітей. Пологи до 37 тижнів вагітності є ведучою 

причиною неонатальної смертності і другою за частотою причиною смертності 

дітей впродовж перших 5-ти  років життя, а рання неонатальна смертність за 

даними Жук С.І. (2010) коливається від 25 до 15%. Нові можливості 
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прогнозування ПП не призвели до суттєвого зниження частоти ПП, яка 

впродовж 50 років коливається в межах 8-12%. 

Семенов Ю.А. і співавт., (2015) наголошують, що у недоношених дітей 

різко зростає частота порушень функції дихання, розвитку бронхолегеневої 

дисплазії, сепсису, внутрішньошлуночкових крововиливів, а в подальшому- 

дитячого церебрального параліча, що в кінцевому результаті призводить до 

стійких розладів здоров’я з порушенням поведінкових і когнітивних функцій 

аж до інвалідності.  

 Недоношені діти народжуються мертвими в 8-13 разів частіше порівняно 

з доношеними, у 20-30 разів частіше помирають на першому тижні життя, а 

перинатальна смертність при ПП  у 40 разів вища за таку при пологах в строк 

[48,55,61,64, 89-90,94,97,197,217]. 

Загрозу ПП  Малишкіна А.І. і співавт., (2016)  вважають синдромом 

патологічних процесів, які у 70% випадків призводять до ПП, половина з яких 

виникають самовільно, 30% - у результаті ПРПО і 20% - індуковані медичними 

показаннями. 

  Савельєва Г.М. і співавт., (2014); Кузибаєва Р.К. (2015)  наголошують на 

важливості вивчення виживання і розвитку дітей, народжених при ПП. Понад 

30-40% випадків перинатальної патології та смертності пов’язані або зумовлені 

ПП.  Щороку зростає кількість маловагових до терміну гестації дітей (з масою 

тіла при народженні менше 1000г), а смертність у цій категорії у 33 рази вища, 

ніж серед доношених дітей. Неонатальна захворюваність у дітей, народжених 

від матерів, хворих на ТБ, складає 23% [5,17,26,52,66,79,84,85,92,98,100,102].  

Дослідження показали, що діти, народжені в термін 22-23 тижні 

вагітності помирають протягом першого місяця життя, у 24-25 тижнів - 

виживають лише 10%, а при гестаційному віці, який перевищує 25 тиж. 

вагітності частка дітей, які виживають протягом місяця складає - 70,9%. Спільні 

дослідження британських, французьких та італійських науковців показали, що в 

терміни гестації менше 23 тижні не вижив жоден новонароджений, в 23-24 - 

вижило 9% дітей, у 24 тижні - 27%, в 25 тижнів- 47%, а в 26 тижнів - 64%. 
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Показник ранньої неонатальної смертності для екстремально недоношених 

новонароджених у 2015 році склав 34,4% у перинатальному центрі м. Києва, 

який спеціалізується на веденні ПП. 

Актуальність проблеми ПП у жінок, хворих на ТБ легень, зумовлена не 

лише медичними, а й соціальними чинниками, які призводять до зростання 

акушерських ускладнень і впливають на фізичне і психологічне здоров’я жінок, 

стан сімейного благополуччя і  працездатність. Психологічний аспект ПП 

полягає у тому, що народження неповноцінної дитини, її захворювання або 

смерть наносять тяжку психологічну травму [7,31,65,70,219,222,231]. 

Недоношені діти викликають серйозну соціальну проблему через значні 

трудові і економічні затрати, які пов’язані з виходжуванням цих дітей, а також 

значною часткою їх серед інвалідів дитинства і хворих з хронічною патологією 

[9,68,74,80,87,88,93,97,99,215,221]. 

Дослідження Романюк О.В. (2017) щодо особливостей психоемоційного 

стану жінок, хворих на ТБ легень, показали підвищену частоту астенічних 

розладів – у 46,1 %, дратівливість – у 19,9 %, емоційну нестабільність – у 

16,6 %, нестриманість і розлади сну – відповідно у 5,7 і 3,9 % осіб.  

Особливості перебігу ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, тісно 

пов’язують з ризиковими моделями поведінки, які переважна більшість жінок 

не покидає під час вагітності: 58,2% пацієнток палять, серед них 72,3% – жінки 

віком 20-40 років. Тому ризик материнської та перинатальної патології значно 

підвищується у вагітних, хворих на ТБ легень, який є причиною значної 

кількості ускладнень вагітності, у тому числі і  ПП [6,8,14,17,70,72,232,238]. 

Проблема ПП у жінок, хворих на ТБ легень, за своєю актуальністю 

посідає одне з чільних місць в акушерстві і містить декілька складних за своєю 

значимістю питань: вивчення патогенезу ПП, тактика і можливість збереження 

вагітності, або необхідність її переривання, хіміотерапія вагітних з ВДТБ 

легень і її вплив на ФПК. Недоношування вагітності до терміну пологів і 

внутрішньоутробної загибелі плода у жінок, хворих на ТБ легень, засвідчили 
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тісний зв’язок вказаних ускладнень з ТБ легень [70,78,82,86,91,99, 

101,115,119,125,132,134,198].  

Одним із механізмів формування перинатальних втрат у даного 

контингенту вагітних є вагома частка ТБ ураження хоріона плаценти і плідних 

оболонок плода з розвитком запальної реакції і некротичним компонентом, 

продуктивний або продуктивно-некротичний плацентит у ранні  терміни 

гестації [10,28,44,46,62,194,203,207].  

Польова С.П., (2010), Павлова М.В. (2013), Якимова А.В. (2014) високу 

частоту ПП пояснюють наявністю ТБ інтоксикації, зниженням генеративної 

функції (тривале безпліддя, настання вагітності після стимуляції овуляції або 

екстракорпорального запліднення). Первинна плацентарна дисфункція, 

зумовлена порушенням морфогенезу плаценти, частіше виникає у тих жінок, в 

анамнезі яких мають місце гінекологічні захворювання, мимовільні викидні, 

більше трьох медичних абортів. 

Дослідження Боюк А.П. (2011), Кравченко Е.Н. і співавт., (2014), 

Романюк О.В. (2017) показали, що за ВДТБ легень у  82% жінок має місце 

залізодефіцитна анемія ще до вагітності.  

Порушення репродуктивної функції у жінок, хворих на ТБ легень, 

характеризуються високою частотою гіперполіменореї і дисменореї, які 

трапляються практично у кожної третьої пацієнтки, дисфункційними 

матковими кровотечами – у 42,1 % жінок, альгодисменореєю – у 30,2 % та 

аменореєю – у 3,9 % осіб. У пацієнток, хворих на ВДТБ легень спостерігається 

виражена тенденція до зростання частки гіперплазії ендометрія – у 25 % осіб 

Супутня гінекологічна патологія матки і шийки виявляється - у 38,2 % 

пацієнток, хворих на ТБ легень, у 57,8 % осіб спостерігаються ознаки 

хронічних захворювань органів малого тазу [142-143, 145,147,149,151,152].  

Савельева Г.М. і співавт., (2014), Павлова М.В. і співавт., (2013) 

зазначають, що у пацієнток, хворих на ВДТБ легень, впродовж вагітності 

частіше виникають акушерські ускладнення: ранній гестоз (78,2%), анемія 

(74,5%), хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода (38,2%), загроза викидня 
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(29,1%), загроза ПП (20%), фетоплацентарна дисфункція (20%), 

внутрішньоутробна затримка розвитку плода (14,5%), які є чинниками, що 

провокують ПП. 

Частка ПП у даного контингенту жінок залежить від клінічної форми ТБ 

процесу. Найтяжче перебігає вагітність за фіброзно-кавернозної, дисемінованої 

форми та туберкуломи легень. У пацієнток з даними формами ТБ 

спостерігається загроза ПП – у 50% вагітних, хворих на десемінований ТБ і 

туберкулому легень.  Перебіг вагітності і пологів у жінок, які перенесли 

оперативне втручання на легенях з приводу ТБ, відрізняється високим рівнем 

ускладнень, а народжені діти відносяться до групи високого ризику 

гіпоксичного ураження головного мозку. 

Ветушенко С.А. і співавт., (2014)  вважають, що ФПД, яка формується у 

100% випадків у жінок, хворих на ВДТБ легень, є ведучим чинником 

патогенезу формування синдрому затримки розвитку плода (СЗРП), пологового 

травматизму, інфекційних захворювань новонароджених, зниження 

інтелектуального розвитку дітей у постнатальному періоді. Перинатальна 

захворюваність на фоні ФПД досягає 70%, а показник смертності в окремих 

регіонах - 24,2-177,4 процентилі.  

Задовільний стан новонароджених від матерів, хворих на ВДТБ,  Валеева 

Г.А. і співавт., (2015) спостерігали лише у 50,8% випадків, середнього ступеня 

тяжкості - у 27,1%, тяжкого - у 6,7% випадків. СЗРП виникає на ранніх 

термінах внутрішньоутробного розвитку плода за трьома варіантами: перший - 

гіпотрофічний, при якому спостерігається легкий ступінь, який 

характеризується помірною втратою маси тіла з врахуванням гестаційного віку 

при нормальній або зниженій довжині тіла. Розміри голівки плода середні. 

Другий варіант СЗРП- гіпопластичний, середньї тяжкості, при якому 

спостерігається дефіцит маси і довжини тіла, дефіцит розмірів голівки плода 

від 2 до 3 тиж. і більше у порівнянні з відповідними параметрами гестаційного 

терміну. Третій варіант – диспластичний. Клінічно - це тяжкий ступінь СЗРП, 

який характеризується зниженням маси тіла і зменшенням довжини і обводу 
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голівки. Прогноз при гіпотрофії ІІІ ступеня дуже серйозний, іноді при 

цілеспрямованій терапії вдається добитися хороших результатів через 3-4 

місяці. 

Князева Т.П. (2016) тісно пов’язує передчасний розрив плідних оболонок 

(ПРПО) із запальними захворюваннями генітального тракту і показала, що 

наявність бактеріальної інфекції збільшує шанс ПРПО у 3,2 рази. 

Патофізіологічно інфекція призводить до посилення синтезу  цитокінів і 

простогландинів (Е2 і F2) і через каскад - до розвитку пологової діяльності.  Тривалий ТБ процес та застосування специфічної терапії сприяють порушенню стійкості фізіологічних бар’єрів піхви до дії різноманітних інфекційних агентів, роль 

яких у виникненні ПП є беззаперечною. ТБ легень є чинником ризику розвитку 

вагінальних інфекцій, що викликаються умовно-патогенними та патогенними 

мікроорганізмами. У жінок, що хворіють на ТБ легень, спостерігається 

зростання частоти порушень мікроценозу піхви.  

Серед чинників, які сприяють ПРПО, науковці [53,58,59,60,76,77] 

відмічають кандидоз піхви, що має місце у жінок, що хворіють на ТБ . У 

пацієнток, хворих на інфільтративний ТБ легень, у 73,2% спостерігали дисбіоз 

піхви із значним вмістом грамнегативних і грампозитивних паличок і коків, 

наявністю «ключових» клітин, помірною кількістю лейкоцитів і незавершеним 

фагоцитозом. У 17,8% жінок у виділеннях відсутні лактобактерії, переважає 

кокова флора з великою кількістю лейкоцитів, макрофагів та епітеліальних 

клітин, виражений фагоцитоз, проте, в жодному випадку не виявлено збудника 

МБТ. У зразках мікрофлори спостерігалися факультативно-анаеробні 

мікроорганізми, стрептококи та корінебактерії, а також пептострептококи і 

пептококи. За вогнищевого ТБ легень виявлено відносну відсутність 

лактобактерій, грампозитивні і грамнегативні бактерії відповідно становлять 

21,8% та 63,7%. У складі грампозитивних анаеробних бактерій переважають 

пептострептококи до 12,9%, а склад грамнегативних облігатних анаеробних 

збудників займають бактероїди і фузобактерії. Гриби роду Candida виявляють у 

кожної другої пацієнтки, що отримує тривале специфічне лікування, при тому 

переважають дві форми Candida – інфекції – справжній кандидоз у 39,2% та 
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поєднана форма бактеріального вагінозу з вагінальним кандидозом – у 21,4% 

випадків.  

За даними Линченко Н.А. і співавт., (2015), частота невиношування 

вагітності в ранні терміни трапляється в 23,7 раза частіше у жінок, що хворіють 

на ТБ, загроза ПП – у 27,1 раза, порівняно зі здоровими.  ПРПО у жінок, хворих 

на ТБ легень, складає 45,8% випадків  і пов’язаний з активним специфічним 

процесом, який призводить до біохімічних змін у плодових оболонках і сприяє 

їх розриву.  

Пусковим механізмом виникнення ПП є тканинна гіпоксія внаслідок 

легенево – серцевої недостатності, яка має місце практично у всіх вагітних, 

хворих на ТБ, туберкульозна інтоксикація  лише посилює гіпоксію та 

гіпоксемію [138, 154,157,160, 163 ].  

Питання про стан специфічного і неспецифічного імунітету у вагітних за 

наявності ТБ, вимагає всебічного вивчення щодо впливу його на ПП. На тлі 

імуносупресії, зумовленої вагітністю, значно поглиблюється імунодепресія, яка 

зумовлена ТБ інфекцією. Розвиток ПП викликає дисбаланс системи імунітету, 

який прогресивно зростає в динаміці вагітності.  

На думку багатьох науковців [36,55,78,105,128-129,141,144] у вагітних, 

хворих на ТБ легень, в ранньому ембріональному та фетальному періодах 

спостерігається тенденція до підвищення хелперно-продукуючих клітин, що 

засвідчує  активацію цитопатогенного ефекту на трофобласт за умов ТБ і 

призводить до порушень інвазії в децидуальну оболонку, а клінічно може 

проявлятися частковим відшаруванням хоріона, мимовільним викиднем, або 

завмерлою вагітністю тощо. 

Патогенез розладів у ФПК, який формується за умов ТБ, також потребує 

поглибленого вивчення. Поєднання патологічних процесів, які відбуваються в 

системі адаптації плацентарного комплексу, його білковосинтезувальної та 

гормональної функції залишається маловивченим. Потребує дослідження 

кореляційний зв’язок між виникненням плацентарної дисфункції і ПП у  пізніх 

термінах гестації [46,67,74,98,102,108,120]. 
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Загроза ПП у жінок, хворих на ВДТБ легень у 2-9 разів  виникає частіше, 

ніж у здорових осіб. Здебільшого це трапляється у випадку пізньої діагностики 

ТБ з прогресуванням легеневої недостатності.  Ковганко П.А. и соавт. (2007) 

основною причиною ПП вважають тканинну гіпоксію внаслідок легенево-

серцевої недостатності, посилення  якої спричиняє туберкульозна інтоксикація. 

ПРПО у жінок, хворих на ТБ легень, трапляється у 48,2% жінок, дородове 

виливання навколоплідних вод спостерігається в 2,7 раза (28,1%), раннє виливання 

вод – в 1,8 раза (20,8%) частіше, ніж у жінок групи порівняння, що пов’язано з 

інтоксикацією, яка викликає біохімічні зміни у плодових оболонках, зниження їх 

щільності та підвищення  здатності до розриву [6,14,92,96,98,124,153]. 

Патогенез розвитку ПРПО у вагітних, хворих на ТБ легень, відбувається 

за наявності певних змін в оболонках, які є наслідком ендокринно - обмінних і 

імунологічних зрушень при ТБ. За дослідженнями М. Ніколаєвої (2013) 

порушення еластичності плідних оболонок при ПРПО пов’язані з дисплазією 

сполучної тканини, яка має місце у 80% жінок за даної патології.  

Зважаючи, що фетоплацентарна дисфункція (ФПД) у вагітних, хворих на 

ВДТБ, формується на ранніх термінах вагітності, що пов’язано з порушенням 

інвазії трофобласта, формуванням імунних комплексів, які ушкоджують 

структуру плаценти. Морфологічні зміни у плацентах жінок, хворих на ТБ, 

призводять до відповідних клінічних та функціональних порушень, які 

провокують виникнення ПП [175-176, 211,221]. 

Специфічні і неспецифічні прояви ТБ запалення у плаценті при ПП 

залишаються предметом ґрунтовних досліджень, тоді, коли зміни у структурах 

посліду поза межами ділянок із інфламаційним процесом, а також 

спостереження уражень плаценти без запальних змін за умов ТБ у вагітних 

висвітлені в науковій літературі недостатньо.   

Прогностичного значення щодо прогнозу перебігу вагітності на фоні ТБ 

процесу набули імунологічні дослідження вагітних. Аналіз неспецифічних і 

специфічних показників захисту, збереження виражених порушень під час перебігу 

вагітності мають особливу значимість  щодо пролонгації вагітності на тлі ТБ.  
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 Плацентарна дисфункція у вагітних, хворих на ТБ легень, особливо на 

фоні залізодефіцитної анемії, характеризується поєднанням ознак незрілості 

хоріального дерева та тривалої альтерації різних плацентарних структур на тлі 

специфічного або неспецифічного ТБ запалення посліду. Зазначені 

морфологічні зміни є проявом хронічної дисфункції плаценти з порушенням, в 

першу чергу, гормональної функції трофобласта та несприятливими змінами 

фетального і материнського кровоносного русла у плаценті, що призводить до 

невиношування вагітності і ПП [12,33,46,109,114,120,125]. 

Таким чином проблема ПП і народження здорових дітей у жінок, хворих 

на ТБ легень, вийшла за межі медичної та набула соціально-економічного 

значення. Вона вимагає розробки нових методів і засобів профілактики та 

лікування ПП шляхом покращання вибору тактики супроводу вагітних, хворих 

на ТБ легень.  

 

1.2. Сучасні методи діагностики стану фетоплацентарного комплексу при 

передчасних пологах у вагітних, хворих на туберкульоз легень. 

 

Передчасні пологи і недоношування вагітності до терміну пологів у 

жінок, хворих на ТБ легень, є  складною проблемою, яка зумовлює 

комплексність обстеження жінки. Науковці важають, що рання діагностика ТБ 

у вагітних є запорукою профілактики ПП у даного контингенту жінок.  

Тодоріко Л.Д. (2015) наголошує, що за результатами комісії ВООЗ (2014) 

у всіх регіонах України забезпечений доступ до сучасних методів діагностики 

ТБ шляхом впровадження посівів біологічного матеріалу на рідких 

середовищах із визначенням чутливості до препаратів 1-го і 2-го ряду; 

впроваджені молекулярно-генетичні методи швидкої діагностики ТБ, що дало 

змогу прискорити виявлення хворих на ТБ.  

Мікроскопічний метод діагностики ТБ посідає провідне місце у 

встановленні причини ПП у жінок, хворих на ТБ легень. Виявлення 

туберкульозної палички у мазках, фарбованих за методом Ціль-Нільсена, 



33 

імунофлуоресцентний метод і цитологічне дослідження є загальновизнаними 

морфологічними критеріями ТБ ураження плаценти або хоріона 

[10,21,27,31,35,43,53,57,192]. 

Оскільки під час вагітності не проводять профілактичної флуорографії, 

особливого значення для практичної медицини набуває формування груп 

ризику щодо виникнення ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, покращання  

діагностики ТБ під час гестації за допомогою імунологічних та молекулярно-

генетичних методів дослідження [60,63,65,136,148,202,241]. 

Внутрішньошкірний тест з туберкуліном для діагностики ТБ у вагітних є 

першочерговим заходом, за якого середній діаметр папули може становити 12,1 

мм, у жінок, що хворіли на ТБ до вагітності, або мають ЗЗПТБ –  8,6 мм, тоді,  

як  у здорових вагітних останній складає – 4,2 мм [130,196,210,215]. 

Проте Сенчук А.Я. і співавт. (2010) наголошуючи на важливості 

скринінгу туберкулінового тесту, застерігають, що останній не здатний 

визначити локалізацію, поширеність та активність ТБ процесу. Також слід 

зважати, що на тлі більш вираженої чутливості до туберкуліну під час гестації є 

випадки, коли пацієнтки, хворі на ВДТБ легень, можуть негативно реагувати на 

нього внаслідок анергії.  

Проведений низкою науковців [4,73,81,83,130,179,182,183,188] аналіз 

досліджень функціонального стану легень та кислотно-лужної рівноваги 

артеріальної крові вагітних, хворих на ТБ легень,  показав наявність 

респіраторного алкалозу крові, що супроводжується підвищенням парціального 

тиску вуглекислого газу (рСО2), дефіцитом основ і зниженням парціального 

тиску кисню (рО2) та рН крові. Зазначені чинники призводять до гіперкапнії, 

гіпоксемії та інших несприятливих ускладнень, які негативно впливають на 

антенатальний розвиток плода і сприяють виникненню ПП. 

Раннім критерієм ПП у хворих на ТБ легень є біохімічні зміни активності 

ферментів, які виникають задовго до морфологічних проявів ТБ. Активний ТБ 

процес призводить до зростання активності церулопазміну, каталази, 

карбоангідрази в плазмі крові вагітних, у зв’язку з чим виняткового 
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практичного значення набуває використання біохімічних тестів визначення 

активності ферментів крові у проміжках між плановими флуорографічними 

оглядами та вагітністю [28,31,55,166,173,180,185]. 

Для прогнозування ПП Ткаченко Л.В. і співавт. (2015) наполягають на 

виявленні фібронектину у шийково - вагінальному секреті і проведенні тесту 

«актим-партус» для визначення фосфорильованого протеїну-1, який зв’язує 

інсуліноподібний фактор росту у цервікальному секреті.  

На важливості своєчасної діагностики розриву плідного міхура  для 

встановлення діагнозу ПП наголошують Петров С.Н., (2012); Ткаченко Л.В. і 

співавт., (2015); Баринов С.В. і співавт.(2016) та ін.  Механізм дії тесту 

«Амнишур» базується на визначенні концентрації ПАМГ-1, що синтезується 

децидуальними оболонками, концентрація якого у амніотичній рідині складає 

2000-25000 нг/мл, а базальна концентрація у піхві - всього 0,05-0,2 нг/мл. Тест 

володіє чутливістю 99% і специфічністю 87-100% і  реагує на сліди білка в 

концентрації 5 нг/мл.  

Серед сучасних прогностичних біохімічних чинників ПП особливе місце 

посідає концентрація фетуїну у навколоплідних водах, який представляє собою 

глікопротеїн, на кінцях якого розміщені сіалові кислоти, призначені для 

зв’язування вільного кальцію. 

УЗД стало провідним методом виявлення акушерської патології у жінок, 

хворих на ТБ, завдяки високій інформативності і неінвазивності 

[30,50,72,135,175]. Ехографічні особливості розвитку та стану плода у вагітних, 

хворих на ТБ, дозволяють встановити прогностично несприятливі маркери 

розвитку ПП. У 33,6% вагітних, хворих на ТБ легень, діагностується патологія 

плаценти: гіпер- або гіпоплазія, передчасне або сповільнене її дозрівання, 

наявність петрифікатів в паренхімі плаценти, кісти та інші утворення – у 13,5%,  

які трапляються у 52,5% осіб даного контингенту.  

До специфічних УЗД ознак дії інфекційного чинника науковці [151]  

відносить багатоводдя, збільшення розмірів живота плода (роздуті петлі 

кишечника, заковтування навколоплідних вод, гепатоспленомегалію), 
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пієлоектазії, плацентит. Також спостерігаються неспецифічні прояви 

інфікування: затримка внутрішньоутробного розвитку плода, витончання 

плаценти, маловоддя та ін.  

У патогенезі порушень гемодинаміки плода Польова С.П., (2010) ведуче 

місце відводить хронічній внутрішньоутробній гіпоксії, яка запускає низку 

компенсаторних процесів, включаючи централізацію кровообігу, дія якої 

направлена на посилення кровопостачання і підтримку необхідного рівня 

оксигенації головного мозку плода.  

Якимова А.В. і співавт., (2013), Корандо Н.В., (2012), Гошовська А.В. і 

співавт.,(2011) спостерігали зміни індексів матково-плацентарного кровотоку у 

35,5% вагітних, хворих на ТБ легень, і виявили несприятливі ознаки розвитку 

плацентарної дисфункції. У 30,2% жінок, хворих на ТБ легень, виявлені ознаки 

гемодинамічних порушень ІА ступеня, у 46,0% випадків – ІБ ступеня, 

відповідно - ІІ та ІІІ ступенів - у 15,7% та 3,9% випадків. Однак, за даними 

морфологічного дослідження хронічна плацентарна дисфункція діагностована у 

всіх без винятку вагітних, хворих на ТБ легень, що вказує на суттєві обмеження 

метода допплерометрії і необхідності залучення інших методів обстеження 

вагітних жінок. 

Занько С.Н. і співавт., (2013), Баринов С.В. і співавт., (2016) та ін. 

вважають, що профілактика ПП з ранніх термінів вагітності досягається 

моніторним спостереженням довжини шийки матки (25 мм) в 19,0-23,6 тиж. за 

допомогою УЗД. Із трьохкратного вимірювання довжини шийки матки 

обирають найменше значення. Згідно сучасних даних Ахметгалієва А.Р. і 

співавт. (2017) при довжині шийки матки більше 25 мм ризик ПП - відсутній, 

при довжині 15-25 мм - помірний, при довжині менше 15 мм - високий.  

Савельева Г.М. і співавт., (2014), Лінченко Н.А. і співавт., (2015) 

вважають, що цервікометрія у жінок, в анамнез яких ускладнений ПП, повинна 

проводитися на етапі планування сім’ї і при виконанні всіх скринінгових УЗД у 

16-18 тижнів вагітності, а також кожні 10 днів при підозрі на формування 

неспроможності шийки матки. 
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Перспективним щодо оцінки функціонального стану плода є БПП, який 

дає можливість достовірно оцінити внутрішньоутробний стан плода і 

прогнозувати наслідки вагітності. Проте чіткі характеристики  оцінки КТГ і 

БПП у жінок, хворих на ТБ легень, у літературі практично відсутні. Патологічні 

зміни КТГ за даними окремих авторів [2,13,34,38 ] реєструються у 22-55,4%, 

вагітних, хворих на ТБ легень. Відмічено, що показник частоти серцевих 

скорочень у другому триместрі  гестації має прогностичне значення для 

подальшого перебігу вагітності. 

Застосування магнітно-резонансної томографії в акушерстві та 

перинатології відкриє нову еру щодо діагностичних критеріїв невиношування 

вагітності до терміну пологів, в тому числі у жінок, хворих на ТБ легень. 

Якимова А.В., Трунов А.Н., Надеєв А.П. (2007) та ін. у жінок, хворих на 

ВДТБ легень, відстежили зростання концентрації основного прозапального 

цитокіну ІЛ-1ß, перевищення фізіологічних рівнів ІЛ-4, автоантитіл до 

антигенів нативної та денатурованої ДНК та ЦІК, що засвідчили наявність 

тривалого деструктивного запального процесу на тлі автоімунних реакцій та 

активації гуморальної ланки імунної системи. Підвищення концентрації  ІЛ-4 і 

відносно стабільний індекс ІЛ-1ß/ІЛ-4 розглядають, як компенсаторний 

механізм, який направлений на пролонгацію і збереження вагітності [55]. 

Корандо Н.В. (2012), Гурський О.О.(2014) наголошують, що гормональна 

перебудова організму вагітної під час плацентації сприяє активації ТБ процесу, 

оскільки у крові вагітної накопичується хоріональний гонадотропін, 

підвищується рівень естрогенів, глюкокортикоїдів, альдостерону тощо. 

Венцківська І.Б. і співавт. (2013), Веропортвелян П.Н. і співавт., (2013), 

Ветушенко С.А. і співавт., (2014) зазначають, що для завершення гестаційного 

процесу у жінок на тлі інфекційної патології необхідно визначити механізми 

розвитку порушень у плідних оболонках і плаценті, що призводять до 

ускладненого перебігу вагітності [14,15,16-18]. 

Паращук Ю.С.і співавт. (2008), Стрюков Д.В. і співавт., (2011) вказують 

на цінність визначення плацентарного лактогену, естрадіолу, прогестерону та 
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кортизолу у сироватці крові вагітних, оскільки ПП і дисфункція плаценти у 

хворих на ТБ часто зумовлена гормональною недостатністю, функціональною 

та структурною неповноцінністю ендометрія. За умов ПП порушуються 

синтезувальна функція як плодової, так і материнської частин плаценти. Тому 

одним із показників стану ФПК в процесі дослідження хворих на ТБ легень, 

також доцільно вивчати зміни рівня плацентарних білків. 

Виявлені зміни у плідних оболонках вагітних, хворих на ТБ легень, при 

ПРПО мають ознаки поверхневої і глибокої дезорганізації, що пов’язано, в 

основному, з алергічно – імунним запаленням, яке віддзеркалює підвищену 

чутливість організму вагітної. Імунне алергічне запалення в оболонках 

завершується фібриноїдним некрозом. Перевага альтерації та ексудації свідчить 

про гострий перебіг запальних процесів у плодових оболонках 

[5,6,12,15,17,20,26]. У той же час має місце підгострий і хронічний перебіг 

процесу з переважанням проліферативних явищ, яке завершується утворенням 

сполучної тканини, тобто склерозом. 

У патогенезі ПРПО ключового значення набувають імунологічні 

чинники: підвищений рівень прозапальних цитокінів IL-8, TNF у сироватці 

крові і навколоплідних водах, зростання експресії матриксної 

металопротеїнази-1 у плодових оболонках.  

Останнім часом появилися роботи з визначення поліморфізму гену 

будови колагену 1α 2,ендотеліну та інгібітора серин - пептидази, які пов’язані з 

ПРПО, проте генетичні дослідження не знайшли свого практичного 

застосування  [51-52]. 

Наведені у літературі дані впливу МБТ на плаценту, стан плода, 

ускладнень вагітності та пуерперія  неоднозначні [4,8,9,15,17,135]. Ризик 

ураження плода ТБ високий у разі інтенсивного та розповсюдженого 

ушкодження плаценти. Наукові дослідження С.П.Польової (2010) довели, що  

інфекційний процес у вагітних, хворих на ТБ, переважно локалізується у 

базальній пластинці, ворсинках, міжворсинковому просторі, спіральних 

артеріях [131-136].  Морфофункціональний стан і ступінь змін у плаценті 
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знаходяться в прямій залежності від інтенсивності ураження плаценти. Макро- 

та мікроскопічні зміни у плаценті прямо залежать від перебігу ТБ легень: 

тривалий і розповсюджений інфекційний процес призводить до глибоких 

уражень плаценти [137,138,157,159,160,163].  

Якимова А.В. і співавт., (2014) зазначили, що морфогенез плаценти при 

ТБ легень у жінок вивчений недостатньо, тому дослідження структурних основ 

плацентарної дисфункції, яка розвивається у вагітних жінок, хворих на ТБ, у 

різні терміни вагітності залишається актуальним. Результати морфологічного 

дослідження плаценти і антропометричні показники плодів у жінок, хворих на 

ТБ легень, у другому триместрі вагітності засвідчили про розвиток у них 

декомпенсованої хронічної плацентарної дисфункції, яка супроводжується 

СЗРП, зростанням частки безсудинних термінальних ворсин, міжворсинчастого 

фібриноїда, склеротичних змін ворсин.  

Морфологічні дослідження багатьох науковців [4, 23,33,35,37,46,74,89] 

виявили, що ПП спровоковані наявністю запального процесу в плацентах, 

хворих на ТБ легень, який  переважно локалізується в децидуальній тканині у 

вигляді неспецифічних запальних проліфератів лімфоцитарно-макрофагального 

складу та запальних інфільтратів з переважанням лімфоїдних клітин. 

Особливістю плацент жінок, уражених ТБ на ранніх термінах гестації, є 

характерне гальмування дозрівання ХВ, що проявляється  переважанням  

проміжних незрілих над  проміжними зрілими ворсинами [132-134].   

Окрім порушень дозрівання ХВ за умов ТБ ураження плаценти 

Гошовська А.В. і співавт., (2011) спостерігали посилене відкладання 

інтервільозного та перибазального фібриноїду, збільшення частоти і розмірів 

кальцинатів, виражений склероз стовбурових ворсин, а також окремих дрібних 

ворсин. У тих випадках, коли не розвинулося запалення у плацентах жінок, 

хворих на ТБ, також спостерігалися перелічені явища, зростання частоти 

утворення синцитіальних вузликів, структури яких, за останніми 

дослідженнями, є морфологічною ознакою апоптозу синцитіотрофобласта, який 

часто призводить до переривання вагітності. Вивчення процесів апоптозу у 
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поєднанні з визначенням клітинної проліферації у ХВ, також засвідчує 

зменшення загальних розмірів плаценти за умов ТБ у вагітних і, відповідно, 

вимагає розробки нових методів корекції ПД при ПП. 

Причиною зниження еластичності амніотичної оболонки Загородня О.С. 

(2016) вважає активацію апоптозу, зниження колагену волокон, підвищення його 

розчинності, зростання колагенетичної активності, що призводить до ПРПО. 

Щодо зменшення об’єму плаценти за умов ТБ літературні дані 

неоднозначні: посилена проліферація плацентарних структур повинна б 

призвести до збільшення її об’єму, однак у дослідженнях багатьох науковців 

встановлено, що об’єм плаценти у жінок, хворих на ТБ, суттєво менший, а ніж 

за фізіологічної вагітності. Очевидно,  що за умов ТБ порушуються процеси 

регуляції чисельності клітин хоріона, коли посилення проліферації активує 

процеси відмирання клітин ХВ у бік втрати клітинної маси.  

Загалом морфологічні особливості посліду при ПП у жінок, хворих на ТБ 

легень, характеризуються поширенням інволютивно-дистрофічних і 

реологічних змін і порушенням дозрівання ворсистого хоріона, при тому 

компенсаторно-пристосувальні реакції мають різноманітний ступінь прояву. 

Проте сучасні літературні дані недостатньо висвітлюють морфологічні прояви 

ураження плацент ТБ,  його вплив  на клінічний перебіг ПП, прямі та 

опосередковані інтоксикаційні порушення структури посліду, залежно від 

ступеня тяжкості ТБ і терміну гестації, що потребує поглибленого вивчення. 

 

1.3. Профілактика передчасних пологів і лікування ускладнень вагітності 

у жінок, хворих на туберкульоз легень.  

  

 На думку численних науковців [14,17,19,40,43,107,145,146] ефективна 

протитуберкульозна терапія (ПТТ) дає можливість вилікувати вагітну і 

забезпечити народження здорової дитини. Дослідження соціально-гігієнічних 

чинників несприятливого перебігу ТБ, дають можливість розробити 

профілактичні заходи, направлені на зниження захворюваності, кількості 
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тяжких форм, інвалідності та смертності з приводу ТБ, а від так - знизити 

частоту перинатальної патології. 

Корецька Н.М. (2012) рекомендує лікувати вагітних, хворих на ТБ легень, 

за загальними принципами специфічної терапії, але з урахуванням можливості 

тератогенної дії препаратів на плід. Зважаючи, що чотири із основних ПТП 

(ізоніазид, ріфампіцин, піразинамід  і етамбутол) не володіють тератогенною 

дією і не створюють проблем при лікуванні вагітних.  

Однак окремі науковці [3,163,169] рекомендують по можливості не 

застосовувати ріфампіцин, піразинамід і етамбутол у І триместрі вагітності 

через їх токсичну дію. Щодо стрептоміцину, то він проникає через плаценту в 

тканини ембріона з 2-го місяця вагітності і може викликати ототоксичну дію на 

плід. Етіонамід і протіонамід відносять до препаратів тератогенної дії, які 

спроможні спровокувати ПП, що робить їх непридатними під час вагітності. 

Також протипоказані під час вагітності фторхінолони. 

За даними Ковганко П.А. (2012), Аряєва М.Л. і співавт., (2015) вроджені 

вади розвитку спостерігаються у 7,3 рази частіше у дітей від матерів, хворих на 

ТБ легень, а ніж від здорових, при тому, що 32,6% із них отримували 

специфічну ПТТ у ранні терміни вагітності. У зв’язку з чим окремі автори 

віддають перевагу лікуванню ТБ після 12 тиж. вагітності, а інші вказують на 

неприпустимість відкладання лікування, особливо у терміни 6-12, 20-28, 38-40 

тижнів вагітності, коли найчастіше спросерігається загострення ТБ. 

Сахелашвілі М.І., Савула М.М. і співавт. (2016), рекомендують лікувати 

жінок, хворих на ТБ легень, під час гестації та в післяпологовому періоді за 

загальними принципами, відповідно до форми і фази специфічного процесу, 

чутливості МБТ до ПТП, переносимості та наявності фонових і супутніх 

захворювань. Показаннями до проведення ПТТ під час вагітності та після 

пологів є всі форми ВДТБ легень, інших органів і систем та рецидиви 

специфічного процесу [163, 164,170,173]. У жінок, хворих на ВДТБ легень, 

хіміотерапію слід розпочинати незалежно від терміну вагітності. 
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Для лікування ВДТБ легень та з рецидивним ТБ процесом найбільш 

ефективним виявився ізоніазид та його похідні (фтивазид, метазид та ін.). 

Враховуючи, що феназид містить двовалентне залізо, препарати заліза 

додатково можна не призначати вагітним. 

Проте в умовах патоморфозу ТБ ураження традиційна хіміотерапія не 

завжди досягає бажаного ефекту. Тому слід вишукувати нові можливості 

підвищення ефективності лікування ТБ та профілактики ПП шляхом 

використання в комплексній терапії доступних немедикаментозних засобів. 

Таким вимогам відповідають нетрадиційні методи лікування, зокрема 

озонотерапія, що справляє бактерицидну, бактеріостатичну та 

імуностимулювальну дії [166,170].  

Дослідженнями А.В. Гошовської (2011), О.С. Гурського (2013) показано, 

що комплексне лікування ПТТ у поєднанні з озоном сприяє значному 

клінічному покращанню самопочуття вагітних, відновленню мікроциркуляції і 

нормалізації показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної 

системи крові.  

Застосування зонотерапії сприяє зниженню рівня ТБ інтоксикації, яка має 

місце практично у всіх хворих на ТБ легень [11,32,37,40]. Проте, літературні 

дані не однозначні щодо застосування озонотерапії у жінок, хворих на ТБ 

легень, в період гестації, оскільки у ранні терміни вагітності активні форми 

кисню викликають пошкодження ДНК, білків і перекисного окиснення ліпідів 

шляхом порушення структури і функції мембран. За даними Ванько Л.В. и 

співавт. (2010) гіпоксичне середовище, в якому розвивається зародок у ранні 

терміни гестації, захищає фетальні тканини від небезпечної дії реактивних 

похідних кисню під час критичних фаз ембріо - та органогенезу. Не виключено 

також, що активні форми кисню у високих концентраціях сприяють 

поширенню запального процесу, викликаючи апоптоз тканин плаценти. 

Оскільки у вагітних, хворих на ТБ легень, при ПП найчастіше 

трапляється плацентарна дисфункція, тому весь комплекс медичних заходів 

повинен бути направлений на корекцію функції плаценти. Для нормального 
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перебігу репаративних процесів та розвитку плода незаперечним є повноцінне 

збалансоване харчування вагітної, недостатність якого може призвести до 

гіпотрофії плода, викиднів, несприятливого перебігу ТБ процесу. 

Антибактеріальне лікування, в свою чергу, порушує синтез вітамінів, які є 

основою для енергетичних і ферментативних процесів [154,156,163,172].  

До комплексного лікування ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, Базелюк 

О.М. (2009) пропонує включати ензимопрепарати (вобензим, флогензим та ін.), 

основу яких складають протеази рослинного і тваринного походження та 

тіотриазолін, застосування яких є патогенетично обгрунтованим. 

Фармакологічна дія останніх зумовлена мембрано-стабілізувальними, 

антиоксидантними, протиішемічними та імуно-модуляторними властивостями.   

Гормональна підтримка прогестероном на думку численних науковців 

[17,32,37,39,47,51,52,67,79] ефективна щодо прфілактики ПП у жінок групи 

високого ризику і знижує ризик повторних ПП на 35%. Препарати 

гестагенового ряду застосовують при зниженні рівня плацентарного Пг, 

вкороченні шийки матки менше 20 мм за даними УЗД і в терміни 19-23,6 

тижнів впродовж 4-х тижнів. Корандо Н.В. і співавт. (2012) застосовували 

інтравагінально гестагенні препарати у даного контингенту жінок через високе 

медикаментозне навантаження організму.  

У плані корекції стану шийки матки при ПП Занько С.Н. і співавт., (2013), 

Баринов С.В. і співавт., (2016) вважають оптимальним застосування 

акушерського песарію - простого методу, який можна використовувати в 

амбулаторних умовах при довжині шийки матки менше 25 мм за даними 

трансвагінального УЗД і дотриманні контролю мікробіоценозу піхви і шийки 

матки. Однак, у жінок, хворих на ТБ легень, даний метод має суттєві 

обмеження через значне обсеменіння пологових шляхів.  

Тактика ведення ПП визначається терміном гестації, станом матері і 

плода, цілісністю плідного міхура, характером скорочувальної активності 

матки, ступенем змін шийки матки, наявністю чи відсутністю кровотечі. 

Антенатальна кортикостероїдна терапія для прискорення дозрівання легень 
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плода високоефективна щодо ризику розвитку РДС і неонатальної смертності 

недоношених новонароджених в терміни гестації 26-34 тижні. 

Науковці [6,84,85,94,101] вважають, що токоліз не впливає на частоту ПП 

і перинатальну смертність, проте дозволяє зберегти час для проведення 

профілактики РДС, що сприяє підготовці недоношеного плода до народження, 

одночасно погіршує інфекційний прогноз. На сьогоднішній день 

загальновизнані інгібітори циклооксігенази, бета-2-адреноміметики, блокатори 

кальцієвих канальців, антагоністи окситоцину. Останні не рекомендують 

призначати, враховуючи високий ризик побічних ефектів та розвитку станів, 

що загрожують життю жінки, враховуючи легеневу і серцеву патологію, яка 

має місце у жінок, хворих на ТБ. Кожен з препаратів має плюси і мінуси, що 

потребує оцінки клінічної ситуації. Застосування індометацину для пригнічення 

маткових скорочень після 32 тижнів вагітності, на думку Кабісашвілі М.К. і 

співавт., (2015), небезпечне ризиком звуження d. аrterioris. 

Для проведення токолітичної терапії у жінок, хворих на ТБ легень, 

найчастіше застосовують 3% розчин сірчано кислої магнезії впродовж трьох 

діб, після чого призначають препарат Магне В6 та пірідоксину хлорид, що 

особливо доцільно на тлі хіміотерапії туберкулостатиками. Роботи останнього 

часу повідомляють про нейропротективну дію магнію сульфату у випадках 

екстремальних ПП. Замісне призначення екзогенноного сурфактанту має 

доведену ефективність, лише після встановлення діагнозу РДС. Профілактичне 

його уведення з точки зору доказової медицини - є недоцільним. 

Для лікування акушерських ускладнень при ПП у вагітних, хворих на ТБ 

легень, Стрюков Д.В., Паращук Ю.С., Овчаренко О.Б. (2011) використовували  

цитохром С в дозі 40 мг на добу впродовж 10 діб зі зменшенням дози до 20 мг 

на добу до 36 тиж. гестації, який показав високі позитивні результати. 

Методом вибору лікування та профілактики хронічної ФПД при ПП у 

вагітних, хворих на ТБ легень, у ІІ-ІІІ триместрах вагітності є плазмаферез. 

Активна детоксикація, реологічна та імунна корекція гоместазу досягаються 

шляхом екстракорпоральної елімінації токсичних продуктів, що знаходяться у 
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плазмі крові. Імунокоригувальний ефект здійснюється шляхом механічного 

видалення антигенів з кров’яного русла. У сучасній літературі не висвітлені 

особливості застосування плазмаферезу при ПП у вагітних, хворих на ТБ, і 

залишаються не з’ясованими принципи лікування ПП і дисфункції плаценти на 

тлі ВДТБ процесу.  

З ростом захворюваності на ТБ жінок репродуктивного віку і відсутністю 

реального прогнозу зниження даної патології проблема безпечної реалізації 

репродуктивної функції у даного контингенту жінок набуває особливого 

значення. Переривання небажаної вагітності у жінок, хворих на ТБ, може 

призвести до прогресування або загострення специфічного процесу. Для 

запобігання вагітності даному контингенту жінок Романюк О.В. (2017) 

рекомендує КОКи, які дають контрацептивний і лікувальний ефект, що 

призводить до покращення якості життя пацієнток, хворих на ТБ. Проте слід 

відмітити, що ріфампіцин і ріфабутин знижують ефективність гормональних 

пероральних контрацептивів у жінок, що використовують КОКи, а протіонамід 

при тривалому застосуванні може призвести до порушень менструального 

циклу.  

Тому Кульчевеня Е.В. і співавт.(2014) рекомендують орієнтувати 

пацієнтку, хвору на ВДТБ легень, на попередження незапланованої вагітності 

подвійним методом контрацепції, оскільки КОКи є конкурентними 

антагоністами основного ПТП - ріфампіцину. 

Неоднозначними є відомості про фізичний стан дітей, народжених, 

хворими на ТБ легень матерями. Ускладнення пуерперального періоду 

одинаково часто трапляються як за умов ВДТБ легень, так і ЗЗПТБ. Проблема 

народження здорової дитини в умовах епідемії ТБ набула соціального та 

медичного значення і потребує високоефективних заходів для збереження 

генофонду нації. Високий рівень ПП у вагітних, хворих на ТБ легень,  

призводить до проблем, пов’язаних з антенатальною та постнатальною 

охороною плода і новонародженого. Науковці показали, що пуерперильний 
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період у жінок, хворих на ТБ легень, ускладнюються значно  частіше, ніж у 

здорових жінок.  

Поодинокі публікації свідчать,  що діти,  народжені від матерів, що 

хворіли на ТБ легень до вагітності, в окремих випадках, можуть народитися 

здоровими, проте мають низьку масу тіла, але за умов повноцінного 

вигодовування розвиваються нормально. Проте у більшості випадків, діти, 

народжені від хворих на ТБ матерів мають значно меншу масу тіла, ніж 

народжені від здорових [2,6,13,17,20,41,48,85,94]. 

Обстеження новонароджених від матерів, хворих на ТБ показали низьку 

масу новонароджених в результаті ПП та ускладненнями вагітності, які 

найчастіше траплялися у жінок, а саме анемія, що в 3,8 раза частіше виникала у 

даної категорії жінок і синдром внутрішньоутробної затримки розвитку плода, 

що в 14,9 % вищий, порівняно зі здоровими. Дистрес плода у пологах 

трапляється у 3,4 раза частіше.   

Метод «кенгуру», як спосіб покращення перинатальних наслідків при ПП, 

абсолютно протипоказаний  жінкам, хворим на ВДТБ легень. Однак у жінок із 

ЗЗПТБ застосування методу викликає низку дискусійних запитань з практичної 

точки зору.  

Викликає дискусію питання застосування кортикостероїдів з метою 

зниження частоти дихальної недостатності у новонароджених, від матерів, 

хворих на ТБ легень. Загородня О.С. (2016) наголошує про пересторогу 

призначення препаратів плодам, що мають недостатній ріст, СЗРП, 

допплерометричні ознаки плацентарної дисфункції, оскільки жінки, хворі на ТБ 

легень, та інші інфекційні захворювання, що супроводжуються значним 

порушенням імунної системи, становлять вийняток до проведення стероїдної 

терапії при недоношеній вагітності [51,52]. 

У результаті ПП період адаптації новонароджених перебігає зі  змінами 

функції центральної нервової системи, значною втратою маси тіла і пізнім її 

відновленням, розвитком синдрому дихальних розладів, що пояснюється 
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порушеннями компенсаторно-пристосувальних реакцій у дітей, зниженням 

потреби в кисні, наявністю мікрокрововиливів в альвеоли.  

Підсумовуючи дані огляду літератури, слід зазначити, що вагітні, хворі на 

ВДТБ легень, є групою високого ризику щодо ПП і  неонатальної патології, для 

яких слід розробити спеціальні програми з охорони здоров’я і використовувати 

диференційований підхід до прегравітарної  підготовки з призначенням 

ефективних діагностичних, лікувальних і профілактичних засобів збереження їх 

репродуктивного та соматичного  здоров’я.  Профілактика ПП у вагітних, 

хворих на ТБ легень, посідає вагоме місце при проведенні 

протитуберкульозних заходів серед жінок репродуктивного віку і включає 

великий обсяг медико-соціальних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, 

діагностичних, лікувально-реабілітаційних заходів, які направлені на своєчасне 

виявлення хворих на ТБ  жінок, їх лікування і медико-соціальну реабілітацію. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Матеріал дослідження 

 Нами проведено клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності та 

пологів у 116 вагітних, серед яких основну групу склали 76 вагітних, хворих на 

ТБ легень, що знаходилися на обліку в жіночих консультаціях Хмельницького 

міського і обласного перинатальних Центрів та Одеської ОКЛ і розродженні в 

пологових відділеннях вказаних закладів. За перебігом та клінічними формами  

туберкульозного процесу вагітних основної групи  розподілено на дві підгрупи: 

I-А підгрупа - 46 вагітних, хворих на вперше діагностований туберкульоз 

легень (ВДТБ) і I-Б підгрупа – 30 вагітних, що хворіли на ТБ легень до 

вагітності та мали залишкові зміни після перенесеного ТБ легень (ЗЗПТБ). 

Контрольну групу склали 40 здорових вагітних. Обстеження вагітних 

проводили відповідно до наказів МОЗ України та локальних протоколів 

надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Використані методи 

комплексного динамічного обстеження вагітних були не інвазивними, 

нешкідливими та відповідали біотичним принципам Гельсінської декларації. 

Усі вагітні підписали інформовану карту-згоду відповідного зразка щодо участі 

у даній НДР.  

 Відповідно до розробки ефективних методів профілактики ускладнень 

вагітності, які призводять до ПП, вагітним І-А підгрупи проводили 

профілактику та лікування запропонованим нами комлексним лікуванням і з 

одночасним лікуванням ТБ протитуберкульозними препаратами (ПТП); вагітні 

І-Б підгрупи отримували лікування згідно стандартних методик. Групи вагітних 

були репрезентативними за основними характеристиками.  Запропоноване нами 

комплексне лікування вагітних основної групи включало базисну терапію 

(протитуберкульозну, протизапальну, десенсибілізуючу, метаболічну та 

вітамінотерапію), використовували препарат L-аргінін по 100 мл 

внутішньовенно, 20–30 крапель/ хв впродовж 10 днів, рекомбінантний 

інтерферон альфа-2b людини  по 1 мл (50 мкг) підшкірно один раз через дві 
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доби, курс лікування - 10 ін’єкцій, інгібітори простагландинів (індометацин, 

100 мг ректально). Для санації пологових шляхів використовували вагінальні 

суппозиторії, що містили кліндаміцину фосфат 100 мг і клотримазол 100 мг. За 

необхідності проводили повторні курси лікування через два тижні. 

Протитуберкульозна терапія (ПТТ) включала препарати першого ряду 

(ізоніазид по 0,6 г на добу, ріфампіцин по 0,45 г на добу та етамбутол по 0,8 г 

на добу та вітамін В6 по 1,0 внутрішньом’язово один раз на добу).  Окремі 

пацієнтки, окрім вказаних препаратів, отримували піразинамід у дозі по 1,0 г 

двічі на добу. Ефективність комплексної терапії оцінювали шляхом клініко-

лабораторних досліджень. 

 

2.2. Методи дослідження 

Клінічно-лабораторні методи дослідження 

  Клінічно-лабораторні та параклінічні дослідження проведено в 

лабораторії клінічної імунології, генетики та медичної біології Одеського 

національного медичного університету (зав.- проф. Бажора Ю.І.) згідно 

договору про співпрацю між ВНМУ ім. М.І. Пирогова та ОНМедУ.  

  Загальний аналіз крові вагітних досліджували на гематологічному 

аналізаторі «Се1trаk-11» фірми «Ваеr» (Австрія), біохімічні дослідження крові 

проводили на аналізаторі «Vіtrа» фірми «Копе» (Фінляндія) за стандартними 

реактивами. Біохімічний та електролітний склад крові досліджували на 

аналізаторі «System» фірми «Весmаn»(США).  

Імунологічні методи дослідження 

  Для імунологічних методів дослідження використовували цільну кров, 

сироватку, формені елементи крові вагітних. Фагоцитарну активність 

нейтрофілів крові досліджували у фагоцитарній реакції за визначенням 

фагоцитарного числа та фагоцитарної активності у відсотках фагоцитуючих 

клітин у декілька етапів. Вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у 

сироватці крові реєстрували спектрофотометрично після інкубації зразків у 

боратному буфері і поліетиленгліколі при кімнатній температурі. Оптичну 
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щільність визначали на спектрометрі «СФ-46» при довжині хвилі λ=450 нм 

проти боратного буфера. Активність комплементу оцінювали за споживанням 

комплементу в реакції, що ґрунтується на лізисі еритроцитів у присутності 

потрійного титру гомологічних антитіл (гемолізинів) і комплементу. 

  Вираховували ефекторний індекс (А.М.Земсков, 1989), як співвідношення 

«активних» і загальних CD3+ лімфоцитів, що дало можливість оцінити 

імуноадгезивну функціональну спроможність ефекторної ланки клітинного 

імунітету. Імунорегуляторний індекс (Р.В.Петров, 1984) – співвідношення 

СD4+/СD8+ дозволив оцінити вплив субпопуляцій Т-лімфоцитів на формування 

імунної відповіді. 

  Основні субпопуляції Т- та В-лімфоцитів визначали у реакції непрямої 

поверхневої імунофлуоресценції з моноклональними антитілами (фірми 

«Сорбент-ЛТД», Москва) до поверхневих диференційованих антигенів клітин 

(СD3+ – маркер, який присутній на мембранах загальної популяції Т-клітин 

(СD4+); СD4+ – специфічний маркер Т-хелперів; СD8+ – специфічний маркер Т-

супресорів; CD20+ – ідентифікаційний маркер загальної популяції В-лімфоцитів.  

  Визначення імуноглобулінів основних класів (М, G, А) проводили у 

сироватці крові, застосовуючи прямий метод радіальної імунодифузії в агарі 

(реакція преципітації за Манчіні). Для цього використовували дослідну 

сироватку, агар «Difсо», медіналовий буфер та стандартні моноспецифічні 

антисироватки проти імуноглобулінів класів М, G, А. Сироватки розводили 

дистильованою водою. 

  Цитокіновий статус визначали за концентрацією інтерлейкінів – ІЛ-4, 

фактора некрозу пухлини альфа (ФНП-) і інтерферонів – ІФН- і ІФН- у 

периферичній крові пацієнток до- і після лікування. Спосіб визначення рівня 

цитокінів грунтувався на використанні імуноферментного аналізу (ІФА).    

  Білкові фракції сироватки крові визначали після електрофоретичного 

розділення білків на ацетат-целюлозній мембрані. Електрофорез проводили при 

напрузі 200V впродовж 20 хв. Після електрофорезу фіксували білкові фракції з 
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наступним фарбуванням і детекцією на аналізаторі електрофореграм АФ-1. 

Титр комплементу у сироватці крові визначали за 100% гемолізом. 

  Рівень естрадіолу (Е) визначали шляхом використання набору реагентів 

DSL-10-3700 (виробник BCM Diagnostics, USA); прогестерону (Пг) – набір 

реактивів «Стероїд ІФА-прогестерон» (Санкт-Петербург); кортизолу (Кр) – 

шляхом використання набору реагентів DSL-10-3700 (виробник BCM 

Diagnostics, USA). 

  Мікробіологічне обстеження вагітних включало мікроскопію, 

бактеріологічне та мікологічне дослідження вмісту піхви. Препарати фарбували 

за методами Грам-Синьова, Романовського-Гімзе та метиленовим синім і 

мікроскопували при імерсії. 

  Бактеріологічним методом виділяли та ідентифікували бактеріальні 

форми мікроорганізмів. Для виділення аеробних бактерій (Staphylococcus, 

Neisseria, Enterobacteriaceae, Corynebacterium), матеріал засівали на оптимальні 

селективні живильні середовища й інкубували при температурі 37°С в 

термостаті протягом 1-2 діб, отримували ізольовані колонії, а з них – чисті 

культури, які ідентифікували за морфологічними, тинкторіальними, 

культуральними та біохімічними властивостями (Берджи). Анаеробні бактерії 

вирощували на відповідних оптимальних середовищах. Ідентифікацію 

здійснювали за методом (Берджи), показник рH піхвового середовища 

вимірювали за допомогою індикатора рH фірми Merk Sharp and Dohme (США),  

індикаторну смужку порівнювали з кольоровою шкалою. Залежно від 

забарвлення смужки визначали рН середовища. 

  Для бактеріоскопії готували нативний матеріал з вологих препаратів 

ретельним перемішуванням виділень з фізіологічним розчином (1-й вологий 

мазок) і така ж кількість виділень з 10% розчином КОН (2-й вологий мазок). 

  Діагностику хламідіозу здійснювали із зіскрібного матеріалу слизових 

оболонок уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви, з наступним 

фарбуванням за методом Романовського-Гімзи (10% розчином азуреозину). 

 Діагностика трихомонозу передбачала дослідження нативного матеріалу 
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на наявність специфічних рухливих тілець із джгутиками. У більшості випадків 

трихомонади виявляли в препаратах, забарвлених метиленовим синім. 

Виявлення гонококової інфекції здійснювали при мікроскопії мазків, 

забарвлених за Романовським-Гімзе і Грамом.  Бактеріальний вагіноз 

визначали відповідно до комплексу діагностичних критеріїв, запропонованих 

R.Amsel і співавт. (1983), який отримав назву «золотий діагностичний 

стандарт». 

  Діагностика кандидозу здійснювалася за допомогою мікроскопії вологих 

мазків з 10% розчином гідроокису калію (для виявлення псевдогіфів) і мазків, 

забарвлених за методом Грама. 

  Вірусну генітальну інфекцію визначали за наявністю герпетичних, 

цитомегаловірусних і папиломавірусних уражень клітин. Матеріалом для 

дослідження були зішкрібки епітелію з бокового склепіння піхви і 

цервікального каналу. За наявності уражень шкіри в ділянці вульви виразками 

для дослідження використовували вміст з підозрілих ділянок. Отриманий 

матеріал забарвлювали за методом Романовського-Гімзи.  

  Хламідійну, мікоплазмову, уреаплазмену і герпетичну інфекції визначали 

за наявністю діагностично значних титрів антитіл G і M у сироватках крові за 

допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ІФА) (ELISA) з 

використанням комерційних тест-систем «Вектор-Бест» (Росія). Результати 

ІФА реєстрували, вимірюючи оптичну щільність при довжині хвилі 492 нм на 

спектрометрі «Sanofi Diagnostics Pasteur PR 2100» (Франція).  

  Бактеріологічні дослідження. Досліджуваним матеріалом був вміст 

верхньої третини бокової стінки піхви і цервікального каналу. Первинний засів 

здійснювали на заздалегідь приготовлені та відновлені живильні середовища. У 

процесі роботи були застосовані диференційно-діагностичні середовища: 

«Середовище для контролю стерильності», середовище Ендо, Сабуро, 

жовтково-сольовий агар, рисовий агар, тіогліколеве середовище, глюкозний 

бульйон. Ідентифікацію мікроорганізмів проводили за їх культуральними і 

морфологічними ознаками. Таксономічне положення мікроорганізмів 
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визначали відповідно до «Показника бактерій Берджи». Чутливість до 

антибактеріальних препаратів визначали методом дифузії в агарі із 

застосуванням діагностичних дисків із представниками основних класів 

антибактеріальних засобів, які використовуються в акушерській практиці. 

Полімеразна ланцюгова реакція 

  Генотипування мікроорганізмів проводили методом полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) за локусом HLA DRB1 із застосуванням комплексу 

«ЭФ»-300 для вилучення ДНК мікроорганізмів вмісту піхви.  Ген HLA DRB1 

типували за 14-ма специфічностями із використанням ПЛР-тест-системи ДНК-

сорб-В (ДНК технологія, Москва). 

  Дослідження проводили на багатоканальному ампліфікаторі ДНК ТП4-

ПЦР-01-«Терцик» (Росія) з використанням рекомендацій фірми-виробника за 

трьохетапним методом: І етап – виділення ДНК з матеріалу (денатурація); ІІ 

етап – підпал (приєднання праймерів до одноланцюгової ДНК-мішені); ІІІ етап 

– елонгація (синтез другого ланцюга ДНК, починаючи з 3-го кінця праймера). 

Для підтвердження асоціації генотипу HLA DRB1 із захворюванням на ТБ 

використовували показник відносного ризику (RR). Властивості хромосомної 

ДНК аналізували за допомогою комп’ютерних програм для визначення ступеня 

їх подібності або родинності до кластерів. Для реакції ампліфікації ДНК 

використовували одноразові пластмасові пробірки типу «Еппендорф» об’ємом 

0,5 мл.  

  Документували результати дослідження за допомогою відеосистеми, 

підключеної через спеціальний інтерфейс до комп’ютера. При цьому результат 

реакції зображали у вигляді графічного файла і використовували для 

подальшого аналізу та архівування. 

  Для підвищення ефективності діагностики ІПСШ, у т.ч. виявлення 

збудника M.tuberculosis, зі стандартними методологіями клінічно-

лабораторного обстеження, включаючи ПЛР (з детекцією результатів по 

завершенні реакції) нами використано спосіб діагностики, заснований на методі 

ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) з 
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використанням тест-системи «Фемофлор-16» (ООО «НПО ДНК-Технология»), 

в основу якої закладена комплексна кількісна оцінка біоти некультиваційним 

методом з проведенням порівняльного аналізу конкретних представників 

нормо- та умовно-патогенної біоти із загальною кількістю мікроорганізмів з 

метою виявлення дисбалансу біоти, ступеня її провів та визначення етіологічної 

ролі конкретних умовно-патогенних мікроорганізмів в її розвитку.  

  Ультразвукове дослідження (УЗД) проводили з використанням  УЗД – 

апарату  «ALOKA-1400» із застосуванням датчика з  частотами 5,0 та 7,5 МГц. 

Обстеження виконували у різні гестаційні періоди. Визначали розміщення 

хоріона та плідного яйця в ранньому ембріональному періоді, куприко-тім’яний 

розмір плода, проводили оцінку розмірів та стану внутрішньоутробного плода, 

ступінь зрілості плаценти та кількість амніотичної рідини.   

  У пізні терміни гестації УЗД включало фетометрію, оцінку стану плода, 

виявлення маркерів хромосомних аномалій і внутрішньоутробного інфікування 

плода, плацентографію, оцінку якості навколоплідних вод, допплерометрію. За 

допомогою фетометрії встановлювали відповідність розмірів плода терміну 

гестації, оцінювали темпи його росту, підтверджували терміни вагітності, 

діагностували затримку розвитку плода і вроджені вади розвитку. Оцінку 

зрілості плода проводили за біпарієтальним розміром голівки (більше 90 мм), 

довжиною стегнової кістки (більше 70 мм), ядром Бекара (більше 5 мм), 

ехогенністю легень, ступенем зрілості плаценти (I-III ст.), наявністю у 

навколоплідних водах  достатньої кількості елементів сироподібної змазки 

плода у вигляді дрібних гіперехогенних частин за рекомендаціями  

В.В.Митькова, М.В.Медведева (2003). 

  Оцінку стану плода та виявлення маркерів хромосомних аномалій і 

внутрішньоутробного інфікування плода проводили згідно встановлених 

стандартів УЗД:  визначали локалізацію, товщину та структуру плаценти і 

кореляцію показників з терміном гестації.  

   Ступінь зрілості плаценти (0, I, II, III) характеризували  за змінами в 

хоральній мембрані, паренхімі, та базальній пластині. Маловоддя 
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встановлювали при величині (IAP) менше 5 перцентиля ( глибина найбільшої 

кишені амніотичної рідини менше – 2 см), багатоводдя більше - 97,5 

перцентиля (глибина найбільшої кишені амніотичної рідини більше – 8 см). 

Біофізичний профіль плода (БПП) та кардіотокографічне дослідження (КТГ) 

вивчали за даними інструментального дослідження з комплексною оцінкою 

перебігу вагітності та пологів. Оцінку БПП проводили на основі даних 

нестресової антенатальної КТГ, результатів ехографічного визначення  тонусу 

плода (ТП ), дихальних рухів плода (ДРП), рухової активності плоду (РАП), 

об’єму  навколоплідних вод (ОНП), ступеня зрілості плаценти (СЗП). Оцінка 

БПП  7-10 балів свідчила про нормальний стан плода, 5-6 балів – сумнівний, 4 і 

нижче – патологічний стан.  

  Для оцінки гемодинамічних процесів у системі мати-плацента-плід 

допплерометрію проводили допплерівським датчиком з  візуалізацією судин у 

ранні та пізні терміни гестації. Визначали: максимальну і  мінімальну 

систолічні швидкості кровотоку, стан периферичного судинного опору 

плодової частини плаценти, венозно-аортальне відношення. До показників 

допплерометричного кровотоку враховували: систоло-діастолічне відношення 

(СДВ), індекс резистентності (ІР) та пульсаційний індекс (ПІ).   

  Ультразвукову цервікометрію проводили у моніторному спостереженні 

вагінальним датчиком згідно алгоритму ідентифікації загрози ПП, визначали 

довжину шийки матки у мм. При довжині шийки матки більше 25 мм не 

відмічали ризику передчасних пологів, при довжині 15-25 мм ризик помірний, 

при довжині менше 15 мм- високий. 

  Аналіз КТГ проводили за параметрами: базальна частота серцевих  

скорочень (БЧЧ, уд/хв), амплітуда осциляцій (уд/хв), частота осциляцій, 

кількість акцелерацій, кількість децелерацій. Скоротливу активність  матки 

реєстрували за допомогою датчиків. Оцінку КТГ проводили за шкалою Фішера 

(1976).  

  Для діагностики загрози ПП використовували  тест-систему ПАМГ-1 у 

цервікальному секреті, який підвищує діагностичну точність і базується на 
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експресії білка клітинами децидуальної оболонки плаценти і секретується в 

амніотичну рідину у великій кількості. Позитивний результат теста із 

симптомами загрози ПП вказує на можливість початку останніх протягом 7 

днів, негативний - свідчить про малу імовірність настання пологів протягом 14 

днів після постановки теста. 

  Морфологічне дослідження. Макроскопічну характеристику плацент 

здійснювали описовим методом, згідно органометричних параметрів: маса (г), 

об’єм (см3), середня товщина (см), периметр (см), форма (за показниками 

«площинно-товщинний індекс» та «ексцентриситет еліпса») і площа 

найбільшого перетину (см2).  

  Для мікроскопічних досліджень зразки тканини вирізали з центральної та 

парацентральної частин плаценти крізь усі шари. Для поглибленого вивчення 

структур матково-плацентарної ділянки у кожен зріз забирали елементи 

базальної пластинки з найбільш товстих її ділянок.  

  Для гістологічного, гістохімічного та бактеріоскопічного дослідження 

матеріал фіксували у 10%-му розчині нейтрального забуференого формаліну не 

менше 48 год, зневоднювали у спиртах висхідної концентрації, заливали у 

парафін при температурі 640С з наступним отриманням гістологічних зрізів  

завтовшки 5 мкм. Після депарафінізації зрізів з оглядовою метою їх фарбували 

гематоксиліном і еозином, а для оцінки стану сполучно-тканинних волокон, 

базальних мембран та відкладань фібрину – хромотропом 2Б – водним 

блакитним за методикою Н.З.Слінченка.  

  Ідентифікацію M.tuberculosis проводили за методикою Циль-Нільсена з 

бактеріоскопією препаратів з масляною імерсією (імерсійний об’єктив 100х). 

  Для імуногістохімічного (ІГХ) дослідження матеріал фіксували у 10%-му 

розчині нейтрального забуференого формаліну 20-22 год, після чого 

зневоднювали у спиртах висхідної концентрації, заливали у парафін при 

температурі 580С і отримували гістологічні зрізи товщиною 5 мкм. За 

допомогою моноклональних антитіл виробника DakoCytomation (Denmark-
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USA) виявляли плацентарний лактоген, трофобластичний бета-глікопротеїн , 

проліферативний нуклеарний клітинний антиген (PCNA), цитокератини.  

  Для об'єктивності кількісних досліджень проводили комп’ютерну 

морфометрію об’єктів у гістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних 

препаратах. За допомогою цифрової фотокамери Olympus (модель C740UZ) та 

мікроскопа «ЛЮМАМ-Р8» отримували цифрові копії оптичного зображення 

ділянок мікроскопічних препаратів і створювали банк даних цифрових 

мікрофотографій, які аналізували у середовищі ліцензійної копії комп’ютерної 

програми «ВидеоТест – Размер 5.0» (ООО Видеотест, Россия, 2010).  

   Зміни в клінічних дослідженнях визначали статистично за допомогою 

параметричних критеріїв Стьюдента і Фішера і непараметричних критеріїв  

(Odds Ratio, OR) та його 95% довірчого інтервалу (95 % Confidential Interval, 95 

% СІ). Проводили розрахунки середньої арифметичної, стандартного 

відхилення, коефіцієнта вірогідності за загальноприйнятими формулами і 

таблицями. При визначенні ступеня імовірності припускали точність меншу за 

0,05, Р=95,0%. Порівняння кількісних результатів у вибірках проводили за 

допомогою двовибіркового t-тесту Стьюдента для різнодисперсних вибірок. 

Порівняння часток вибірок у % здійснювали за допомогою методики Лакина 

Г.Ф.(1990). При статистичній обробці матеріалів використовували IBM-PC-

сумісна ЕОМ (Intel Pentium 4 Celeron 1,7 GHz) з програмним забезпеченням: 

Microsoft Exel із стандартного пакету Microsoft Office XP. Похибку у вибірках 

обчислювали на програмованому мікрокалькуляторі МК-61 за методикою Ю.И. 

Иванова, О.Н. Погорелюка (1990). Модель множинної логістичної регресії 

обраховано з визначенням коефіцієнтів кореляції та відношення шансів за 

допомогою програмного забезпечення SigmaPlot 12.5. 
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 РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНО - СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ  

ВАГІТНОСТІ  ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  

ЛЕГЕНЬ: СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

УСКЛАДНЕНЬ     

3.1.Загальна клінічна характеристика вагітних, хворих на туберкульоз легень. 

  

 Нами проведено клінічно-лабораторне та інструментальне обстеження 76 

вагітних, хворих на ТБ легень, вагітність яких перебігала з ускладненнями 

(основна група). Для визначення ефективності запропонованого нами 

комплексу лікувально-профілактичних заходів основну групу пацієнток 

розділено на дві підгрупи, залежно від активності ТБ  процесу: І-А підгрупа - 46 

вагітних, хворих на ВДТБ та І-Б підгрупа – 30 вагітних із ЗЗПТБ легень .  

 На першому етапі нами проведено аналіз результатів клінічно-

лабораторного обстеження і лікування ТБ легень у жінок основної групи на 

підставі документальних даних ПТД і власних клінічно-інструментальних 

досліджень, які передували вагітності: визначено форму, локалізацію, фазу і 

активність ТБ ураження легень, наявність або відсутність МБТ у мокротинні, 

встановлено групу диспансерного нагляду пацієнтки, структуру акушерсько-

гінекологічної патології на тлі ТБ процесу, вивчено особливості психологічної 

дезадаптації у пацієнток за наявності ТБ легень.  

 На другому етапі дослідження провели аналіз акушерсько-

гінекологічного анамнезу пацієнток, визначали клінічний перебіг ускладнень 

вагітності на момент обстеження, встановили чинники ризику виникнення ПП, 

ступінь інфікування пологових шляхів на тлі застосування  хіміопрепаратів за 

ВДТБ і ЗЗПТБ легень. У динаміці обстеження визначили показники 

гормонального та імунного гомеостазу, провели генотипування мікроорганізмів  

МБТ. Визначили патоморфологічні зміни плаценти і матково-плацентарної 

ділянки, які призводять до порушення функції ФПК і виникнення ПП у даної 

категорії вагітних. Отримані результати дослідження порівнювали між 
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підгрупами жінок із ВДТБ і ЗЗПТБ легень і показниками пацієнток контрольної 

групи. 

 Таблиця 3.1 - Розподіл пацієнток основної групи за клінічним перебігом 

туберкульозу легень 

Форма 

туберкульозу 

легень 

Фаза Кількість 

хворих 

n =76 

Наявність / відсутність МБТ у 

харкотинні 

МБТ (+) МБТ (-) 

Дисемінована Інфільтрації 28 (36,8%)   10 (13,1%) 18 (23,6%) 

Розпаду 7  (9,2%)     6 (7,8 %) 1 (1,3%) 

Всього 35 ( 46 %)             -           - 

Вогнищева Інфільтрації 19 ( 25%)   4 (5,3%) 15 (19,7%) 

Розпаду 7 (9,2 %)   2 (4,6%) 5 (6,5 %) 

Всього 26 (32,8%) - - 

Фіброзно-

кавернозна 

Інфільтрації 7 (9,2 %) 3 (3,9 %) 4  (5,2%) 

Розпаду 4 (5,2 %) 3 (3,9 %) 2 (2,6 %) 

Всього 11 (14,4%) - - 

Інші: (туберку-

лома, інфільтра-

тивний ТБ,  

туберкульозний 

плеврит) 

Інфільтрації 3 (3,9 %)  1 (1,3%) 2 (2,6 %) 

Розпаду 1 (1,3 %)   1 (1,3%)             - 

Всього 4 (5,2%) - - 

  

 Пацієнтки з дисемінованою формою ТБ  легень склали 35 (46 %) осіб, з 

вогнищевою – 26 (32,8%) і  11 (14,4%) пацієнток з фіброзно-кавернозною 

формою туберкульозу. Крім цих форм, значно рідше траплялися: туберкулома – 

у 1(1,3%) випадку, туберкульозний плеврит – у 3 (3,9 %) випадках.  

 Дослідження сімейного стану жінок, хворих на ТБ, показали важливість 

даного факту, що впливає на репродуктивний анамнез. Виявлено, що 25 (32,8%) 

жінок, хворих на ТБ легень, не перебували у шлюбі через виявлення ТБ легень. 

Частина пацієнток основної групи проживали в неповних сім’ях: частка 

одиноких і розлучених жінок основної групи склала 29(38,1 %) порівняно з 

контролем – 4 (10%).  
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 Вік обстежених жінок обох груп коливався від 20 до 38 років, (табл. 3.2). 

 

 Таблиця 3.2 - Розподіл вагітних досліджуваних груп за віком,  (%) 

Групи обстеження до 20 років  21 - 25 років  26 - 30 років  31 - 38 років 

І-А   підгрупа, 

 n=46  

4 (8,6 %) 10 (21,7 %)* 21 (45,6%) 11 (23,9%)*∆ 

І-Б   підгрупа, 

 n=30  

3 (10,0%) 7 (23,3 %)* 11 (36,6%) 9 (30%) 

Контрольна 

група, n=40 

2 (5,0%) 18 (45,0 %) 16 (40,0%) 4 (10,1%) 

  * - вірогідність відносно контрольної групи; ∆ - вірогідність відносно І-Б підгрупи. 

Розподіл обстежених вагітних за ростом та масою тіла наведений у 

таблиці 3.3. 

 

 Таблиця 3.3 -  Розподіл обстежених вагітних за масою тіла та зростом  

Групи 

обстежених 
До 65 кг 

Від 65 до 

74 кг 

Від 75 до 

85 кг 

Більше 

85 кг 

Середній 

зріст, см 

(160-170) 

Середній 

зріст, см 

>170 см 

Основна 

група, n= 76 

31*  

(40,7 %) 

24 

(31,5 %) 

17 

(22,3%) 

4   

(5,2%) 

65  

(85,5%) 

11*  

(14,4%) 

Контрольна 

група, n=40 

9 

(22,5%) 

17 

(42,5%) 

11 

(27,5%) 

3 

(7,5%) 

36 

(90%) 

4 

(10%) 

Р  ≤0,017 >0,05 ≤0,388 <0,013 >0,05 >0,05 

Примітка: * - вірогідність відносно контрольної групи;  

 

 Загалом у 28 (36,8%) жінок основної групи вагітність перебігала із 

загрозою ПП у різні терміни гестації. ПП відбулися - у  9 (11,8%) вагітних у 

терміні 22-24 тижні, у 3 (3,9 %) жінок -  у 26-28 тиж. вагітності. У інших 34 

(44,7%) вагітних основної  групи пологи відбулися у терміни гестації 32-34 

тижнів. У двох жінок (2,6%) із ЗЗПТБ легень ПП відбулися у 35-36 тижнів. У 

контрольній групі жінок пологи наступили в 38-40 тиж. вагітності 
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 Скарги  вагітних основної групи розподілилися наступним чином: у 36 

вагітних (47,35,01%) спостерігали ниючий біль внизу живота, 21 (27,63,29%) 

вагітна скаржилася на кров’янисті виділення із статевих шляхів і 16 вагітних 

(21,02,91%) відмічали поєднані скарги. 

 На основі анамнезу у обстежених вагітних були вивчені особливості 

менструальної функції. Зокрема, вік настання менархе, терміни становлення і 

тривалості  менструального циклу, порушення менструального циклу. 

Встановлені розбіжності  характеру становлення менструальної функції у 

жінок, хворих на ТБ легень, порівняно з контрольною групою. Менархе у віці 

12-13 років в основній групі вагітних наставав значно рідше порівняно із 

контролем, проте, встановлена вірогідно більша кількість пацієнток, у яких 

менархе настало після 14,5 років. У жінок із клінікою загрози переривання 

вагітності протягом року не відбувалося становлення менструальної функції, 

спостерігалася значно більша частка жінок, у яких регулярні місячні 

встановилися через півтора - і більше років. Менструації тривалістю 6-7 днів 

серед вагітних основної групи спостерігалися майже у 3 рази частіше в 

порівнянні з контролем (р0,05). За тривалістю менструального циклу жінок 

основної групи спостерігали більшу частку жінок із короткою та значною 

тривалістю менструального циклу. Нерегулярні менструації вірогідно частіше 

спостерігали в основній групі дослідження. 

Частота гінекологічної патології в основній групі жінок суттєво 

перевищувала таку у контрольній. Захворювання зовнішніх статевих органів в 

анамнезі відмічали 42 (55,2 %) вагітні основної групи і чотири (10,0%) вагітних 

контрольної, відповідно хронічні аднексити - 28 (36,8%) і 9 (22,5%), проте 

окремі анамнестичні дані щодо гінекологічної патології у 16 (21,0%) осіб 

основної групи не враховані через відсутність медичної документації, 

недостовірність інформації пацієнтки щодо тієї чи іншої патології.  

Аналіз клінічного перебігу вагітності на фоні ТБ у жінок основної  групи 

дав можливість виділити низку медичних чинників ризику, які сприяли 

підвищенню частоти загрози ПП у даної категорії жінок. За результатами 
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дослідження встановлено, що інфекції урогенітального тракту займають вагоме 

місце серед чинників, які сприяють ПП у даного контингенту жінок. При 

обстеженні у вагітних переважала кокова флора - у 55,7%, стрептококова - у 

28,8%, гарднерели - у 25,7%, трихомонади у 20%. Гриби роду Candida виявлено 

у кожної другої вагітної, яка отримувала під час гестації ПТТ. Бактеріальний 

вагіноз з вагінальним кандидозом діагностовано у 44,2% вагітних, хворих на ТБ 

легень.  

Слід зазначити, що серед вагітних основної групи були соціально 

дезадаптовані жінки, які мали шкідливі звички. Тютюнопаління і вживання 

алкоголю  відмічали у 21 (27,6 %) жінок, порівняно з групою контролю - лише у 

5 (12,5%) жінок палили до вагітності (табл. 3.4). 

Дані клінічної характеристики жінок, хворих на ТБ легень, показали, що 

основним методом планування сім’ї у жінок, хворих на ТБ легень, було 

використання перерваного статевого акту (І-А підгрупа - 26,0%; І-Б – підгрупа - 

20%, порівняно з контролем - 12,5%), біологічного календаря – відповідно - у 

13,0%, 6,6% та 25,0 % - у контролі). Загалом, жінки, хворі на ТБ легень, 

запобігали вагітності механічними і внутрішньоматковими засобами - у 11,8%, 

порівняно з групою контролю - у 55,0% випадків, які віддавали перевагу 

КОКам. 

Встановлено, що 26 (34,2%) вагітних основної групи перебували в 

цивільному шлюбі, а 18 (23,6%) були розлученими або одинокими. У групі 

контролю переважали заміжні жінки. Паспортні дані  вказували, що теперішня 

вагітність була небажаною у 13 (17,1%) осіб, хворих на ТБ легень, 

непланованою – у 39 (51,3%) осіб, на противагу жінок контрольної групи, де 

таких випадків не спостерігали.  

Аналіз соціальної зайнятості вагітних показав, що більшість пацієнток 

основної групи були робітницями - 26 (34,2%) жінок, або домогосподарками - 

28 (36,8%), соціально-незабезпечені жінки склали 56 (73,6%) осіб, без 

постійного місця проживання - 9 (11,8%). У контрольній групі переважали: 

службовці - 18 (45,0%) та робітниці – 11 (27,5%) жінок, домогосподарки  - 7 
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(17,5%) вагітних, студенти – 4 (10%). Вагітні основної групи у 81,5% випадках 

були мешканками сільської місцевості, у 18,5% - мешканками міста. У 

контрольній групі 75,0 % вагітних проживали у містах і 25,0 % - у сільській 

місцевості.  

 Таблиця 3.4 - Показники відносного ризику виникнення передчасних 

пологів у жінок основної групи 

Чинники ризику Х2 Q OR 

Несприятливі умови проживання 8,3 0,39 1,8 

Конфліктні взаємини в сім’ї 12,1 0,31 2,3 

Стреси і переживання 9,4 0,25 2,2 

Зловживання алкоголем 17,5 0,27 2,7 

Паління 9,9 0,36 2,5 

Низька фізична активність  7,5 0,40 2,4 

Не виконання рекомендацій лікаря  11,2 0,29 1,9 

Пізнє звернення до лікаря  8,4 0,29 1,9 

Низький рівень гігієнічних знань 5,6 0,23 1,6 

Порушення репродуктивного здоров’я 13,1 0,28 1,8 

Не використання контрацептивних засобів 14,8 0,28 1,8 

 

У результаті дослідження виявлено соціальну дезадаптацію жінок 

основної групи щодо материнства, яка спостерігалася у 15 (19,7%) жінок І-А 

підгрупи. Складні відносини з соціальним середовищем, соціально-економічні і 

матеріальні труднощі створювали умови асоціального стану пацієнток, хворих 

на ТБ легень. Більшість вагітних 43 (56,5%) вказували, що їх положення у 

суспільстві та в родині погіршилося через засторогу оточуючих інфікуватися і 

захворіти  на ТБ легень.  

Соціальна дезадаптація вагітних, хворих на ТБ, часто призводила до 

зміни взаємовідносин з оточуючими, специфічну поведінку вагітних. 

Переживання різноманітних життєвих ситуацій, пов’язаних із захворюваністю 

на ТБ, відчуття страху, недовіри під час вагітності загострювалися. Внаслідок 
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чого у 46 (60,5%) пацієнток основної групи частіше виникали перинатальні 

ускладнення, які сприяли виникненню загрози  ПП. 

 Визначення частоти ризику соціальних чинників щодо виникнення ПП  у 

жінок, хворих на ТБ легень, показали переважання стресів і переживань 

(ОR=2,2) в основній групі вагітних, низьку фізичну активність пацієнток 

(ОR=2,2), переважання ризикових моделей поведінки жінок, відповідно: 

зловживання алкоголем (ОR=2,7), паління (ОR=2,5), конфлікти (ОR=2,3). 

Відносний ризик інших соціальних чинників  становив від 1,5 до 1,9 (табл.3.4).  

Тільки 28 (36,8%) респонденток основної групи не підлягали високому 

ризику щодо виникнення ПП та гестаційних ускладнень. У більшості (90,7%) 

жінок, хворих на ТБ легень, перебіг вагітності ускладнився кількома чинниками 

ризику. Ускладнення вагітності, пов’язані з наявністю одного чинника ризику 

встановлено – у 22,4 % осіб, двох - у 28,9 %, трьох - у 26,3 %, більше чотирьох 

чинників - у 22,4 % осіб.  

Таким чином, можна дійти висновку, що значна кількість вагітних, 

хворих на ТБ легень, відносяться до малозабезпечених і соціально  

дезадаптованих пацієнток, на відміну від жінок контрольної групи, що є 

вагомим  соціальним чинником ризику виникнення ПП і перинатальної 

патології.  

Аналіз лікування ТБ легень у вагітних показав, що більшість - 46 (60,5%) 

осіб (І-А підгрупа), отримували специфічне лікування тривалістю від чотирьох 

до 12-ти місяців. Вперше діагностований ТБ у жінок І-А підгрупи з виділенням 

МБТ(+) лікували терапією, яка містила не менше чотирьох препаратів за 

схемою: ізоніазид + ріфампіцин + піразинамід + етамбутол у відповідних дозах 

щодо клінічної форми ТБ, переносимості препаратів та чутливості до них МБТ, 

при тому у 5 (6,5%) жінок виявлена резистентність МБТ до одного з препаратів 

зазначеної схеми.  

У результаті проведених досліджень встановлено низку чиннників, які 

сприяли акушерським ускладненням у жінок, хворих на ТБ легень. До 

захворювання на ТБ легень, вагітні основної групи значно частіше хворіли на 
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інфекційні захворювання (ГРВІ, запальні захворювання дихальних шляхів, 

хронічний тонзиліт, хронічний пієлонефрит) порівняно із вагітними 

контрольної групи відповідно 62 (81,5 %) проти 19 (47,5%). Мали місце 

захворювання шлунково- кишкового тракту у 31 (40,7%) та ендокринопатії - у 

22 (28,9%), порівняно з вагітними контрольної групи, відповідно у 4(10,0%) і 7 

(17,5%) осіб. 

Обтяжений акушерський анамнез (артифіціальні аборти, самовільні 

викидні, кількість пологів) у жінок,  хворих на ТБ легень, підвищили ризик  

розвитку  загрози переривання вагітності та ПП.  Значна частка жінок, хворих 

на ТБ легень, мали більше чотирьох пологів 41 (53,9 %), більше шести – 10 

(13,1%), більше восьми - п’ять (6,5%), а перші та другі пологи спостерігалися 

лише - у 16 (21%) осіб, порівняно з контрольною групою, які переважно  

народжували першу або другу дитину 30 (75%), а частота третіх очікуваних 

пологів склала лише 25% випадків (табл.3.5). 

Незалежно від активності ТБ у пацієнток основної групи спостерігалася 

значна кількість медичних абортів - 61 (80,2%), мимовільні викидні – 27 

(35,5%) та переривання вагітності у пізніх термінах за медичними показаннями 

– 23 (30,2%) (p<0,05). У жінок контрольної групи артифіціальні аборти мали 

місце у 11 (27,5%), мимовільні викидні  лише - у 4 (10%) осіб.  

 Таблиця 3.5 - Акушерський анамнез обстежених жінок 

Групи 

вагітних 

Кількість Переривання вагітності Пологи 

Аборти викидні Одні Більше 

чотирьох 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Основна 76 61 80,2* 27 35,5* - - 59 77,6% 

Контрольна 40 11 27,5 4 10,0 14 35,0 - - 

Примітка. * - вірогідність відносно контрольної групи  

 

Середній термін госпіталізації у основній групі жінок склав 7,00,78 днів. 

Із всіх вагітних лише 31 (40,7 %) осіб знаходилися на лікуванні у зв’язку з 
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повторною появою скарг, пов’язаних із загрозою переривання вагітності. 

Середній термін повторної госпіталізації складав 5,10,9 днів. У 3 (3,9%) жінок, 

вагітність яких завершилася самовільним викиднем, у 9 (11,8%) – ПП у 

термінах 24-26 тижнів гестації та у 3 (3,9 %), вагітність яких завершилися у 

термінах 26-28 тижнів - середній термін госпіталізації склав 2,00,5 дні. 

 Гінекологічні захворювання в анамнезі, які відігравали певну роль у 

виникненні ПП у жінок, хворих на ТБ легень, діагностовано у 63 (82,8%) 

вагітних. У даного контингенту вагітних відмічено високу частку запальних 

захворювань жіночих статевих органів і захворювань, які є наслідками 

перенесеного запального процесу.  

У 42 (55,2%) жінок виявлено запальні захворювання зовнішніх статевих 

органів, причому у всіх випадках лабораторно підтверджені збудники інфекції, 

що передаються статевим шляхом (ІПСШ). З них - у 11 (14,4%) в анамнезі - 

позаматкова вагітність, у семи (9,2 %) - кісти яєчників, у трьох (3,9 %) – 

фіброміома тіла матки; у 21(27,6 %) виявлена ерозія шийки матки та 

ерозований ектропіон. На  хронічний аднексит страждали 28 (36,8%) осіб 

основної групи, ендометрит - після штучного аборту 6 (7,8%) жінок; у чотирьох 

(5,2%) діагностовано поліп цервікального каналу, (табл. 3.6). 

 Таблиця 3.6 - Характеристика гінекологічної патології обстежених груп 

вагітних,  (%)  
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Основна 

група, n=76  

42  

(55,2%)* 

21 

(27,6%)* 

11 

 (14,4%)* 

7 

(9,2%) 

6 

(7,8%) 

28  

(36,8%)* 

3        

(3,9 %) 

Контрольна 

група, n=40 

4  (10%) 2  (5%) 1 (2,5%) - - 5 (12,5%) - 

Примітка. * - р<0,05 в порівнянні з контролем. 
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У жінок контрольної групи гінекологічні захворювання в анамнезі склали 

12 (30%) випадків. Запальні захворювання, викликані збудниками ІПСШ,  

відзначені в анамнезі у чотирьох жінок (10%, р=0,013), хронічний аднексит - у 5 

(12,5%), ерозії шийки матки у двох (5,0%), позаматкова вагітність у однієї 

(2,5%).  

Ендометрит та фіброміома тіла матки у контрольній групі не 

зареєстровані. Дані щодо характеру гінекологічної патології у жінок, вагітність 

яких ускладнилася ПП наведені в Таким чином, встановлено, що частота 

гінекологічних захворювань в основній групі вагітних значно перевищувала 

показники контрольної групи, які  негативно впливали на перебіг вагітності і 

сприяли виникненню загрози ПП.  

За наявності ТБ у вагітних спостерігали значно більшу частоту 

ускладнень гестації порівняно з контролем, ( табл.3.7).  

Таблиця 3.7- Ускладнення вагітності у жінок, хворих на туберкульоз 
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І-А 

підгрупа,  

n=46 

46* 

(60,5%) 

24* 

(31,5%) 

21*   

(27,6%) 

29*∆ 

(38,1%) 

27*∆     

(35,5%) 

13*∆        

(17,1%) 

І-Б 

підгрупа,  

n=30 

8 

(10,5%) 

7 

(9,2%) 

2 

(2,6%) 
9 (11,8%) 11 (14,4%)* 2 (2,6%) 

Контроль, 

n=40 

12 

(30%) 

9 

(22,5%) 
- 

8           

(20%) 

4           

(10%) 

3        

(15%) 

Примітка:  * - вірогідність в порівнянні з контролем, ∆ - вірогідність відносно І-Б підгрупи. 

 

 Вагітність у хворих на ТБ легень, перебігала на тлі анемії вагітних 

загалом - у 54 жінок (71,0 %), при тому у І-А підгрупі жінок анемія вагітних 
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спостерігалася у 60,5% осіб; відповідно ранніх гестозів - у 31 (40,7%) вагітних, 

із них у вагітних І-А підгрупи- у 31,5%; прееклампсії – у 23 (30,2%), із них 

27,6% у вагітних І- А підгрупи, загрози переривання вагітності – у 38 (50,0%) із 

них у І-А підгрупі спостерігалася у 38,1%; загрози  ПП – у 38 (50,0%) осіб, із 

них у вагітних І-А підгрупи-у 35,5%.  

Серед УЗД ознак загрози переривання вагітності (ЗПВ) найчастіше 

спостерігали фрагментарне потовщення міометрія – у 36 (47,3 %) вагітних, із 

них - у 27 (35,5%) вагітних І-А підгрупи. При тому кількість УЗД проявів ЗПВ 

дещо зменшувалася до початку ІІІ триместру вагітності. У 26-28 тижнів гестації 

наявність УЗД симптомів загрози переривання вагітності спостерігалася у 38 

(50,0%) вагітних, які пред’являли відповідні скарги (табл.3.8).  

Загалом серед вагітних основної групи у 31(40,7%) пацієнтки 

спостерігали патологічний перебіг пізнього фетального періоду.  

Таблиця 3.8 - Ультразвукові ознаки загрози переривання вагітності у 

другому триместрі гестації у жінок, хворих на туберкульоз легень, (%) 

 

УЗД ознаки Основна група 

(n=76) 

Контрольна 

група (n=40) 

І-А 

  (n=46) 

І-Б 

(n=30) 

 

Низьке розташування плода 27*∆ 

(35,5 %) 

12*   

(15,7 %) 

 2  

(5, 0 %) 

Фрагментарне потовщення  

міометрія 

29*∆ 

(38,1 %) 

7 

(9,2 %) 

5  

(12,8%) 

Збільшення діаметру внутрішнього 

вічка шийки матки >20 мм 

14 *∆ 

(18,4 %) 

6 

(7,8 %) 

2 

(5, 0%) 

 Примітка. n – число спостережень, * - вірогідність в порівнянні з контролем, ∆ - 

вірогідність відносно І-Б підгрупи 

 

Порушення внутрішньоутробного стану плода виявлено 

допплерометричним дослідженням  у 18 (39,1%) вагітних І-А та 9 (30%) – І-Б 
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підгрупи і  лише у 5 (12,5%) жінок контрольної групи, відповідно СЗРП 

діагностовано у 11 (23,9%) вагітних І-А і  3 (10%) вагітних І-Б підгрупи. У 

вагітних контрольної групи дистрес плода під час вагітності спостерігали у 5 

(12,5%) жінок, (табл.3.9). 

Таблиця 3.9 - Оцінка внутрішньоутробного стану плода у жінок, хворих 

на туберкульоз легень, (%)  

Групи обстежених 

вагітних 

Дистрес плода під час 

вагітності 

Синдром затримки внутріш- 

ньоутробного розвитку плода 

І-А  підгрупа 

n= 46 

18* 

(39,1%) 

11*∆ 

(23,9%) 

І-Б  підгрупа 

n= 30 

 

9 (30%)* 

 

3 (10,0%) 

Контрольна група 

n= 40 

5 

(12,5%) 
0 

 Примітка: n – число спостережень; * - вірогідність в порівнянні з контролем., ∆ - 

вірогідність відносно І-Б підгрупи. 

 

За оцінкою БПП у вагітних основної групи спостерігали значно нижчі 

показники у порівнянні з вагітними контрольної групи. Ареактивний НСТ 

траплявся у 44,7 %±8,6 і був нижчим в 1,8 рази порівняно з контролем; 

реактивний НСТ в 1,3 раза нижчий. За оцінкою дихальних рухів плода 

спостерігали зниження їх епізодів.  

Підвищення м’язового тонусу плода у жінок, хворих на ТБ легень, 

вказувало на несприятливий прогностичний перебіг вагітності. Відмічали 

відставання розвитку плаценти у порівнянні із здоровими вагітними у 2,6 раза, 

що засвідчило зниження компенсаторно-пристосувальних можливостей ФПК, 

які сприяли виникненню ПП у даного контингенту вагітних. 

 Аналіз клінічного перебігу пологів вагітних основної групи показав, що 

загалом у 28 (36,8%) жінок, переважно із ЗЗПТБ легень, останні завершилися в 

термін. Інші 48 (63,1%) пологів жінок основної групи відбулися передчасно у 
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різні терміни гестації. Відповідно, у контрольній групі вказані показники 

становили 40 (100%), (р>0,05). 

Частота аномалій пологової діяльності в основній групі жінок в декілька 

разів перевищувала таку в групі контролю – 31 (40,7%)  проти 7 (17,5%) – 

р=0,007, що, було наслідком порушення скоротливої діяльності матки в 

результаті ускладненого перебігу вагітності.  

Передчасне виливання навколоплідних вод траплялося значно частіше у 

вагітних, хворих на ТБ легень, у порівнянні із здоровими жінками – 37 (48,6%) 

та шість (15,0%), відповідно (р=0,005), що, ймовірно, пов’язано із 

внутрішньоутробним інфікуванням плідних оболонок і передчасним їх 

розривом.  

 Пологорозрішення шляхом операції кесаревого розтину в основній групі 

досить суттєво перевищувало таке  у групі контролю, ( табл.3.10).  

 Таблиця 3.10 - Частота ускладнень пологів у вагітних, хворих на 

туберкульоз легень, (М±m) 

Примітка: n – число спостережень, * - вірогідність в порівнянні з контролем   

 

Показники 
Основна група, 

n= 76 

Контрольна  

група, n=40 

Пологи термінові 28 (36,8 %)* 40 (100%) 

Пологи передчасні 48  (63,1%) 0 

Аномалії пологової діяльності 31 (40,7%)* 7 (17,5%) 

Передчасне виливання 

навколоплідних вод 
37 (48,6 %)* 6 (15%) 

Ургентний кесарів розтин 15 (19,7%)* 1 (2,5%) 

Кровотечі в послідовому та 

ранньому післяпологовому 

періодах 

17 (22,3%)* 3 (7,5%) 

Ручна та інструментальна ревізія 

стінок порожнини матки 
21 (27,6%)* 3 (7,5%) 
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Так, розродження оперативним шляхом в основній групі відбулося у 15 

пацієнток (19,7%), що достовірно перевищило даний показник у групі 

контролю - одна вагітна (2,5%). Основними показаннями до операції кесаревого 

розтину були покази з боку плода: дистрес плода під час вагітності та пологів 

11 (17,1%), СЗРП – 4 (6,25%). 

Хронічна фетоплацентарна дисфункція (ФПД) виникала переважно у 

жінок основної групи, призводила до внутрішньоутробної гіпоксії плода, що 

зумовило підвищення рухової активності та значного збільшення показника 

обвиття пуповини навколо шиї та тулуба плода. В основній групі цей показник 

становив 43 (56,5%), у контрольній – шість (15,0%). 

Таким чином, за умов ТБ легень у вагітних виникає значна частка 

перинатальних ускладнень, серед яких домінує анемія вагітних – у 54 (71,0%) 

жінок, значна  частка якої спостерігалася у І-А підгрупі вагітних – у 46 (60,5%); 

загроза  переривання вагітності – у 38 (50,0%), із них – у 29 (38,1%) у вагітних 

І-А підгрупи та загроза ПП – у 38 (50,0%), з яких у 27 (35,5%) у вагітних із 

ВДТБ тегень на фоні прееклампсії – у 23 (30,2%), більша частка якої 

спостерігалася у вагітних І-А підгрупи - 21 (27,6%), недостатня корекція яких 

сприяла виникненню ПП у 36,8 % осіб.  

 Значно частіше в основній групі жінок  порівняно з контролем, 

спостерігали кровотечі в послідовому та ранньому післяпологовому періодах – 

у 17 (22,3%) жінок у порівнянні зі  здоровими вагітними – у 3 пацієнток (7,5%, 

р=0,005), що розцінили, як наслідок запальних процесів у плаценті, який 

призводив до порушення процесів фізіологічного відділення та видалення 

посліду.  У зв’язку із порушенням відокремлення та відділення посліду ручну 

ревізію порожнини матки достовірно частіше спостерігали в основній групі – у 

21 породілі (27,6%) проти – 7,5% (у 3 жінок) контрольної групи.  

Частота ускладнень пуерперію в основній групі вагітних значно 

перевищувала показники пацієнток контрольної групи.  У породілей, хворих на 

ТБ легень, субінволюція матки траплялася у 37 (48,6%) вагітних, що більше як 

у 7,4 рази перевищує показники в порівнянні з контролем - 5 (12,5%), 
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післяпологовий ендометрит в основній групі зареєстровано - у 9 (11,8%) 

породілей, тоді, як у контрольній групі дане ускладнення не спостерігали (табл. 

3.11). Розходження швів на промежині та післяпологові виразки в основній 

групі складали 9 (10,5%) та 2 (2,6%) випадки. У групі контролю у 2 (5,0%) 

породілей спостерігали розходження швів на промежині.  

 Таблиця 3.11 - Частота післяпологових ускладнень в обстежених групах 

породілей (М±m) 

Групи 

дослідження 

Субінволюція 

матки 

Ендоме-

трит 

Розход-

ження швів 

Післяполо-

гова виразка 
Мастит 

Основна 

група, n=76 

37  

 (48,6 %)* 

 9 

(11,8%)* 

8    

 (10,5%)* 

2   

 (2,6%) 

19 

(25,0%)* 

Контрольна 

група, n=40 
5    (12,5%) 0 2    (5,0%) 0 1 (2,5%) 

 Примітка: n - число спостережень; *- вірогідність в порівнянні з групою контролю. 

 

 Післяпологовий мастит виникав переважно у жінок основної групи у 

зв’язку із ізоляцією дитини від хворої на ВДТБ легень матері у 19 (25,0%) 

випадках, відповідно в контрольній групі цей показник з інших причин складав 

– один (2,5%) випадок. 

 Серед новонароджених контрольної групи жінок оцінка стану за шкалою 

Апгар 9-10 балів  була значно вищою – у 34 (85,0%) спостереженнях, 6-8 балів 

– 6 (15,0%), були відсутні явища асфіксії, (табл. 3.12). 

 Аналіз стану здоров’я новонароджених жінок основної групи показав, що 

останній значно відрізнявся від немовлят контрольної групи. Оцінку за шкалою 

Апгар- 9-10 балів спостерігали  лише у 13 (17,1%) немовлят основної групи, 6-8 

балів – у 37 (48,6%), менше 6–ти балів – 3 (3,9%). Новонароджені від матерів, 

хворих на ТБ легень, характеризувалися зниженням показників маси тіла, 

середня маса тіла у яких дітей становила 2200,0 - 2550,0 г., проти середніх 

вагових показників дітей, що народжені від матерів контрольної групи – 3500,0 

– 39500,0 г.  
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 Середня маса тіла у дітей породілей основної групи складала 2553±110 г  

у 48 (63,1%);  2500 г і менше – у 19 (25,0%), менше 2000,0 г у 9 (11,8%). Діти 

народжені від жінок  контрольної групи в середньому мали вагу 3600±110 г – 

32 (80,0%), більше 3600 г - 8 (20,0%) осіб.  

 Таблиця 3.12- Оцінка стану новонароджених в обстежених групах, (%) 

Новонароджені  9-10 балів 6-8 балів Менше 6 балів 

Основна група, n=76 8 (10,5%)* 49 (64,4%)* 15 (19,7%)  

Контрольна група, 

n=40 
34 (90%) 6 (15%) 0 

  Примітка: n- число спостережень; *- вірогідність в порівнянні з групою контролю. 

  

 Значно більшу кількість новонароджених 29 (38,1%) породілей основної 

групи переведено на другий етап виходжування з ізоляцією від хворих на ВДТБ 

легень матерів для подальшого нагляду педіатра та дитячого фтизіатра. 

Немовлята контрольної групи виписані додому у задовільному стані. 

Підсумовуючи результати клінічно - статистичної характеристики 

вагітних основної групи слід зазначити, що для них характерна менша маса тіла 

(40,7%) - до 65 кг, порушення менструального циклу, висока частота 

гінекологічних захворювань (55,2%), інфекції урогенітальних шляхів, 

тютюнопаління і  зловживання алкоголем (27,6%). Вагітні основної групи  

переважно мешкали у сільській місцевості (81,5%) і були соціально 

дезадаптованими. У даного контингенту жінок в анамнезі мав місце високий 

рівень абортів (80,2%), викиднів (35,5%), більше чотирьох пологів (77,6%). 

Перебіг вагітності у жінок основної групи ускладнювався загрозою 

переривання (38,1%%), анемією вагітних (60,5%), ранніми гестозами (31,5%), 

прееклампсією (27,6%), дистресом плода (39,1%), відшаруванням хоріону до 

(17,1%), більш низькими показниками биофізичного профілю плода у І-А 

підгрупі вагітних.  

Перебіг пологів у вагітних основної групи ускладнювався порушеннями 

скоротливої функції матки до (40,7%), передчасним виливанням 

навколоплідних вод (48,6%). У жінок основної групи мала місце висока частка 
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ускладнень у післяпологовому періоді, а саме: субінволюція матки (48,6%), 

ендометрит (10,5 %), мастит (25,0%). Новонароджені від матерів, хворих на ТБ 

легень, характеризуються зниженням маси тіла і низькою оцінкою за шкалою 

Апгар.  

Результати обстеження вагітних показали, що ВДТБ легень є високим 

чинником ризику виникнення ПП у жінок, хворих на ТБ легень,  зумовлених 

хронічною плацентарною дисфункцією (56,5 % проти 15,0%), дистресом плода 

(35,5% проти 12,5%), СЗРП (18,4% проти 5,0%). 

 Результати кореляційного аналізу клінічної характеристики вагітних 

основної групи, які приймали участь у НДР показали, що за наявності 

дисемінованого ТБ легень шанси ризику (OR) розвитку  загрози ПП у даного 

контингенту жінок збільшуються у 12,4 разів (OR=12,43; 95% СІ:(0.41-374.16, 

p<0.05); за вогнищевого ТБ легень – у 4 рази (OR=3.95; 95% СІ:(1.06-14.76, 

p<0.05). Шанси розвитку загрози ПП за фіброзно-кавернозної форми ТБ 

збільшуються у 7,2 раза (OR=7.28; 95% СІ: (0.47-111.37, p<0.05).                            

 Тому на особливу увагу заслуговує прегравідарна підготовка жінок, 

хворих на ТБ легень, раннє виявлення ускладнень вагітності, удосконалення 

методів лікування і корекції перинатальних ускладнень на тлі ТБ процесу та 

індивідуальних підходів до лікування ТБ легень і акушерського супроводу 

вагітності. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ  ПРИ 

ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

ЛЕГЕНЬ 

 

4.1. Визначення стану фетоплацентарного комплексу у жінок, хворих на 

туберкульоз легень. 

 

Аналіз перебігу ускладнень вагітності на тлі ТБ легень у жінок основної 

групи дав можливість виділити групи високого ризику та особливості 

клінічного перебігу ПП, порушень ФПК, адаптації внутрішньоутробного стану 

плода та ускладнень пуерперія у порівнянні із вагітними контрольної групи. 

Стан ФПК обстежено у 64 вагітних, хворих на ТБ легень, оскільки  впродовж 

виконання НДР у 12 (15,7%) вагітних основної групи відбулися ПП у другому 

триместрі вагітності: у 9 (11,8%) осіб – у 22-24 тижні вагітності; у  3 (3,9%)- у 

26-28 тижнів вагітності. 

Результати дослідження показали, що загроза ПП на тлі ТБ у 32 (42,1%) 

жінок основної групи виникала внаслідок дисфункції плаценти. Динамічне УЗД 

за внутрішньоутробним станом плода застосовано в обох групах вагітних.  

Аналіз дослідження показав, що БПР  в основній групі жінок становив 

63,1±14,5 мм, у контрольній групі – 92,3±51,2 мм. Вимірювання довжини 

стегнової кістки, середнього діаметра грудної клітки та живота плода показали, 

що в основній групі жінок вказані показники відповідно становили: 65,3±0,51, 

96,8±50,1 та 93,0±41,6 мм. У контрольній групі відповідно 69,5±0,51, 101,2±51,2 

та 98,0±43,4 мм. Визначено середню передбачувану масу плодів, яка в основній 

групі в  становила 2600,2±41,8 г, а у контрольній – 3595,3±44,2 г. Достовірна 

різниця між БПП та передбачуваною масою плода зумовлена народженням у 

основній групі дітей, маса яких не перевищувала 2550.0 г, що склало 49 (76,5%) 

новонароджених основної групи жінок, на відміну від контрольної групи. 
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Результати дослідження УЗ плацентографії показали, що у підгрупі 

вагітних із ЗЗПТБ легень переважно визначався ІІІ ступінь зрілості плаценти, 

як і в групі контролю відповідно: 69,9% та 94,3% відповідно.  

У третьому триместрі вагітності дані плацентометрії показали достовірну 

різницю у підгрупах спостереження порівняно з контрольною групою. У 

вагітних із ЗЗПТБ середні показники товщини плаценти становили 29,6±0,5 мм, 

у контрольній – 34,1±0,4 мм. Однак у вагітних І-А підгрупи (хворих на ВДТБ 

легень), товщина плаценти відрізнялася значно меншою величиною і склала 

26,9±0,5 мм (табл. 4.1). 

Результати досліджень локалізації плаценти показали, що в обох групах 

жінок плацента найчастіше розташовувалася по задній стінці матки: у 26,9% 

жінок основної групи та 36,2% – контрольної, по передній стінці – у 19,9% та 

27,6% відповідно, інші розміщення плаценти, в т. ч., патологічні – склали 53,2% 

та 36,2% відповідно. Центральне і крайове передлежання плаценти 

спостерігали у 5,8% вагітних основної групи та у 1,9% – у контролі. 

 

Таблиця 4.1-  Показники стану плаценти за даними ультразвукового 

дослідження вагітних, хворих на туберкульоз легень, мм 

 

УЗД ознаки 

 

Основна група 

 

Контрольна 

група 

І-А підгрупа  

(n=34) 

І-Б 

(n=30) 

 

(n=40) 

Товщина плацент, мм 26,9±0,5*∆ 29,6±0,5       34,1± 0,4 

Петрифікати  28 (43,7 %)*∆ 6 (9,3%) 2 (5,0 %) 

Кісти та інші утворення 11 (17,1%)∆ 5 (7,8%) 0 

 Примітка. n – число спостережень*- вірогідність в порівнянні з групою контролю;       

∆ - вірогідність відносно І-Б підгрупи 

У паренхімі плаценти вагітних І-А підгрупи петрифікати траплялися  - у  

28 (43,7%) проти 2 (5,0%) у контрольній групі, у І-Б підгрупі – у 6 (9,3%) 

вагітних. Кісти та інші утворення плаценти виявляли - у кожної четвертої 
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16 (25%) вагітної основної групи: відповідно у І-А підгрупі – у 11 (17,1%), а у І-

Б підгрупі- у 5 (7,8%) осіб.  У групі контролю даних утворень не спостерігали. 

Показники БПП засвідчили відсутність гіпоксичного та гіпоксемічного 

ураження плода у вагітних контрольної групи. Останні часто мали місце у  

вагітних, хворих на ТБ легень. Аналіз БПП проводили, приділивши особливу 

увагу окремим складовим: різниці між показниками дихальних рухів плода, 

рухової активності та об’єму навколоплідних вод (табл.4.2).  

Найнижчими з усіх показників у вагітних основної групи, хворих на 

ВДТБ виявилися показники ступеня зрілості плаценти. Показники, які 

характеризують тонус плода та ступінь зрілості плаценти у вагітних, хворих на 

ТБ легень, на тлі ДП були достовірно (p<0,05) нижчими у порівнянні з 

відповідними показниками у вагітних І-Б підгрупи і в контрольній групі. 

Нестресовий тест у контрольній групі вагітних був достовірно (p<0,05) вищий у 

порівнянні з показниками основної групи.  

Таблиця 4.2 – Бальна оцінка біофізичного профілю плода у групах 

спостереження у 34-36 тиж вагітності, M±m 

Показники 

Основна група 
Контрольна 

група, 

n=25 

І-А 

підгрупа, 

n=34 

І-Б підгрупа, 

n=30 

Дихальні рухи плода 1,36±0,07 1,00±0,06 2,21±0,09 

Рухова активність плода 1,32±0,05 1,18±0,04 1,20±0,08 

М’язовий тонус плода 1,68±0,03* 1,61±0,08* 1,95±0,04 

Кількість навколоплодних вод 1,89±0,05 1,94±0,04 1,91±0,05 

Зрілість плаценти 0,20±0,01* 1,12±0,01∆ 1,34±0,11 

Загальна сума балів 7,55±0,08* 8,06±0,17* ∆ 9,07±0,21 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); ∆ - вірогідність  

 відносно І-Б підгрупи 

 

Клінічні прояви дисфункції плаценти та ознаки дистресу плода у вагітних 

основної групи послужили показаннями до проведення терапії, спрямованої на 

покращання мікроциркуляції у фетоплацентарному кровообігу.  
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Результати допплерометричного дослідження дозволили раціонально 

підійти до питання корекції ускладнень вагітності і лікарської тактики щодо її 

пролонгації, прогнозу щодо термінів ПП.   

Допплерометрію проведено 34 вагітним основної групи та 30 – 

контрольної у терміні гестації 32-34 і 35-37 тиж. вагітності. У більшості 

вагітних основної групи при допплерометрії виявляли патологічні криві 

кровотоку в маткових  і спіральних артеріях з невисокими значеннями 

діастолічного компонента та підвищенням якісних показників кровотоку, що на 

28-30% перевищували фізіологічні величини, а індекси судинного опору 

переважали такі у здорових вагітних. Лише в 11-ти (17,1%) вагітних із ЗЗПТБ  

легень, не спостерігали гемодинамічних порушень кровотоку. 

Результати дослідження засвідчили, що у 27 (42,1%) вагітних основної 

групи, хворих на ВДТБ легень, реєструвалися зміни індексів матково-

плацентарного кровотоку, які вказували на прогностично несприятливі ознаки 

розвитку дисфункції плаценти (табл. 4.3). 

Ускладнений перебіг вагітності у 18 осіб (28,1%) І-А підгрупи показав 

вірогідне збільшення С/Д співвідношення у матковій артерії, артерії пуповини 

та середній мозковій артерії плода, порівняно з показниками вагітних 

контрольної групи. Відповідні показники вагітних І-Б підгрупи вагітних 

відповідали групі контролю.  Показники резистентності кровотоку у правій і 

лівій маткових артеріях істотно не відрізнялися у групах спостереження. 

Дослідження проводили в обох артеріях пуповини і орієнтувалися на його гірші 

показники.(табл. 4.3) 

Зростання показника С/Д співвідношення в артерії пуповини у вагітних 

основної групи переважно відбувалося через сповільнення кровотоку у фазу 

діастоли і підвищення судинного опору плодової частини плаценти. При тому у 

4 (6,2%) вагітних діагностовано нульовий діастолічний кровоток, а у 2 (3,1%) – 

ретроградний. В результаті чого виникали спонтанні ПП у різні терміни 

вагітності. 
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 У 34 (53,1%) вагітних основної групи порушення кровотоку у матково-

плацентарному і плацентарно-плодовому  басейнах  призвели до зміни  кривих 

швидкостей  кровотоку у середній мозковій артерії плода, що вказувало на 

централізацію плодового кровотоку для кровопостачання життєво важливих  

органів плода в умовах зниження плацентарної перфузії за наявності 

прогресуючої  гіпоксії.  

  Таблиця 4.3 - Допплерометричні показники матково-плацентарно-

плодового кровотоку обстежених вагітних 

Судина 
Допплерометрич-

ні показники 

Термін гестації, тиж. 

32-34 35-37 

Основна 

група 

(n=64) 

Контрольн

а група 

(n=30) 

Основна 

група 

(n=64) 

Контрольн

а група 

(n=30) 

Права 

маткова 

артерія 

С/Д  2,3±0,50 1,9±0,82 2,2±0,59* 1,7±0,16 

ІР 0,7±0,03* 0,5±0,04 0,5±0,03* 0,4±0,06 

ПІ 1,2±0,13* 0,7±0,58 1,1±0,05* 0,6±0,01 

Ліва  

маткова 

артерія 

С/Д  2,4±0,21* 2,0±0,18 2,3±0,15* 1,7±0,16 

ІР 0,73±0,03* 0,51±0,04 0,55±0,20* 0,42±0,06 

ПІ 1,15±0,07* 0,72±0,01 1,09±0,03* 0,58±0,03 

Артерія 

пуповини 

С/Д  3,6±0,80* 3,02±0,69 3,4±0,58* 2,9±0,65 

ІР 0,7±0,02* 0,48±0,06 0,65±0,01* 0,39±0,04 

ПІ 1,54±0,20* 0,9±0,01 1,46±0,03* 0,8±0,07 

Середня 

мозкова 

артерія 

плода 

С/Д  4,2±1,02* 2,8±0,78 4,6±0,96* 2,5±0,54 

ІР 0,9±0,08* 0,5±0,10 0,8±0,08* 0,5±0,01 

ПІ 1,7±0,13* 1,32±0,30 1,5±0,12* 1,1±0,10 

Аорта  

плода 

С/Д  5,6±0,41 5,6±0,55 5,8±0,35 5,6±0,52 

ІР 0,79±0,03* 0,6±0,01 0,8±0,18* 0,6±0,05 

ПІ 1,7±0,18* 1,5±0,09 2,3±0,14* 1,7±0,10 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); 

ІР – індекс резистентності, ПІ – пульсаційний індекс 

 

 Порушення плодово-плацентарного кровотоку третього ступеня виявлено 

лише у 3 (4,6%) вагітних основної групи, які мали несприятливий прогноз щодо 
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життєдіяльності плода і проявлялися підвищеною швидкістю мозкового 

кровотоку у плода, зниженням швидкості матково-плацентарного і 

плацентарно-плодового кровотоку та реєстрацією «нульового» діастолічного 

кровотоку в артерії пуповини.  

Результати дослідження засвідчили різноманітні порушення 

гемодинаміки ФПК у вагітних основної групи. У 23 (35,9%) вагітних основної 

групи виявлені ознаки гемодинамічних порушень у маткових артеріях І-А 

ступеня, які характеризувалися зниженням діастолічного кровотоку і 

зростанням ІР. У контрольній групі лише у 2 (6,6%) вагітних спостерігали 

гемодинамічні порушення ІА ступеня. Гемодинамічні порушення ІБ ступеня 

спостерігали у 6 (9,3%) вагітних, хворих на ТБ легень,  ІІ ступеня - у 2 (3,1%) 

осіб, які реєструвалися у басейні плодово-плацентарного кровотоку. У 3 (4,6%) 

вагітних основної групи виявлено одночасне зростання ІР в артерії пуповини та 

С/Д співвідношення маткової артерії, що розцінили, як порушення 

гемодинаміки ІІ ступеня, за якого спостерігали одномоментне порушення у 

басейні матково-плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку, але при 

тому не порушувався діастолічний кровоток ( рис.4.1).  

 

Рис. 4.1.- Допплерограма вагітної К, 35-36 тиж. вагітності. Дистрес плода, 

дисемінований туберкульоз легень, фаза розпаду, МБТ (+). 

 

При лікуванні ПД позитивної динаміки гемодинамічних показників не 

спостерігали у 15 (23,4%) вагітних. Погіршення параметрів кровотоку і 
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гемодинамічні порушення ІІІ ступеня були показаннями до розродження у 34-

35 тижнів вагітності (табл.4.4). 

 Таблиця 4.4 - Ступінь гемодинамічних порушень фетоплацентарного 

комплексу  обстежених вагітних 

Групи вагітних Ступені гемодинамічних порушень 

І ступінь 
ІІ ступінь ІІІ ступінь 

ІА ІБ 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

І-А підгрупа 

(n=34) 

 

23 

 

35,9*∆ 

 

 

6 

 

9,3 

 

2 

 

3,1 

 

3 

 

4,6 

І-Б підгрупа 

(n=30) 

 

7 

 

10,9 

 

3 

 

4,6 

 

0 

  

0 

 

Контрольна 

(n=40) 

 

2 

 

5,0 

 

0 

  

0 

  

0 

 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); ∆ - вірогідність  

 відносно І-Б підгрупи 

 

Допплерометричне обстеження матково-плацентарного і плацентарно-

плодового кровотоків у вагітних, хворих на ТБ легень, мало вагоме 

прогностичне значення для оцінки перебігу вагітності на тлі ТБ ураження і 

вибору лікарської тактики щодо загрози ПП.  

Методом ультразвукової фетометрії підтверджено СЗРП різних ступенів 

тяжкості у 14 (21,8%) вагітних основної групи у терміні гестації 32-36 тижні, із 

них у 11 (23,9%) вагітних І-А і 3 (10%) – І-Б підгруп. Затримка розвитку  плода 

переважно відбувалася за рахунок відставання розмірів живота при нормальних 

розмірах стегна і голівки. Аналіз КТГ показав, що задовільний стан плода (8-9 

балів за оцінкою Фішера) спостерігали лише у 55,6% вагітних основної групи, у 

44,4% випадків оцінка за  Фішером була нижча семи балів.  

 Проявом дистресу плода був монотонний ритм (епізоди низької 

варіабельності серцевого ритму впродовж тривалого часу спостереження) та 

одночасне зниження амплітуди і частоти осциляцій. 
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Рівень базального ритму серцебиття плода у вагітних контрольної групи був 

стабільним і знаходився у межах 135-146 пошт./хв (табл. 4.5). У І-Б підгрупі 

вагітних також  не спостерігали достовірних змін базальної частоти серцевих 

скорочень (БЧСС) (р>0,05), проте у 9 (14,0%) випадків даний показник коливався 

у межах від 100-110 пошт./хв до 165-170 пошт./хв. Виражену брадикардію 

діагностували переважно у І-А підгрупі вагітних 5 (7,8%) осіб. При цьому 

амплітуда миттєвих осциляцій (АМО) зменшувалася порівняно зі здоровими 

вагітними, а КТГ мала сплощений характер. 

Таблиця 4.5 - Показники  кардіотокограм  обстежених вагітних у балах, 

    (M±m) 

Показники КТГ 

Основна група 
Контрольна група, 

n=25 
І-Апідгрупа, 

n=34 
І-Бпідгрупа, n=30 

БЧСС, пошт./хв 176,7±2,30*∆   149,8±1,80 144,5 ±1,30 

АМО, пошт./хв 4,9±0,30*∆   6,8±0,36*  12,1±0,36 

А
к
ц

ел
ер

ац
ії

 

Кількість 4,7±0,43*∆   5,6±0,40*  14,7±0,41 

Амплітуда, 

пошт./хв 
17,4±1,50*  20,1±1,20 23,1±0,80 

Тривалість, хв 10,8±0,30 12,1±0,36 12,3±0,30 

Д
ец

ел
ер

ац
ії

 

Кількість 3,3±0,21*  2,5±0,32*  0,1±0,06 

Амплітуда, 

пошт./хв 
22,6±1,80*  21,4±1,60*  16,5±1,10 

Тривалість, хв 3,5±0,42*  2,8±0,54*  0,7±0,05 

Стабільний ритм, % 58,4±2,60*∆   43,9±1,90*  18,4±1,10 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05);  ∆ - вірогідність  

 відносно І-Б підгрупи 

  

АМО знижувалася до 6,8±0,36 пошт./хв (р<0,01) у І-Б підгрупі вагітних, 

хворих на ТБ, і до 4,9±0,30 пошт./хв (р<0,001) у І-А підгрупі вагітних, хворих на 

ВДТБ з ознаками ДП, що  вказувало на гіпоксичні явища внутрішньоутробного 

стану плода.  
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Кількість акцелерацій у І-А та І-Б підгрупах вагітних була нижчою 

порівняно з контролем і відповідно становила – 4,7±0,43 (р<0,001) та 5,6±0,40 

(р<0,001) (за 20 хв.). Відповідно амплітуда в І-А групі становила – 17,4±1,50 

пошт./хв (р<0,01), у І-Б підгрупі – 20,1±1,20 пошт./хв (р<0,05), тривалість 

відповідно склала –  10,8±0,30 (р>0,05) та 12,1±0,36 хв (р>0,05). У контрольній 

групі вагітних кількість акцелерацій складала 14,7±0,41 з амплітудою – 

23,1±0,80 пошт./хв і тривалістю – 12,3±0,30 хв. 

За дистресу плода у І-А підгрупі вагітних кількість децелерацій (60 хв.), 

амплітуда і тривалість відповідно склали 3,3±0,21 (р<0,001); 22,6±1,80 пошт./ хв 

(р<0,05) і 3,50±0,42 хв (р<0,001). У І-Б підгрупі вагітних відповідно 

реєструвалися наступні показники: 2,5±0,32 (р<0,001); 21,4±1,60 (р<0,05) і 

2,8±0,54 (р<0,001) пошт./хв. За таких умов тривалість стабільного ритму 

(відсутність акцелерацій і децелерацій) значно зростала і складала в І-А 

підгрупі вагітних – 58,4±2,6% (р<0,001) і в І-Б- підгрупі - 43,9±1,9 (р<0,001).  

У контрольній групі вагітних спостерігали незначну кількість 

децелерацій - 0,12±0,06 з амплітудою 16,5±1,10 пошт./хв і тривалістю 

0,6±0,05 хв.  Стабільний ритм у вагітних контрольної групи  у середньому 

становив 18,4±1,1%. Серед вагітних контрольної групи переважав ундулюючий, 

або слабко ундулюючий типи варіабельності КТГ (відхилення БЧСС на 0-5 

пошт./ хв.) з розмахом БЧСС від 120 до 160 пошт./хв, з наявністю акцелерацій і 

відсутністю децелерацій. Глибокі порушення параметрів КТГ проявлялися 

зниженням АМО, зменшенням якості і кількості акцелерацій і одночасним 

збільшенням числа децелерацій.  

У частки вагітних І-А підгрупи спостерігали зростання частки 

стабільного ритму із тривалими монотонними ділянками  та синусоїдальним 

ритмом (рис. 4.2). 

Проведена комплексна оцінка стану фетоплацентарного комплексу у 

вагітних, хворих на ТБ, залежно від активності ТБ легень дозволила виділити 

вагітних І-А підгрупи, хворих на ВДТБ легень, у групу високого ризику 

перинатальної патології.   
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Рис. 4.2.- Вагітна Н., 29 р. Вагітність 35-36 тиж. Преекламсія середнього ступеня. 

Фіброзно-кавернозний туберкульоз. СЗРП. Дистрес плода. Пролонгована спорадична 

децелерація.  

  

Незважаючи на проведенні лікувально-профілактичні заходи  значна 

частка порушень ФПК прогресували впродовж вагітності і завершилися 

дистресом плода, народженням маловагових до терміну гестації плодів.  

 

4.2. Клінічний перебіг передчасних пологів у жінок, хворих на 

туберкульоз легень. 

 

Тактику ведення пологів у жінок, хворих на ТБ легень, визначали за 

терміном гестації, станом матері і плода, цілісністю плідного міхура, 

активністю ТБ легень, характером скорочувальної діяльності матки, ступенем 

змін шийки матки, наявністю кровотечі.  

Клінічно загрозу ПП визначали на основі анамнестичних, клінічних та 

інструментальних  даних у терміни гестації 22-37 тиж. Госпіталізації підлягали 

вагітні зі скакргами на біль внизу живота і попереку, відчуття дискомфорту і 

тиску у піхві і промежині, кровянисті виділення зі статевих шляхів, вкорочення 

довжини шийки матки. 

Для підтвердження ПД в обох групах вагітних визначали вміст гормонів у 

сироватці крові, а саме: естрадіолу (Е), прогестерону (Пг), плацентарного 

лактогену (ПЛ) та кортизолу (Кр), (табл. 4.6).  
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Таблиця 4.6 - Рівень плацентарних гормонів обстежених груп вагітних, 

(M±m) 

Показники 

Основна група 
Контрольна 

група, 

n=25 

І-А 

підгрупа, 

n=34 

І-Б підгрупа, 

n=30 

Естрадіол, нмоль/ л  1269±79,4*∆   986,7±65,6 953,2±63,4 

Прогестерон, нг/ мл  119,2±11,2*∆   159,4±18,4 161,1±19,3 

Плацентарний лактоген, мкг/ мл  4,7±1,6 6,8±2,1 7,3±2,4 

Кортизол, нмоль/ л    965,4±71,1 853,5±79,8 842,5±70,3 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05);  ∆ - вірогідність  

 відносно І-Б підгрупи 

 

Результати дослідження засвідчили зниження рівня основних 

плацентарних гормонів крові в період гестації у вагітних І-А підгрупи, за 

вийнятком естрадіолу,  що має прогностичну значимість щодо виникнення ПП і 

в комплексі з іншими клінічними методами діагностики підтверджують ФПД. 

Результати ІФА у вагітних, хворих на ТБ легень, підтвердили діагностичні та 

клінічні прояви дисфункції плаценти. Концентрація плацентарних гормонів 

визначалася нижчою, порівняно з контрольною групою. Проте рівень Е у крові 

вагітних, хворих на ВДТБ легень, в середньому становив 1269,0±79,4 проти 

953,21±63,4 нмоль/л у  контролі і в 1,33 раза перевищив контрольні показники. 

Рівні Пг і Пл відповідно становили - 119,2±11,2 нг/мл і 4,7±1,6 мкг/мл у крові 

вагітних І-А підгрупи і були суттєво нижчими від показників контрольної 

групи вагітних (відповідно 161,1±19,3 нг/мл і 7,3±2,4 мкг/мл). У вагітних І-Б 

підгрупи рівень Е значно не вирізнявся від показників вагітних контрольної 

групи і становив 986,7±65,6  нмоль/л. Низькі показники рівнів Пг і Пл у 

вагітних І-А підгрупи, порівняно з більш високими показниками Е, а також 

порушення співвідношення Пг/ Е може служити одним із механізмів розвитку 

ПП у вагітних, хворих на ТБ. 
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Дослідження показали, що пригнічення гормональної функції ФПК є 

вагомим чинником ризику розвитку ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, а на 

фоні пригнічення системного імунного захисту, зумовленого ТБ легень, можуть 

послужити одним із механізмів розвитку ПП у даного контингенту осіб.  

Ведучими диференціально-діагностичними критеріями діагностики 

загрози ПП було вкорочення шийки матки за даними трансвагінальної 

цервікометрії, підвищення рН вагінального вмісту більше 4,5 і наявність 4 і 

більше перейм впродовж 30 хв. 

З метою прогнозування перебігу ПП довжину шийки матки визначали 

УЗД трансвагінальним датчиком у терміни 35-36 тиж. вагітності за умови, що 

цервікальний канал і вісь матки знаходилися в одній сагітальній площині поза 

переймами (табл.4.7). Із 3-х кратного вимірювання довжини шийки матки 

обирали найменшу довжину. 

 Для діагностики бактеріального вагінозу, який суттєво підвищує частоту 

ПП, визначали рН вмісту піхви. В якості скринінгу жінкам основної групи  

двічі на тиждень впродовж вагітності визначали рН. При підвищенні рН більше 

4,4 жінкам проводили лікування бактеріального вагінозу. 

Таблиця 4.7 - Показники цервікометрії у вагітних, хворих на туберкульоз 

легень, у 35-36 тиж,  мм 

Показники Цервікометрія, мм рН – метрія виділень 

Довжина шийки матки 

менше 20, мм 

41 (64, 0%) 6,5-7,2 

Довжина шийки матки 

більше 21, мм 

23 (35, 0%) 5,5 - 6,3 

Довжина шийки матки 

більше 25, мм 

40 (100%) 4,7-5,0 

 

 Більшість пацієнток основної групи розродженні через природні пологові 

шляхи - 49 (76,5%) осіб і 15 (23,4%) жінок – шляхом кесарського розтину. 

ПРПО мав місце у 31 (48,4%) вагітних основної групи. Показаннями до 

операції кесарського розтину в основній групі жінок були: дистрес плода – 7 
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(10,9%), неправильне положення плода – 3 (4,6%), СЗРП- у 4 (6,2%), вторинна 

слабкість пологової діяльності- у 1 (1,5%) вагітної. Операцію кесарського 

розтину проведено переважно в ургентному порядку. У контрольній групі всі 

вагітні розроджені через природні пологові шляхи. 

Спонтанні ПП впродовж 48 год. відбулися у 7 (10,9%) вагітних основної 

групи; ПП впродовж 7 діб відбулися у 5 (7,8%) жінок; впродовж 14 діб-у 4 

(6,25%); більше 14 діб- у 2 (3,1%); спонтанні ПП в терміни 32-37 тижнів- у 31 

(48,4%). Тривалість безводного проміжку не перевищувала 4 год. 30 хв., а 

середня тривалість пологів в основній групі жінок склала 6,4 год, порівняно з 

контролем – 9,6 год, що пов’язано з паритетом вагітних  основної групи і 

прискоренням І-го і ІІ-го періодів пологів у даного контингенту жінок.    

У вагітних, хворих на ТБ легень, одночасно спостерігалося зниження 

рівня тромбоцитів і здатності крові до згортання, порівняно з контрольною 

групою вагітних, (табл.4.8). 

Таблиця 4.8 - Показники загального аналізу крові у породілей 

досліджуваних груп, (M±m) 

Показники 

Результати обстежень 

Основна 

група (n=64) 

Контрольна 

група (n=40) 
p 

Еритроцити, 1012/л 3,0±0,10 3,22±0,14 >0,05 

Гемоглобін, г/л 102±4,12 118±3,22 <0,01 

Кольоровий показник, од. 0,92+0,05 0,95±0,06 >0,05 

Тромбоцити, 109/л 171±6,07 232±4,57 <0,001 

Еозинофіли, % 4,60±0,13 1,40±0,36 >0,05 

Лейкоцити, 109/л 7,95±0,42 7,18±0,18 >0,05 

Паличкоядерні нейтрофіли, % 7,30±0,18 2,82±0,27 <0,001 

Сегментоядерні нейтрофіли, % 71,60±2,25 63,62±2,24 <0,01 

Лімфоцити, % 24,31±2,37 19,70±2,33 >0,05 

Моноцити, % 7,86±0,24 4,10±0,36 <0,001 

ШОЕ, мм/год 26,60±0,18 11,60±0,30 <0,001 
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Загальна крововтрата у пологах у вагітних І-Б підгрупи склала 280,0±20,0 

мл, що істотно не відрізнялася від вагітних контрольної групи (250,0±25,0 мл). 

У вагітних І-А підгрупи крововтрата збільшувалася до 320,0±26,0 мл. Здатність 

крові до пониженого згортання прямо залежала від тяжкості та активності ТБ 

процесу, супутньої анемії вагітних і тромбоцитопенії. 

 Аналіз коагулограм у вагітних, хворих на ТБ, показав, що у 65,0% 

обстежених вагітних спостерігалася тенденція до гіперкоагуляції, зниження 

часу рекальцифікації, толерантності плазми до гепарину та 

тромбопластинового часу і незначного зростання концентрації фібриногену та 

часу згортання крові. Порівняння коагулограм (табл. 4.9) у вагітних, хворих на 

ТБ легень, і вагітних контрольної групи показало, що в основній групі жінок 

рівень фібриногену був дещо вищий (4,83±1,03%) за контроль (4,21±1,47%), а 

час фібринолізу практично не відрізнявся (був у межах 270±31,0 хв). 

 Спостерігали незначне зростання часу рекальцифікації у вагітних, хворих 

на ТБ (100,5±0,1) порівняно з контролем (98,6±0,01,с), зменшувався 

протромбіновий індекс (55,4±0,01%), порівняно з контролем (59,8±0,01)%, 

тромбопластиновий індекс складав 94,6±0,4, у контролі - 100,9±0,2. Порівняння 

показників згортання крові у вагітних основної групи і здорових вагітних 

показало, що в основній групі жінок рівень фібринолізу вищий за контроль. 

Зниження рівня тромбоцитів на фоні анемії вагітних жінок, хворих на ТБ, 

порівняно з контролем, послужило однією з причин підвищеної крововтрати у 

пологах у  даної категорії жінок.  

У вагітних основної групи у порівнянні з контрольною групою жінок 

анемія вагітних ІІ ступеня спостерігалася у 2,7 раза, а ІІІ ступеня – у 4,8 раза 

частіше до пологів, на фоні якої виникали ускладнення: ПРПО, порушення 

скоротливої діяльності матки, кровотечі у пологах.  

У результаті дослідження спостерігалася залежність складу периферичної  

крові від кількості вагітностей та проміжком між пологами: у жінок основної 

групи, що мали більше чотирьох вагітностей – рівні гемоглобіну, еритроцитів і 
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кольорового показника периферичної крові були значно нижчими у порівнянні 

з вагітними контрольної групи.  

Таблиця 4.9 - Характеристика коагулограм обстежених груп у 35-36 тиж. 

вагітності, (M±m) 

Показники 

Результати обстежень 

Основна група  

(n=64) 

Контрольна 

група (n=40) 
р 

Протромбіновий індекс, % 92,53±1,27 98,57±1,61 <0,001 

Тромбопластиновий час,с 38,91±1,41  36,53±1,32 <0,001 

Час рекальцифікації, с 100,5±2,1 98,6±1,5 <0,001 

Толерантність плазми до гепарину,с 423,76±27,34 378,69±23,42 >0,05 

Фібриноген,  % 4,83±1,03 4,21±1,47 >0,05 

Гематокрит, % 39,69±2,02 37,96±1,83 >0,05 

 

Підвищений ризик ПП також пов’язаний з настанням вагітності зразу 

після попередніх пологів, коли інтервал між вагітностями був меншим шести 

місяців, при тому ризик народження недоношених дітей підвищувався більше, 

як у два рази. 

Зміни біохімічних показників обстежених вагітних показали відмінності 

щодо загального білка крові, який суттєво знизувався у жінок, хворих на ТБ 

легень, відповідно  63,86±1,46  проти  76,69±2,01 г/л у контрольній групі, ( табл. 

4.10). 

Таблиця 4.10 - Характеристика основних біохімічних показників крові 

породілей основної та контрольної груп 

Показники 

Результати обстежень 

Основна група  

(n=64) 

Контрольна 

група (n=25) 
Р 

Загальний білок, г/л 63,86±1,46 76,69±2,01 <0,05 

Глюкоза крові, ммоль/л 5,75±0,23 5,23±0,34 >0,05 

Загальний білірубін, мкмоль/л 22,36±1,47 21,67±1,32 >0,05 

Сечовина крові, ммоль/л 6,97±0,75 6,08±0,87 >0,05 

Креатинін крові, мкмоль/л 59,69±9,56 51,92±8,05 >0,05 



90 

 

Інші біохімічні показники крові мали тенденцію до підвищення, що 

можливо, пов’язано із туберкульозною інтоксикацією вагітних. 

 Таким чином, ПП у жінок, хворих на ТБ легень, перебігають на фоні 

анемії вагітних, хронічної ФПД, дистресу плода, підвищення частоти ПРПО, 

зниження коагуляційних властивостей крові, протеїнемії, що суттєво 

підвищують акушерські ускладнення.  
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     РОЗДІЛ 5 

ПРЕДИКТОРИ  ВИНИКНЕННЯ  ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У 

ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

 

5.1. Визначення стану імунного захисту у вагітних, хворих на туберкульоз 

легень, при загрозі передчасних пологів. 

Зважаючи, що ТБ процес перебігає на фоні дисрегуляції імунної системи, 

яка забезпечує гомеостаз і має здатність до саморегуляції, нами  проведено 

оцінку імунного захисту у вагітних, хворих на ТБ легень, з позиції  активності 

ТБ, ступеня імунних змін і клінічного перебігу ПП.  

Результати імунологічних досліджень показали, що системний імунітет у 

вагітних, хворих на ТБ легень, характеризувався  підвищеним навантаженням 

на організм і супресорною дією протитуберкульозної терапії  (ПТТ) у вагітних, 

особливо, хворих на ВДТБ легень. 

Клінічно функціональний стан імунної системи оцінювали шляхом 

підрахунку кількості відповідних популяцій і субпопуляцій клітин імунної 

системи, виявленням рецепторного апарату клітин і визначенням медіаторів, 

які продукують вказані клітини. 

Результати клінічного аналізу крові розширеної лейкограми з 

визначенням субпопуляцій лімфоцитів була достатньо інформативною для 

оцінки перебігу ПП на тлі ТБ легень. Обстеження вагітних І-А підгрупи 

показали, що  наявність ВДТБ легень призводить до суттєвих порушень 

неспецифічного протиінфекційного захисту: фагоцитарна активність 

лейкоцитів знизилася на 16,4%, а бактеріцидна активність - зросла на 57,9%, 

при тому здатність фагоцитів до бактеріцидної активності знижувалася на 

40,0%, показник фагоцитарного резерву знизився у 3,4 рази, що призводило до 

незавершеного фагоцитозу. При тому  імунологічний коефіцієнт зростав на 

85,9%. За таких умов спостерігали клінічні прояви загрози ПП на тлі 

інфекційного процесу (табл.5.1). Динамічні зміни лейкограми вказували на 

глибокі порушення функціонування імунітету у вагітних основної групи.  
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У вагітних контрольної групи результати досліджень засвідчили високу 

фагоцитарну активність нейтрофілів. Імунні порушення характеризувалися 

неістотними змінами, а показники клітинної ланки системного імунітету 

знаходилися у межах фізіологічних величин. Незначні відхилення показників 

від норми розглядали, як адекватну реакцію системи імунітету на вагітність. 

 

Таблиця 5.1 - Показники  неспецифічного  протиінфекційного захисту у 

вагітних, хворих на туберкульоз легень 

Показники 
Од. 

виміру 

Групи обстежених вагітних 

 Основна  

група  

(n=46) 

(M±m) 

СІП 

основна 

група 

 

Контрольна 

група  

(n=30)  

(M±m) 

СІП 

контро-

льна 

група 

Фагоцитарний індекс % 37,50±1,64* І 44,30±1,17 І 

НСТ-тест спонтанний % 16,80±1,01* ІІ 12,50±0,92 І 

НСТ-тест стимульований % 33,70±2,16* І 44,20±2,75 І 

Показник фагоцитарного 

резерву 
од. 1,08±0,26* ІІІ 2,53±0,46 І 

Індекс стимуляції 

фагоцитозу 
% 2,01±0,02* ІІІ 3,54±0,04 І 

Вміст катіонних білків од. 2,40±0,08 І 2,86±0,04 І 

Імунологічний коефіцієнт % 26,75±1,03 ІІ 16,91±0,87 І 

0-лімфоцити % 14,00±1,37 І 15,30±1,51 І 

Лейко-нульовий індекс од. 0,57±0,15 І 0,47±0,13 І 

Примітки: 1* – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); СІП  – ступінь 

імунних порушень.  

 Показники неспецифічного протиінфекційного захисту у вагітних, хворих 

на ТБ легень, продемонстрували зміни різноманітного характеру: у 50% 

вагітних основної групи  виявлено І ступінь імунних порушень, у  37 % -ІІ ст. і  

у 12,5% осіб – ІІІ ст. Наявність ТБ легень у вагітних супроводилося 

порушеннями механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту. При 

тому фагоцитарна активність поліморфноядерних лейкоцитів знижувалася на 
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9,8%, їх бактерицидна активність зростала на 57,9%, а здатність 

фагоцитувальних клітин до бактерицидної активності знизилася на 20,2%, що 

призводило до незавершеного фагоцитозу, а показник фагоцитарного резерву 

знизився у 2,5 рази (р<0,05), (табл. 5.2).  

 Таблиця 5.2 - Показники лейкограми у вагітних, хворих на туберкульоз 

легень  

 

Показники 

Одиниці 

виміру 

Групи обстежених жінок 

 Основна 

група  

(n=46) 

(M±m) 

СІП 

основна 

група 

Контрольна  

група  

(n=30) 

(M±m) 

СІП 

контро-

льна 

група 

Лейкоцити х109 7,95±0,42 І 7,18±0,36 І 

Нейтрофільні лейкоцити: % 75,00±2,31* І 67,10±2,52 І 

 Сегментоядерні % 71,60±2,25 І 64,60±2,73 І 

 Паличкоядерні % 3,30±0,18* ІІ 2,40±0,14 І 

Еозинофіли % 2,06±0,15* ІІ 0,80±0,20 І 

Лімфоцити % 20,31±2,37 І 24,30±2,54 І 

 х109 1,42±0,23* ІІ 2,10±0,23 ІІ 

Моноцити % 6,86±0,24* ІІІ 3,50±0,40 І 

Нейтрофільно-лейкоцитарний 

коефіцієнт 
од. 3,69±0,13* ІІ 2,76±0,11 І 

Індекс нейтрофільного зсуву % 32,97±1,29* І 41,33±1,91 І 

Лейкоцитарний індекс 

інтоксикації 
од. 2,57±0,09* І 2,35±0,07 І 

Індекс алергізації од. 0,62±0,05* ІІ 0,46±0,04 І 

Індекс неспецифічної 

резистентності 
од. 28,37±1,27* І 36,21±1,73 І 

Індекс імунної реактивності од. 3,26±0,13* ІІІ 7,17±0,12 ІІ 

ШОЕ мм/год 16,60±0,18* ІІІ 7,20±0,12 І 

Співвідношення молодих 

форм нейтрофілів 
од. 0,05±0,005 І 0,04±0,01 І 

Примітки: 1* – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); СІП  – ступінь 

імунних порушень.  
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Супресорний стан імунної системи на тлі перебігу ТБ у вагітних 

засвідчив зростання імунологічного коефіцієнта на 88,9%. При цьому відносна 

кількість О-лімфоцитів, їх аналітичний індекс та вміст катіонних білків 

практично не змінювалися.  

Т-клітинна ланка імунної системи за умов ТБ визначає 

протитуберкульозний імунітет, виступає основним механізмом 

протиінфекційного  захисту вагітних і здійснює регуляцію фагоцитозу і лізису 

МБТ, тому заслуговувала  на поглиблене вивчення (табл.5.3).  

 Таблиця 5.3 - Показники клітинної ланки  імунітету у жінок, хворих на 

туберкульоз легень 

Показники 

Один

иці 

вимір

у 

Вагітні  досліджуваних груп 

 Основна 

група (n=46) 

(M±m) 

СІП 

основ

на 

група 

Контрольна 

група 

(n=30) 

(M±m) 

СІП 

контроль

на група 

Т-лімфоцити (CD3+) % 62,8±2,41* І 73,9±2,89 І 

Субпопуляції Т-

лімфоцитів: 

– CD4+ 

– CD8+ 

 

% 

% 

 

36,4±1,61* 

26,3±1,24 

 

І 

І 

 

46,1±1,99 

21,8±1,17 

 

І 

І 

ІРІ  (CD4+/ CD8+) од. 1,4±0,05* ІІ 2,1±0,08 І 

Лейко-Т-клітинний 

індекс 

од. 0,1±0,02 І 0,1±0,02 І 

РБТЛ: 

– 3 ФГА 

– 3 ППД 

% 

% 

51,7±0,84* 

3,9±0,37* 

І 

ІІІ 

61,4±1,52 

1,3±0,16 

І 

І 

Імунологічний  

коефіцієнт 

% 26,7±1,03* ІІ 16,9±0,97 І 

Примітки: 1* – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); СІП  – ступінь 

імунних порушень.  

У вагітних основної групи нами встановлена тенденція до зниження 

відносної кількості Т-лімфоцитів (CD3+) на 12,7% (р<0,05), проліферативної 

здатності на неспецифічний стимулятор (ФГА) на 18,5% (р<0,05) і CD4+ 

лімфоцитів на 33,4%.  При тому зростала відносна кількість CD8+ лімфоцитів на 
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19,2%, проліферативна здатність Т-лімфоцитів на ППД - у 3,19 раза. Лейко-Т-

клітинний індекс підвищився на 35,3%, що вказує на дефіцит Т-лімфоцитів та 

імунологічного коефіцієнта – на 17,4%. Виявлені зміни засвідчили формування 

набутого імунодефіцитного стану за клітинним типом. Зниження 

імунорегуляторного індексу на 62,6% у вагітних, хворих на ТБ, призвело до 

порушень процесів розпізнавання та автономної саморегуляції у системі 

імунітету.  

Співвідношення СD4+/СD8+ у жінок  основної групи наближався до 

1 (1,3±0,05), що засвідчило  напружену роботу імунної системи, формування 

набутого імунодефіцитного стану, на фоні якого суттєво зростав рівень загрози 

ПП. 

Дослідження гуморальної ланки імунітету у вагітних, хворих на ТБ, 

показали  імунні порушення, які встановлені однаково часто серед пацієнток 

основної групи – по 33,3%. Відносна кількість В-лімфоцитів (CD20+ клітин) 

зростала на 46,5%, проте загальна функціональна здатність знижувалася на 

5,6%. Негативним виявилося зниження рівня ІgG - на 33,2%, який виконує 

основну захисну роль у протиінфекційному захисті, зростала концентрація ІgМ 

- на 53,8%  і  ІgА - на 81,4% (табл.5.4).   

Переважно ПП у вагітних, хворих на ВДТБ легень, виникали на фоні 

змін, які відповідали  ІІ-ІІІ ступеням імунних зрушень. Відносна кількість В-

лімфоцитів (CD20+) зростала на 46,3%, проте загальна функціональна здатність 

В-лімфоцитів знижувалася на 5,6%. Діагностика продукції Іg основних класів 

паказала негативні зміни, при яких відбувалося зниження рівня Іg G на 33,2%. 

Останній забезпечує основну захисну роль у протиінфекційному захисті і має 

прогностичну значимість щодо діагностики і лікування ТБ. Одночасно  

зростала концентрація ІgМ (на 53,6%) та ІgА (на 81,1%), що послужило 

підтвердженням зростання кількості антигенів. 

Таким чином, наявність ТБ легень у вагітних є вагомим чинником 

порушень системного імунітету, на фоні якого виникають ускладнення 

вагітності. Встановлено, що загроза ПП на тлі ТБ легень перебігає з надмірним 
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перенавантаженням імунної системи. Результати дослідження показників 

гуморальної ланки системного імунітету показали  зміни вказаних показників 

як у практично здорових вагітних, так і у пацієнток із ЗЗПТБ легень. 

Таблиця 5.4 - Показники гуморальної ланки імунітету у  вагітних, хворих 

на туберкульоз легень 

Показники 

Од. 

вимір

у 

Вагітні досліджуваних груп 

 

Основна група 

(n=46)  

СІП 

Основна 

група 

Контрольн

а група 

(n=30)  

(M±m) 

СІП 

контрольн

а група 

В-лімфоцити 

(CD20+) 

% 18,5±1,23* ІІ 12,6±1,17 І 

Лейко-В-

клітинний індекс 

од. 0,4±0,05* І 0,5±0,05 І 

Концентрація  

імуноглобулінів 

г/л 15,4±0,37 І 16,3±0,46 І 

IgM г/л 2,8±0,18* ІІІ 1,3±0,17 ІІ 

IgG г/л 10,1±0,63* ІІ 13,5±0,88 І 

ІgA г/л 2,5±0,29* ІІІ 1,5±0,34 І 

Примітки: 1* – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05); СІП  – 

ступінь імунних порушень.  

 

Загалом за даними вмісту Іg основних класів у гуморальній ланці імунної 

системи жінок, хворих на ВДТБ легень, спостерігали виражений дисбаланс, 

який проявлявся зниженням рівня IgG і підвищеним вмістом IgM i IgA (p>0,05). 

 Відносна кількість В-лімфоцитів (CD20+) за наявності ТБ легень у 

вагітних знизилася на 17,0%, що підтверджено зростанням лейко-В-клітинного 

індексу та зниженням рівня сироваткового ІgA на 6,4%. Концентрація ІgМ та 

ІgG мала тенденцію до зростання, а ступінь імунних порушень не виходив за 

межі І рівня. 

Враховуючи дані імунограми жінок, хворих на ТБ легень, ми дійшли 

висновку про вагомий  вплив змін імунної системи на перебіг ускладнень 

вагітності за умов ТБ. У більшості обстежених жінок основної групи кількість 

лейкоцитів зростала на 80% (ВДТБ) і 62,2% (ЗЗПТБ), відповідно, проте у 
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вагітних І-Б підгрупи вона зростала помірно. У третини пацієнток, хворих  на 

ВДТБ легень, кількість лейкоцитів зростала до 40 у полі зору. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) за Я.Я. Кальф-Каліфом, який 

характеризує клітинну складову ендотоксикозу, показав динамічне зростання 

коефіцієнта у жінок основної групи більше -  3,0. 

Запальний характер периферичної крові достовірно частіше реєструвався 

серед вагітних, хворих на ВДТБ легень, що знайшло своє відображення у 

достовірно більш високому відносному й абсолютному вмісті паличкоядерних 

нейтрофілів у порівнянні з групою контролю, а також достовірно частішій 

реєстрації  ядерних зрушень нейтрофілів. 

Комплексний аналіз лейкоцитарної формули з цитокіновим профілем 

вагітних, хворих на ВДТБ легень, дозволив визначити деякі тенденції щодо 

загрози  у них ПП (табл. 5.5).  

 Таблиця 5.5 - Показники цитокінового профілю у вагітних, хворих на 

туберкульоз легень, залежно від рівня лейкоцитів (Мm) 

Показник (%) 

Вихідний рівень лейкоцитів (х109/л) 

І-А підгрупа 

(n=34) 

(L-7,970,4) 

І- Б підгрупа 

(n=30) 

(L-7,480,3) 

Контрольна група 

(n=40) 

 (L-6,40,3) 

-ІФН 2,710,2∆  0,470,03 0 

-ІФН 7,91,0*∆  36,043,5* 108,56,4 

ІЛ-4 47,05,4*∆  22,44,1* 7,21,3 

ФНП- 418,621,0*∆  303,116,2* 167,512,9 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05);  ∆ - вірогідність  

 відносно І-Б підгрупи 

 

Показники профілю цитокінів дозволили припустити наявність Th1-

залежних реакцій в організмі вагітних, який на початкових етапах перебігу 

вагітності був сприятливим. Наявність більш високого вмісту ІЛ-4 у вагітних з 

явищами лейкопенії чи з тенденцією до зниженого змісту лейкоцитів дала 
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можливість припустити перехід імунної відповіді на Th2-залежний тип реагування, 

що вказувало на поширеність  запального процесу. 

Аналіз отриманих результатів дозволив дійти висновку, що за умов 

зрушення лейкоцитарної формули вліво, спостерігаються високі рівні ФНП і  

-ІФН, тобто імунна система вагітних, хворих на ТБ легень, локально реагує на 

ТБ, внаслідок чого призначати індуктори ендогенного інтерферону не доцільно. 

За умов, якщо ядерне зрушення формули відбуваються вправо, зниження вмісту 

ФНП і -ІФН і підвищення ІЛ-4 у поєднанні з моноцитопенією і 

еозинофилією, вагітним доцільно  призначати інтерферонкоригуючу терапію.  

За результатами досліджень у вагітних основної групи було встановлено 

достовірне підвищення показників ІФН-статусу в порівнянні зі здоровими 

вагітними. Рівні сироваткового -ІФН у пацієнток за наявності ЗЗПТБ були 

нижчими, порівняно із вагітними, хворими на ВДТБ легень, у 5,7 раза, 

відповідно (р0,01), що вказує на наявність перенесеного інфекційного процесу 

– ТБ легень у вагітних. При тому, рівень -ІФН у вагітних І-А підгрупи 

знижувався у порівнянні з вагітними І-Б підгрупи – у  4,5 раза, а порівняно з 

контролем - у  13,6 раза, відповідно (р 0,05). 

У вагітних І-А підгрупи  показники -ІФН були  низькими порівняно з 

такими у вагітних І-Б підгрупи, а рівні -ІФН при цьому виявилися у 5,7 рази 

вищими, що характерно для вагітних з поширеним ТБ процесом. Високий рівень 

-ІФН чітко корелював з тяжкістю ТБ захворювання, що можна вважати 

прогностично несприятливим чинником щодо  виникнення і перебігу ПП. 

Показники ІФН-статусу засвідчили інтерферондефіцитний стан у 42 (65,6 

%) вагітних, при тому рівень -ІФН у вагітних основної групи був різко 

знижений.  Фізіологічні значення -ІФН діагностували  лише у 14 (21,8%) 

вагітних, підвищення рівня -ІФН – у 8 (12,5%) осіб. У контрольній групі 

фізіологічні значення -ІФН виявлялися у 27 (67,5%) вагітних, знижені – у 13 

(32,5%).  
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Таким чином вагітність у жінок, хворих на ТБ легень, перебігає на фоні 

пригнічення і дисфункції системи інтерферону, яка вимагає проведення 

імунокорекції у комплексному лікуванні акушерських ускладнень з 

урахуванням вище зазначених показників.  

 

5.2.  Визначення мікробіоценозу пологових шляхів у жінок,  хворих на 

туберкульоз легень 

Бактеріальний вагіноз і кольпіти відносяться до встановлених чинників 

ризику ПРПО при ПП, а у ряді випадків- до безпосередніх причин розвитку 

тяжких інфекційних захворювань породілей, плода і новонароджених.  

Нами проведено мікробіологічні дослідження виділень з пологових 

шляхів у 45 пацієнток основної групи та 27 вагітних контрольної групи. Вміст 

виділень піхви забирали стерильним ватним тампоном. Із дослідного матеріалу 

готували серійні розведення у стерильному фізрозчині від 10-2 до 10-9. Із кожної 

пробірки відбирали 0,1 мл розведеного матеріалу і засівали на поживні 

середовища, де одержували колонії, із яких виділяли чисті культури. Останні 

ідентифікували за морфологічними, тинкторіальними, культуральними та 

біохімічними властивостями. В окремих випадках визначали ознаки 

патогенності,  визначали популяційний рівень, в якому персистує 

мікроорганізм на слизовій оболонці піхви. 

На першому етапі визначали видовий склад бактеріальної мікрофлори, 

що формує мікробіоценоз піхви у вагітних, хворих на ТБ, результати якого 

наведені у таблиці 5.6. 

Отримані результати мікробіологічного обстеження вмісту піхви 

засвідчили, що до константних мікроорганізмів, які персистують на слизовій 

оболонці пологових шляхів у контрольній групі жінок відносяться 

лактобацили, які відіграють провідну роль у формуванні мікробіоценозу 

вагітної. Часто траплявся епідермальний стафілокок, який відноситься до 

автохтонних факультативних мікроорганізмів даного біоптату. Інші 

мікроорганізми за індексом постійності відносилися до таких, що трапляються 
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нечасто. У піхві вагітних контрольної групи виявляли умовно патогенні до 

даного біоптату золотаві стафілококи, піогенний стрептокок і кандиди. 

 Таблиця 5.6 - Видовий склад мікрофлори піхви вагітних, хворих на 

 туберкульоз 

Мікроорганізми 

Основна група 

(n=46) 

Контрольна  група 

(n=40) 

Виділено 

штамів 

Індекс 

постійності 

Виділено 

штамів 

Індекс постій-

ності 

Lactobacillus spp. 46 83,0* 40 100,0 

Bacteroides spp. 6 8,2 0 - 

Prevotella spp. 3 4,1 1 3,7 

Fusobacterium spp. 11 15,1* 1 3,7 

Peptococcus niger 11 15,1* 2 7,4 

Peptostreptococus 

anaerobius 

10 13,7 0 0 

S. aureus 29 39,7* 2 7,4 

S. epidermidis 38 52,1 14 51,8 

S. pyogenes 21 28,8* 1 3,7 

S. faеcalis 4 5,5 1 3,7 

E. coli 5 6,8 0 0 

P. vulgaris 6 8,2 1 3,7 

C. albicans 37 50,7* 3 11.1 

C. glabrata 1 1,4 0 0 

Примітка:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05). 

 

Аналіз видового складу мікрофлори пологових шляхів вагітних 

контрольної групи показав, що константними мікроорганізмами, що 

персистують у порожнині піхви є лактобактерії – у 63,0% вагітних, 

епідермальний стафілокок та умовно патогенні кандиди і часто траплялися 

умовно патогенні золотаві стафілококи та піогенний стрептокок. Інші 

мікроорганізми траплялися зрідка (табл. 5.7). Загальна кількість штамів, 

виділених у жінок, становила 228 штамів, у контрольній групі – 49, тобто у 
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біоптаті вагітних виділялися асоціації автохтонних облігатних та 

факультативних мікроорганізмів. 

Контамінація піхви у жінок, хворих на ТБ легень, була більш 

інтенсивною, а саме - на 73,3% у порівнянні з жінками контрольної групи. У 

хворих на ТБ, піхва контамінована умовно патогенними мікроорганізмами, що 

відносяться до 13 різних таксономічних груп, а у  контрольній групі – умовно 

патогенними мікроорганізмами, що відносяться до 9 таксонів, що засвідчує про 

те, що контаміновані мікроорганізми краще розмножуються на слизовій 

оболонці піхви у жінок, хворих на ТБ легень. 

Таблиця 5.7 - Асоціативні зв’язки мікроорганізмів у жінок, хворих на 

туберкульоз 

Показники 
Основна група 

(n=46) 

Контрольна  група 

(n=40) 

Кількість штамів анаеробних бактерій 87* 31 

Кількість аеробних та факультативно 

анаеробних мікроорганізмів 
141* 18 

Середня кількість штамів на одну вагітну 3,2* 1,8 

Кількість монокультур 0 7 (17,5%) 

Асоціації двох видів мікроорганізмів 16 (34,7%)* 18 (45,0%) 

Асоціації трьох видів мікроорганізмів 29 (63,0%)* 2 (5,0 %) 

Асоціації чотирьох видів мікроорганізмів 15 (32,6%) 0 

Кількість хворих, у яких не виділено 

бактерії роду Lactobacillus  
21 (45,6%) 0 

Кількість хворих, у яких не виділено аероб-

них та факультативно анаеробних мікро-

організмів 

0 9 (22,5%) 

Виділені дріжджоподібні гриби роду 

Candida 
32 (69,5%)* 3 (7,5%) 

Примітка:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05). 
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Сприятливим явищем щодо ПП у жінок, хворих на ТБ легень, були 

асоціації умовно патогенних мікроорганізмів, які складалися, в середньому із 

трьох видів мікроорганізмів різних таксономічних груп, а у контрольній групі 

асоціації містили два види мікроорганізмів. У більшості пацієнток виявляли у 

вмісті піхви дріжджоподібні гриби роду Сandida, які спровокували 

кандидомікоз слизової оболонки пологових шляхів (кандидозний вагініт).  

Результати визначення популяційного рівня мікрофлори у піхві жінок, 

хворих на ТБ, ілюструє рис. 5.1. 

За популяційним рівнем і коефіцієнтом кількісного домінування у 

вагітних контрольної групи основу мікрофлори піхви складали автохтонні 

облігатні лактобацили. Певне значення мав епідермальний стафілокок. Інші, 

наведені у табл. 5,7 мікроорганізми, суттєвого впливу на мікробіоценоз не 

чинили через низький популяційний рівень, а їх показники не виходили за межі 

фізіологічних величин. 
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Рис. 5.1. Рівень умовно патогенних мікроорганізмів вмісту пологових шляхів  вагітних 

основної та контрольної груп. 
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 У пологових шляхах жінок, хворих на ТБ легень, знижувався 

популяційний рівень лактобацил на 61,4%, а епідермального стафілокока - на 

44,0%. Популяційний рівень інших умовно патогенних мікроорганізмів зростав. 

Пологові шляхи  жінок основної групи переважно були  контаміновані 

умовно патогенними бактероїдами, превотелами, фузобактеріями, 

пептострептококами, ешерихіями та дріжджоподібними грибами роду Candida 

(C. albicans i C. glabrata). Мікроорганізми, що контамінували пологові шляхи, 

досягали високого (від 3,78±0,22 до 4,79±0,32 lgКУО/мл) популяційного рівня, 

що призвело до значних порушень мікробіоценозу порожнини піхви. 

Бактеріологічним методом M. tuberculosis не виділено у жодному 

випадку. Проте методом ПЛР-генотипування (Фемофлор-16) виявлено M. 

Tuberculosis у 5 (11,1%) вагітних І-А підгрупи у вмісті слизової піхви, при тому 

у 2-х з них виділено штам Beijing, відомий, як стійкий до дії 

протитуберкульозних препаратів (рис.5.2). Даний факт пов’язаний не лише з 

високою діагностичною цінністю ПЛР-діагностики, але й тим, що 

бактеріологічне дослідження у вагітних, хворих на ТБ легень, найчастіше 

виконували на тлі ПТТ, або розпочатої антибактеріальної терапії. 

 

 

Рис. 5.2. Вагітна С., 35-36 тиж вагітності. Дисемінований ВДТБ. Генотипування 

різних штамів M. tuberculosis методом ПЛР, що містяться у зішкрібах зі слизової оболонки 

піхви вагітної: А (3,4,5,9) – штам родини Beijing; В(1,2,6,7,8,10,11,12,13,14,15) – інші штами 

M. tuberculosis; 16 – маркер молекулярної маси. 
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Результати дослідження показали, що у виділеннях з пологових шляхів, 

вагітних, хворих на ТБ легень, формується виражений дефіцит лактобактерій і 

епідермального стафілокока, зростає контамінація пологових шляхів умовно 

патогенними бактероїдами, пептострептококами, пептококом, піогенним 

стрептококом, золотавим стафілококом, ентеробактеріями, дріжджоподібними 

грибами роду Candidа, які досягають високих популяційних рівнів. Інші 

мікроорганізми, що персистують у пологових шляхах у даних пацієнток, також 

мають високий популяційний рівень, окрім лактобацил та епідермального 

стафілокока. 

У вагітних, хворих на ТБ легень, переважно реєструвався бактеріальний 

вагініт. Домінували грамнегативні анаероби, стафілококи, ентеробактерії, 

піогенні стрептококи. Гриби роду Candida виявлено у кожної 2-ї пацієнтки І-А 

підгрупи, що отримувала специфічне лікування. При тому переважали дві 

форми Candida – інфекції – справжній кандидоз у 39,2% та поєднана форма 

бактеріального вагінозу з вагінальним кандидозом – у 21,4% випадків. У 

пацієнток з тривалим ТБ процесом спостерігали зростання умовно-патогенної 

флори.  

Таким чином, наявність вагінальних інфекцій у вагітних, хворих на ТБ 

легень, сприяла підвищенню частоти ПРПО. На тлі тривалого ТБ процесу і 

дисфункції імунної системи порушувалася стійкість фізіологічних бар’єрів 

піхви до дії різноманітних інфекційних чинників, що безумовно, впливало на 

підвищення  частоти акушерських ускладнень, які провокують ПП у даного 

контингенту жінок.  

Результати кореляційного аналізу показали, що розвитку акушерських 

ускладнень у вагітних, хворих на ТБ легень, сприяла елімінація автохтонних 

лактобацил, шанси виникнення якої підвищилися майже у 35 разів (OR=34.89; 

95% СІ:(3.007-621.27, p<0.05) і  персистенція пологових шляхів патогенними та 

умовно патогенними мікроорганізмами, серед яких рівень дріжджоподібних 

грибів роду Candidа зріс у 33 рази (OR=32.91; 95% СІ:(4.78-551.39, p<0.05) на 
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фоні набутого імунодефіцитного стану:  зниження синтезу і ІgG (10,1±0,63 

проти 13,5±0,88 г/л), підвищення рівнів Іg М (2,8±0,18 проти 1,3±0,17 г/л) і Іg А 

(2,5±0,29 проти 1,5±0,34 г/л) (p<0,05). 

 

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних публікаціях:  

1. Гарбузюк ВВ,  Польова СП. Діагностика інфекцій статевих шляхів у 

вагітних, хворих на туберкульоз легень. Бук. мед. вісник. 2014; Т. 18, 1 (69); 23-

26. 

2. Гарбузюк ВВ,  Гарбузюк ВП. Причини і наслідки передчасних пологів 

у пацієнток, хворих на туберкульоз легень. ПАГ. 2014; 1 (461): 58-60. 

3.  Гарбузюк ВВ, Польова СП,  Коптєва ЛМ. Вагітність і туберкульоз: 

перспективи наукового пошуку. Врачебное дело.2016; 3-4: 39-44. 
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РОЗДІЛ 6 

ПАТОМОРФОЛОГІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЛАЦЕНТ ПРИ 

ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

ЛЕГЕНЬ 

 

Для встановлення механізмів розвитку морфологічних змін у плацентах 

вагітних, хворих на ТБ, які призводять до ПП, нами проведені морфологічні 

дослідження 64 плацент породілей основної групи з поглибленим аналізом 

порушень дозрівання ХВ і 40 плацент породілей контрольної групи.  

Запальні процеси у структурах плаценти, відповідність будови хоріального 

дерева терміну гестації, склеротичні зміни у ХВ, стан інтервільозного 

фібриноїду та наявність кальцинатів оцінювали шляхом гістопатологічних 

досліджень. За відсутності видимих морфологічних змін у ворсинковому 

трофобласті враховували результати імуногістохімічних досліджень (ІГХ) 

гормону Пл. 

Результати дослідження показали, що у шести (9,3%) плацентах жінок І-А 

підгрупи, запальний процес переважно локалізувався у базальній пластинці 

плаценти у вигляді неспецифічних запальних проліфератів лімфоцитарно-

макрофагального складу та запальних інфільтратів з переважанням лімфоїдних 

клітин на тлі набряку і повнокров’я судин мікроциркуляторного русла (рис.6.1). 

У вказаних спостереженнях нами виявлено продуктивний віллузит (запалення 

ворсин з проліферацію стромальних клітин мезенхімального та 

фібробластичного типу) з наявністю лімфоцитів та макрофагів.  

Характерною ознакою ПП у плацентах жінок, хворих на ТБ легень, було 

порушення дозрівання хоріального дерева за типом гальмування, яке переважно 

спостерігалося у плацентах після викиднів у 19-21 тижні гестації і розцінено, як 

тривалий хронічний процес, який служить основою для розвитку проявів 

загрози ПП: потовщення плацентарного бар’єра, посилене відкладання 

інтервільозного фібриноїду, зниження концентрації гормону Пл у 

синцитіотрофобласті. 
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Дослідження 29 (45,3%) плацент породілей І-А підгрупи показали 

гальмування дозрівання хоріального дерева, яке проявлялося порушенням 

співвідношення між проміжними незрілими і зрілими ворсинами, відповідно 

68%:32%. У жінок контрольної дане співвідношення складало 1:1. Проміжні 

незрілі ХВ мали більш набряклу строму, а співвідношення інших  ворсин було 

у межах фізіологічної норми. 

 

  

 

Рис. 6.1.- Базальна пластинка плаценти жінки, хворої на ТБ. 1) казеозний некроз; 2) 

багатоядерна клітина Ланґганса; 3) епітеліоїдні клітини; 4) лімфоцити. Гематоксилін і еозин. 

Мікрофотографія. Об.8х, Ок.7х. 

 

При ПП у плацентах породілей виявляли посилене відкладання 

інтервільозного фібриноїду, спостерігали кальцинати, які не характерні для 

даного періоду гестації. Загалом, у вказаних плацентах виявляли запальні 

інфільтрати з переважанням лімфоїдних тканин на тлі повнокров’я і набряку.  

Результати імуногістохімічних досліджень (ІГХ) оцінені за інтенсивністю 

забарвлення показника «оптична щільність». У трофобласті ХВ виявили 

зниження концентрації Пл до 0,360±0,0019 в.од.опт. щільності у порівнянні з 

контрольною групою (0,412±0,0014 в.од.опт.щільності, p<0,001). Результати 

ІГХ дослідження підтвердили порушення дозрівання хоріального дерева за 

наявності ТБ у вагітних.  
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Прояви запальних змін у ворсинах плаценти на тлі ТБ легень сприяють 

порушенню формування судин, посилюються процеси гіпоксії та ішемії у 

плаценті, внаслідок чого формується первинна ПД, виникають деструктивні 

зміни з наступною трансформацією у хронічну дисфункцію плаценти, СЗРП, 

загрозу ПП тощо.   

Проведені морфологічні дослідження плацент жінок основної групи у різні 

терміни гестації, показали, що у основній групі жінок переважала овальна 

форма плаценти із бічним прикріпленням пуповини. У плацентах обстежених 

вагітних найчастіше спостерігали проміжний тип розгалуження судин (табл. 

6.1).  

Таблиця 6.1 - Макроскопічне дослідження плацент жінок, (%) 

 

 Основна група  (n=64) 

І-А і І-Б 

Контрольна 

група (n=40) 

Форма плаценти: 

- овальна 

- колоподібна 

- інша 

 

34 (53,1%)* 

27 (42,1%)* 

           3 (4,6 %) 

 

27 (67,5%) 

13 (32,5%) 

0 

Прикріплення пуповини: 

- центральне 

- бічне 

- крайове 

 

28 (43,7%)* 

31 (48,4%) 

5 (7,8 %) 

 

22 (55%) 

18 (45%) 

0 

Тип розгалуження судин: 

- проміжний 

- магістральний 

- розсіяний 

 

41 (64,0%) 

17 (26,5%) 

6 (9,3%) 

 

28 (70%) 

12 (30%) 

0 

Примітка. * - р<0,05 у порівнянні з контролем 

 

 За допомогою морфометричного дослідження плацент за методом 

Милованова-Брусиловского (1986) нами проведені обчислення площинно-

товщинного індексу плаценти (ПТІ), який характеризує адаптивну перебудову 

плаценти на органному рівні. Результати досліджень  показали, що плаценти 
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породілей основної групи вирізнялися від плацент жінок контрольної групи 

зменшенням у них всіх параметрів: об’ємом плацент, який у жінок, хворих на 

ТБ легень, становив 401±5,4 см3 (контроль – 489±5,1 см3, p<0,001 за критерієм 

Стьюдента), середньою товщиною плаценти – 1,93±0,027 см (контроль – 

2,28±0,034 см, p<0,001), периметр – 54±4,1 см (контроль – 58±5,4 см, р=0,048), 

площою найбільшого перетину – 201±4,4 см2 (контроль – 215±4,7 см2, р=0,046). 

Форма плацент при тому значно не змінювалася, на що вказували середні 

величини показників «площинно-товщинний індекс», який характеризує 

приплюснутість форми плаценти, та «ексцентриситет еліпса», який вказує на 

наближення форми плаценти до ідеального кола (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 - Органометричні показники дослідження плацент жінок 

досліджуваних груп (M±m) 

Органометричні параметри плаценти 

Групи жінок 

Основна 

група  

( n=64) 

контрольна  

група 

(n=40) 

Об’єм плацент, см3 401±5,4* 489±5,1 

Середня товщина, см 1,93±0,027* 2,28±0,034 

Периметр, см 54±4,1 58±5,4 

Площа найбільшого перерізу, см2 201±4,4 215±4,7 

Площинно-товщинний індекс 7,1±0,49 6,4±0,45 

Ексцентриситет еліпса 0,414± 

0,0017 

0,413± 

0,0016 

Примітка. * - р<0,05 у порівнянні з контролем 

 

 Із 34 (53,1%) плацент породілей І-А підгрупи у 11 (17,1%) плацентах 

макроскопічно візуалізували білі інфаркти, а в 7 (10,9%) – дефекти (розриви) 

котиледонів плаценти. У плацентах породілей контрольної групи вказаних змін 

не спостерігали.  

 На материнській поверхні плацент нами виявлені відмінності у 

формуванні борозен між котиледонами. В основній  групі жінок неповне 

формування борозен між котиледонами виявлено у 29 (45,3%) плацентах, у 
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контрольній групі лише – у 2 (5,0%) плацентах із 40 спостережень, що 

розцінено нами, як незрілість плаценти. Гістологічне дослідження плацент 

дозволило з’ясувати, що у 17 (26,5%) плацентах породілей І-А підгрупи мали 

місце ознаки запалення, характерні для ТБ процесу. У базальній пластинці  

локалізувалися ділянки казеозного некрозу, які були оточені епітеліоїдними 

клітинами, лімфоцитами та нечисленними багатоядерними клітинами 

Ланґганса.  

 Патогістологічні зміни у плацентах жінок, хворих на ТБ легень, на 

тканинному рівні вивчали згідно класифікації А.П. Милованова. (1999) (табл. 

6.3). У жінок, хворих на ТБ легень, вірогідно частіше, а ніж у контролі, 

зустрічалося потовщення синцитіокапілярних мембран, зумовлене 

новоствореними клітинами цитотрофобласта та фіброзом строми ворсин 

(p<0,05). Значно рідше виявляли гіперплазію судин і накопичення 

синцитіальних проліферативних вузликів (p<0,05). 

  

 Таблиця 6.3 - Структурні зміни  плацент породілей обстежених груп, (%) 

Морфологічні ознаки Основна група 

(n=64) 

Контрольна  

група (n=40) 

Гіперплазія судин 8 (12,5%)* 7 (17,5%) 

Потовщення синцитіокапілярних 

мембран 

21 (32,8%)* 6 (15,0%) 

Накопичення синцитіальних 

проліферативних «вузликів» 

11 (17,1%)* 21 (52,5%) 

Фіброз строми ворсин 18 (28,1%)* 6 (15,0%) 

Зменшена кількість термінальних 

ворсин 

6 (9,3%) 0 

 Примітка. * - р<0,05 у порівнянні з контролем 

  

 Вказані ознаки були проявом хронічної гіпоксії тканини плаценти, при 

тому, що синцитіальні вузлики та гіперплазія судин служили компенсаторно-

пристосувальною реакцією, яка вказує на адекватну тканинну відповідь на 
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тривале кисневе голодування та інтоксикацію. Наявність фіброзу строми 

ворсин і зменшення кількості термінальних ворсин завжди супроводжувалося 

дисфункцією синцитіотрофобласта.  

 Результати морфологічних досліджень плацент показали, що порушення 

дозрівання ХВ до завершення терміну гестації, зумовлені посиленою 

проліферацією цитотрофобласта, який гальмує розвиток паренхіми 

(синцитіотрофобласта) і строми (клітин Гофбауера) плаценти.  

 Отримані нами результати вказують на посилення проліферативної 

активності цитотрофобласта проміжних зрілих і термінальних ХВ в основній 

групі породілей, незалежно від ураження плаценти специфічним ТБ 

запаленням.  

 Зважаючи, що цитотрофобласт є проліферативним джерелом для 

синцитіотрофобласта та клітин Гофбауера, можна припустити, що зростання 

проліферації цитотрофобласта може сприяти порушенням дозрівання ХВ у 

плацентах жінок, хворих на ТБ легень. 

 На підставі результатів дослідження можна дійти висновку, що на 

проліферацію цитотрофобласта ХВ за наявності ТБ легень у вагітних, 

впливають не лише  запальні процеси, локалізовані у самій плаценті, але й 

чинники, які мають загальну дію на організм, зокрема ТБ легень. 

 У 29 (45,3%) випадках жінок основної групи спостерігали ознаки 

затримки дозрівання ворсинчастого хоріона, яке проявлялося підвищеним 

відсотком проміжних незрілих хоріальних ворсин (рис. 6.4) до 9,8±0,21% проти 

3,1±0,14% у контрольній групі (р<0,001).  

У плацентах породілей І-А підгрупи відмічено зростання товщини 

плацентарного бар’єра, яка характеризує середню відстань між поверхнею 

синцитіотрофобласта та ендотеліоцитів капілярів ХВ, і становила – 10,8±0,40 

проти 8,7±0,65 мкм  у контролі (р=0,011). Збільшення товщини плацентарного 

бар’єра зумовлено потовщенням синцитіотрофобласта і збільшенням відстані 

між капілярами і синцитіотрофобластом ХВ, що  розцінено нами, як додаткова 

ознака затримки дозрівання ХВ в результаті дії тривалої ТБ інтоксикації. 
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Лише у 23 (35,9%) спостереженнях із 30 (46,8%) плацент породілей І-Б 

підгрупи не відмічали ознак специфічного ураження,  однак у 17 (26,5%) 

випадках мало місце гальмування розвитку хоріального дерева. Середні 

показники величин вказували на затримку дозрівання ХВ у даній групі 

пацієнток. Частка проміжних незрілих ХВ становила 5,3±0,12% (розбіжності з 

групою контролю – р<0,001), товщина синцитіотрофобласта – 4,7±0,15 мкм 

(відмінність від групи контролю – р=0,005), товщина плацентарного бар’єра – 

10,2±0,14 мкм (різниця з контролем – р=0,028). 

Практично у всіх плацентах породіль, хворих на ТБ легень, спостерігали 

посилене утворення синцитіальних вузликів, які є однією з морфологічних 

ознак відмирання синцитіотрофобласта шляхом апоптозу. Визначенням 

апоптозу  у поєднанні з оцінкою стану клітинної проліферації у ХВ можна 

обгрунтувати зменшення загальних розмірів плаценти за умов ТБ легень, 

встановлене у даному дослідженні,  що вимагає розробки нових методів 

корекції загрози ПП. 

Механізми пошкодження плаценти за наявності ТБ у вагітних полягають 

у накопиченні імунних комплексів у плацентарній тканині, а їх фіксація на 

мембранах тканин плаценти сприяє зниженню компенсаторно-пристосувальних 

реакцій. Тому, імунне реагування на тлі ВДТБ легень та застосування ПТТ 

можуть визначати патогенез цілої низки порушень, які  призводять до  ПП.  

Суттєвою ознакою дисфункції плаценти, на тлі якої виникають ПП, є 

недостатня продукція гормонів хоріона, серед яких найбільш вагомого 

значення набув гормон трофобласта – Пл, концентрація якого зростала 

відповідно до терміну гестації, а низький рівень Пл  вказував на ДП і 

підтверджував порушення дозрівання хоріального дерева, особливо, 

синцитіотрофобласта. 

Концентрацію Пл у синцитіотрофобласті визначали імуногістохімічно у 

поєднанні з кількісною оцінкою шляхом комп’ютерної мікроденситометрії. 

Виявили особливості реакцій на ТБ процес в основній групі жінок, 

дослідження яких показали зниження концентрації Пл в синцитіотрофобласті.  



113 

Відмічалася пряма позитивна кореляція (коефіцієнт кореляції Спірмена 

ρ=0,828, p<0,01) між терміном ПП, ступенем тяжкості перебігу ТБ та 

концентрацією Пл в синцитіотрофобласті ворсин. Результати дослідження 

показали, що оптична щільність забарвлення цитоплазми синцитіотрофобласта, 

яка віддзеркалює концентрацію Пл, становила: при фізіологічній вагітності у 

плаценті - 0,341±0,0018 в.од.оптичної щільності, за умов ТБ легень, відповідно: 

у І-А підгрупі - 0,098±0,0027 і 0,142±0,0024 од. оптичної щільності у І-Б 

підгрупі (розбіжності між групами дослідження р<0,001).  

 Результати дослідження 16 (25%) плацент  жінок, хворих на ВДТБ, 

вагітність яких завершилася ПП показали ділянки специфічного та 

неспецифічного запалення, навколо яких  концентрація децидуоцитів була 

знижена у 2,4-4,0 рази, а на відстані від вогнища запалення - у 1,5-1,8 рази  

порівняно з фізіологічною вагітністю. 

Зважаючи, що запальний процес при ТБ переважно  локалізувався в 

децидуальній оболонці плаценти, окрім епітеліоїдних та велетенських 

багатоядерних клітин Ланґгарса, особливий інтерес  викликали клітинні форми 

з властивостями макрофагів - децидуоцити, які появляються під впливом дії  

низки гормонів на ендометрій впродовж вагітності і поступово відмирають 

шляхом апоптозу після пологів. Наявність запального процесу може 

модифікувати процеси апоптозу у різних клітинах, проте за ТБ ураження 

плаценти вказане явище мало вивчено у клітинах базальної пластинки, зокрема, 

в децидуоцитах.  

Методи ІГХ дослідження дозволили встановити, що у жінок, хворих на ТБ 

легень, має місце посилена інтенсивність процесів апоптозу у 

синцитіотрофобласті ХВ плаценти. Комп’ютерним мікроденситометричним 

дослідженням зареєстрована підвищена концентрація протеїну Вах у 

порівнянні з контрольною групою, що спостерігалося при інтенсивному 

специфічному забарвленні. Оптична щільність забарвлення в основній групі 

становила 0,489±0,0151 проти 0,107±0,0091 в.од. (р<0,001) у контрольній групі.  

Проведений аналіз стану інвазивного трофобласта МПД дозволив з’ясувати 
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причини порушення гестаційної перебудови спіральних артерій матки за 

наявності ТБ легень, зважаючи, що гестаційна перебудова вказаних артерій 

пов’язана з регульованим руйнуванням судин металопротеїназами  інвазивного  

цитотрофобласта.  

Встановлено, що проліферативний індекс (ІГХ методика на 

проліферативний клітинний ядерний антиген на PCNA) у контрольній групі 

породілей склав 8,3±0,15, в основній групі  - відповідно 2,2±0,18 та 4,2±0,16. За 

більш інформативний показник апоптозу вважали вміст проапоптичного 

протеїну ВАХ і протиапоптичного протеїну Bcl-2, які є внутрішньоклітинними 

антагоністами (рис.6.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 6.2. - Цитотрофобласт плацентарної ділянки.  А) плацента жінки О. (контрольна група);  

Б)плацента жінки Т. (І-А підгрупа ); В) плацента жінки К. (І-Б підгрупа ). ІГХ методика з первинними 

антитілами проти цитокератинів. Додаткове забарвлення ядер гематоксиліном Майера. Об.40х. 

Ок.10х. 
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 Нами доведено, що вміст проапоптотичного протеїну ВАХ в цитоплазмі 

цитотрофобласта за наявності ТБ легень у вагітних  суттєво підвищувався 

порівняно зі здоровими породілями. 

 Слід зазначити, що протиапоптотичний протеїн Bcl-2 (природний 

антагоніст протеїну ВАХ) абсолютно не визначався в цитоплазмі 

цитотрофобласта  за допомогою ІГХ методу.  

Таким чином виконання цитотрофобластом інвазивної функції не 

дозволяє здійснити гестаційну перебудову спіральних артерій матки, що не 

забезпечує достатнього притоку материнської крові до інтервільозних 

просторів матки, який не може наблизитися до фізіологічної норми. При тому 

не нормалізується стан ХВ плаценти і створюються умови для погіршення їх 

васкуляризації.  

Зазначені морфологічні зміни плаценти та МПД у вагітних, хворих на ТБ 

легень, призводять до первинної ПД,  яка за умов компенсації дозволяє 

зберегти загальну масу  плацентарних структур та окремі якісні характеристики 

плаценти, проте за умов субкомпенсації та декомпенсації плаценти остання 

призводить до ПП і  перинатальних втрат. 

Таким чином гестаційні зміни у МПД у І-А підгрупі жінок при ПП 

залежать від стану інвазивного цитотрофобласта. Посилений апоптоз 

синцитіотрофобласта на тлі ТБ легень призводить до порушень гестаційної 

перебудови ХВ плаценти, що сприяє виникненню ПП у даного контингенту 

жінок. 

Вміст проапоптотичного протеїну ВАХ в цитоплазмі цитотрофобласта   у 

жінок І-А підгрупи значно підвищується порівняно зі здоровими вагітними. 

При тому не нормалізується стан ХВ плаценти і створюються умови для 

погіршення їх васкуляризації. У трофобласті ХВ у вагітних, хворих на ТБ 

легень, знижувалася концентрація Пл у порівнянні з контрольною групою, що є 

суттєвою ознакою ПД. У цитоплазмі децидуоцитів спостерігалося яскраве 

ВАХ-позитивне забарвлення, яке мало комбінований дифузно-гранулярний 

характер. За фізіологічної вагітності забарвлення мало гомогенний характер, 



116 

оптична щільність забарвлення (яка відображає концентрацію протеїну ВАХ) 

становила - 0,107±0,009 в.од., а у хворих на ТБ- 0,489±0,015 (p<0,001). 

Відхилення яскравості становило за фізіологічної вагітності 4,8±0,75 од.яск., а у 

хворих на ТБ - майже у п’ять разів більше – 24,0±1,6  од. яск. (p<0,001),(рис. 

6.3). 

Зміни характеру забарвлення на протеїн ВАХ дозволили обґрунтувати 

закономірність активізації ВАХ-залежних апоптотичних процесів у 

децидуоцитах плаценти за наявності ТБ. У плацентах жінок І-А підгрупи 

частіше спостерігали децидуоцити зі зміненими ядрами: менші за розмірами, з 

більш конденсованим хроматином, що відповідає каріопікнозу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3 - А - Ділянка базальної пластинки плаценти жінки за фізіологічної вагітності. 

Термін гестації 38 тижнів. Б) Ділянка базальної пластинки плаценти вагітної І-А підгрупи. 

Термін гестації 36 тижнів. Імуногістохімічна методика з первинними антитілами проти 

протеїну ВАХ та візуалізацією первинних антитіл стрептавідин-біотиновим методом з 

використанням діамінобензидину. Дофарбовування клітинних ядер гематоксиліном Майера. 

Мікрофотографія. Об.40х. Ок.10х. 

 

Застосування запропонованого нами комплексного лікування загрози ПП 

призвело до зростання гормонопродукувальної активності плаценти, що 

підтверджено ІГХ дослідженнями щодо вмісту Пл у цитоплазмі 

синцитіотрофобласта ворсин  плаценти після пологів (рис. 6.4). 

А Б 
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У усіх спостереженнях породілей І-А підгрупи відмічали ознаки 

порушення дозрівання ХВ, які у 28,6% випадків оцінені, як патологічна 

незрілість (з дифузними порушеннями дозрівання ворсин), а у 71,4% – як 

дисоційований розвиток котиледонів плаценти. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Рис. 6.4 - Мікрофотографії гістологічних препаратів при забарвленні гематоксиліном 

і еозином. А) плацента жінки І-А підгрупи, термін гестації 35 тижнів: у полі зору незрілі 

проміжні ворсини з низькою васкуляризацією та термінальні ворсини з нормальною 

васкуляризацією; Б) плацента, жінки І-А підгрупи, термін гестації 37 тижнів, після 

комплексного лікування: у полі зору проміжні зрілі та термінальні ворсини з нормальною 

васкуляризацією.  

 

Таким чином, морфологічне та імуногістохімічне дослідження плацент 

дозволило встановити порушення мікроциркуляції плацентарного комплексу у 

жінок основної групи: ознаки затримки дозрівання ХВ, яке проявлялося 

підвищеним рівнем проміжних незрілих ворсин, потовщення плацентарного 

барєру, зниження концентрації Пл у синцитіотрофобласті ХВ, активацію 

процесів апоптозу - підвищення концентрації протеїну Вах, зниження 

проліферативного індексу у 4 рази із виключенням функціонально активних 

структур з процесів плодово-материнського метаболізму, що сприяло 

виникненню загрози ПП. За таких умов у жінок, хворих на ТБ легень,  значна 

частка порушень, незважаючи на проведенні лікувально-профілактичні заходи 

А Б 
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прогресували і клінічно завершувалися ПРПО, ПП, СЗРП, дистресом та 

антенатальною загибеллю плода. 

 

 Матеріали даного розділу висвітлені у наступних публікаціях:  

  

   1.  Польова СП,  Гарбузюк ВВ. Структура матково- плацентарної ділянки 

при передчасних пологах у вагітних, хворих на туберкульоз легень. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2013; Т.12, 4 (46): 103-105. 

 2. Гарбузюк ВВ,  Польова СП, Гарбузюк ВП. Причини і наслідки 

передчасних пологів у пацієнток, хворих на туберкульоз легень. ПАГ. 2014; 1 

(461): 58-60. 

 3. Гарбузюк ВВ, Польова СП. Патоморфологічна діагностика 

передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень. ПАГ. 2014; 2 (462): 

69-71. 

 4. Гарбузюк ВВ, Польова СП.  Морфологічні зміни структури матково- 

плацентарної ділянки при передчасних пологах у пацієнток, хворих на 

туберкульоз. Мат. міжнародної науково-практичної конференції «Особливості 

модернізації предмету досліджень представників медичних наук».- Київ, 2015; 

35-38. 

 5. Гарбузюк ВВ, Польова СП. Імуногістохімічні дослідження плацент при 

передчасних пологах у вагітних, хворих на туберкульоз. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових 

досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.».- Одеса, 2016; Одеса: 39-42. 
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РОЗДІЛ 7 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ І 

ВІДТЕРМІНУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА 

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

 

7.1. Заходи первинної профілактики акушерських ускладнень у жінок, хворих 

на туберкульоз легень. 

 

 Недивлячись на значну кількість наукових досліджень ПП залишаються 

актуальною проблемою у жінок, хворих на ТБ легень. Зважаючи на 

мультиетіологічні чинники ПП у даного контингенту вагітних, для зниження 

частоти даної патології нами визначено основні чинники ризику ПП і  

розроблено заходи, які можуть відтермінувати ПП у даного контингенту жінок.  

 Основними причинами  виникнення ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, 

залишилися соціальні фактори, інфекційні, ендокринні та імунні порушення 

гомеостазу, гестаційні ускладнення і зміни морфологічної структури плаценти. 

Результати комплексного обстеження вагітних жінок, хворих на ТБ легень, 

засвідчили, що загроза ПП перебігала на тлі порушень гомеостазу, що 

відображалося на подальшому перебігу вагітності. При тому, виражені  

патологічні зміни стосувалися інфекційних, імунних і гормональних порушень, 

а також функції  ФПК. 

 Враховуючи отримані дані нами розроблено комплекс лікування і 

профілактики перинатальних ускладнень, які призводили до ПП у вагітних, 

хворих на ТБ легень. Розроблений комплекс лікування застосовували у 30 

жінок з вперше виявленим туберкульозом, у яких спостерігалися суттєві зміни 

за провідними показниками. 

 Тактика акушерського супроводу при ПП у жінок, хворих на ТБ легень,  

була направлена на відтермінування ПП і визначалася активністю ТБ процесу, 

терміном гестації, станом матері і плода, цілісністю плідного міхура, 

характером скорочувальної діяльності матки, змінами шийки матки і наявністю 
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/ відсутністю кровотечі. Вибір тактики ведення ПП з ПРПО передбачав 

індивідуальний підхід і прогнозування чинників ризику: амніотичної інфекції, 

РДС плода і післяпологових ускладнень. 

 Первинна профілактика ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, полягала у 

виявленні і лікуванні ТБ процесу. Для цього на І етапі спільно з фтизіатром 

проводили обов’язкові методи обстеження жінок щодо планування сім’ї у 

даного контингенту пацієнток. На ІІ етапі профілактикиобгрунтовували ризик 

акушерських ускладнень і ПП, за наявності високого ризику визначали 

показання до переривання, або пролонгації даної  вагітності. Підвищений ризик 

інфікування включав асоціальних жінок, що вживали алкоголь і 

тютюнозалежні; медичних працівників, які мали контакт з пацієнтами, хворими 

на ВДТБ легень. Також підвищений ризик перинатальної патології включав 

пацієнток, які приймали імуносупресивні препарати; осіб з недостатнім 

харчуванням; жінок, що мали в анамнезі екстрагенітальні захворювання 

(ендокринопатії, захворювання шлунково-кишкового тракту та сечовивідної 

системи). 

Високий ризик захворювання включав жінок, які перенесли ТБ легень до 

вагітності; осіб, контактних з хворими на ВДТБ легень; жінок, які страждали 

довготривалими хронічними запальними захворюваннями органів дихання 

(ГРВІ, запальні захворювання дихальних шляхів, хронічний тонзиліт). 

 За необхідності переривання вагітності останні проводили за чіткими 

показаннями відповідно до форми і фази ТБ процесу. 

 На ІІІ етапі шляхом визначення групи високого ризику вагітної, хворої 

на ТБ легень та перинатального ризику,  вибирали тактику динамічного нагляду 

за перебігом вагітності, використовували запропонований нами комплекс 

лікування перинатальних ускладнень, які призводили до ПП і   оцінювали  його 

ефективність. 

 Вторинна профілактика ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, передбачала  

обов’язкову госпіталізацію вагітної у терміни гестації: 16-18, 26-28 і 32-34 тиж. 

гестації. 
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 Комплесне лікування вагітних, хворих на ВДТБ легень, включало 

протитуберкульозну терапію (ПТТ) препаратами першого ряду (ізоніазид по 0,6 

г на добу, ріфампіцин по 0,45 г на добу та етамбутол по 0,8 г на добу, 

піразинамід у дозі по 1,0 г двічі на добу та вітамін В6 по 1,0 внутрішньом’язово 

один раз на добу). Всі пацієнтки основної групи отримували комплексне 

лікування загрози ПП (гормонотерапія, протизапальна, десенсибілізуюча, 

метаболічна і вітамінотерапія). Для корекції гемодинамічних порушень у 

плацентарному комплексі вагітних  використовували препарат L-аргінін по 100 

мл внутішньовенно, 20–30 крапель / хв впродовж 10 днів.  

 Вибір  препарату L - аргініну аспартату зумовлений профілактичним 

впливом на імунодефіцит, який має місце за наявності ТБ у вагітних, 

антигіпоксичною, цитопротекторною, антиоксидантною, дезінтоксикаційною 

та мембраностабілізуючою дією, а також посиленою дією препарату на 

дезінтоксикаційну функцію печінки. Препарат позитивно впливав на процеси 

енергозабезпечення у гепатоцитах і сприяв розвитку колллатерального 

кровотоку.  

 Санацію пологових шляхів у вагітних проводили відповідно до 

виявленого збудника і чутливості до антибіотика. Зважаючи на високу частоту 

кандидозу у даного контингенту жінок, у результаті лікування 

протитуберкульозної терапії, у більшості вагітних, хворих на ТБ легень, 

використовували суппозиторії, які містили 100 мг кліндаміцину і 100 мг 

клотрімазолу  по 1 суппозиторію вагінально впродовж 10 днів. Рекомбінантний 

інтерферон альфа-2b людини застосовували по 1 мл (50 мкг) підшкірно один 

раз через дві доби, курс лікування – 10 ін’єкцій. За необхідності проводили 

повторні курси лікування через два тижні.  

  Ефективність комплексної терапії оцінювали шляхом клініко-

лабораторних досліджень. 

Рекомендований комплекс застосували у 30 вагітних хворих на вперше 

виявлений туберкульоз легень (група порівняння), клінічна характеристика 
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яких була співставлень з відповідними показниками 1а групи, яка мала 

найбільш негативні перинатальні показники акушерських наслідків 

 

7.2. Визначення впливу комплексного лікування на видовий склад 

мікрофлори  піхви вагітних, хворих на труберкульоз легень. 

  

Проведений курс комплексного лікування, крім позитивних змін 

клінічного перебігу вагітності у даної категорії жінок, показав тенденцію до 

позитивних зрушень у видовому складі мікрофлори піхви. Після проведення 

комплексного лікування у вагітних, хворих на ВДТБ легень, константними 

мікроорганізмами залишились лактобактерії, які мали тенденцію до зростання 

кількості виділених штамів після лікування стафілококи з перевагою 

непатогенних для усього біотопу (S. Еpidermides), а також непатогенні 

стрептококи. Відповідно  зменшилася  кількість виявлених  умовно-

патогенного пептокока, пептострептокока, золотистого стафілокока, піогенного 

стрептокока та дріжджоподібних грибів роду Candida (табл. 7.1) 

Клінічно позитивний вплив комплексної терапії на видовий склад 

мікрофлори  піхви  характеризувався зростанням рівня виявлення автохтонних 

облігатних бактерій (лактобактерій, епідермального стафілокока та 

стрептокока) та зниженням персистенції у цьому біоптаті патогенних та 

умовно-патогенних (бактеріоїдів, пептокока, пептострептокока, піогенного 

стрептокока, дріжджоподібних грибів роду Candida та ін.) мікроорганізмів.  
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Таблиця 7.1. - Вплив комплексного лікування на видовий склад 

мікрофлори піхви вагітних, хворих на туберкульоз легень 

Мікроорганізми 

Основна група, (n=34) 
Група порівняння 

(n=30) 

Контрольна група  

(n=40) 

Виділені 

штами 

Індекс 

постій-

ності 

Виділені 

штами 

Індекс 

постій-

ності 

Виділені 

штами 

Індекс 

постій-

ності 

 Анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 46 83,0     61 88,4 40 100,0 

Bacteroides spp. 6 8,2      2 2,9 0 - 

Prevotella spp. 3 4,1      3 4,3 1 3,7 

Fusobacterium spp. 11 15,1      3 4,3 1 3,7 

Peptococcus niger 11 15,1      4 5,8 2 7,4 

Peptostrept. аnaer. 10 13,7      4 5,8 0 0 

 Аеробні та факультативно анаеробні мікроорганізми 

S. aureus 29 39,7 6 8.7 2 7,4 

S. epidermidis 38 52,1 36 52.2 14 51,8 

S. pyogenes 21 28,8 2 2.9 1 3,7 

S. viridans - - 37 55.1 1 3,7 

S. faеcalis 4 5,5 2 2.9 0 0 

E. coli 5 6,8 2 2.9 1 3,7 

P. vulgaris - - 5 7.2 1 3,7 

Haemophil .vaginal. - - 17 24.6 0 0 

Corynebacter. spp. 6 8.2 1 1.4   

C. albicans 37 50,7 9 13.0        3      11.1 

C. glabrata  1,4 1 1.4   

C. krusci 0 0 0 0   

 

 

Нами виявлені зміни популяційного рівня мікрофлори піхви 

(дисбактеріозу) у вагітних, хворих на ТБ легень (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2. - Вплив комплексного лікування на рівень мікрофлори піхви 

у вагітних, хворих на туберкульоз легень, (M±m) 

Мікроорганізми 

Основна група, (n=34) 
Група порівняння 

(n=30) 

Контрольна 

 група (n=40) 

Рівень 

мікрофлор

и 

(lgКУО/мл)  

Коеф. 

кількісн. 

домінув

ання 

Рівень 

мікрофлори 

(lgКУО/мл) 

Коеф. 

кількісн. 

домінув

ання 

Рівень 

мікрофл

ор(lgКУ

О/мл) 

Коеф. 

кільк. 

домін. 

Анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 3,29±0,21* 51,7 5,03±0,41∆ 124,9 5,31±0,2

3 

156,6 

Bacteroides spp. 4,49±0,32* 5,8 3,67±0,21∆ 3,0 0 - 

Prevotella spp. 4,01±0,19 4,1 3,17±0,13∆ 3,8 3,00 3,3 

Fusobacterium 

spp. 

3,78±0,22 14,2 3,21±0,19 3,9 3,00 3,3 

Peptococcus niger 4,18±0,29 15,7 3,67±0,21 6,0 3,18±0,2

3 

6,9 

Peptostrept.аnaer. 4,23±0,17 14,5 3,71±0,17∆ 6,0 0 - 

Аеробні та факультативно анаеробні мікроорганізми 

S. aureus 4,29±0,31 42,5 3,72±0,29 9,1 2,78±0,1

1 

6,1 

S. epidermidis 2,98±0,18 38,7 4,71±0,27∆ 69,1 4,29±0,2

1 

56,2 

S. pyogenes 4,79±0,32 34,4 3,30±0,21∆ 2,7 3,00 3,3 

S. viridans 0 - - 64,5 3,60 3,3 

S. faеcalis 4,29±0,29 5,9 3,17±0,19∆ 2,6 0 - 

E. coli 3,97±0,17 6,7 3,30±0,17∆ 2,7 3,00 3,3 

P. vulgaris 3,49±0,29 7,1 3,00 1,2 2,75 3,0 

Haemophil. Vagin. 0 - 3,41±0,22 6,9 0  

Corynebacter. spp. 0 - 3,82±0,23 26,4 0  

C. albicans 4,61±0,37 58,3 3,07±0,09∆ 11,2 3,00 3,3 

C. glabrata 37,8 1,3 3,00 1,2 0 0 

C. krusci 0  3,00 1,2 0  

 Примітка. * - р<0,05 у порівнянні з контролем 

                              ∆  - у порівнянні з основною групою 
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Використання комплексного лікування призвело до зміни популяційного 

рівня мікрофлори піхви (дисбактеріозу) у вагітних, хворих на ТБ легень, (табл. 

7.2), спостерігався позитивний вплив на популяційний рівень автохтонних 

облігатних, фізіологічно корисних лактобацил, який зростав майже на 2 ступеня, 

підвищувався рівень епідермального стафілокока, який відноситься до 

автохтонних мікроорганізмів. 

 Застосування комплексної терапії позитивно впливало на стан 

мікробіоценозу піхви у вагітних, хворих на ТБ. При тому зростала активність 

облігатних до даного біотопу лактобацил, епідермального стафілокока, 

коринебактерій, гемофільних бактерій та стрептококу, що зеленить.   

 Рівень умовно-патогенних золотистого стафілокока, піогенного 

стрептокока, бактеріоїдів, пептокока, пептострептококів, ешеріхій, протеїв та 

дріжджоподібних грибів роду Candida знижувався у динаміці лікування. Вище 

зазначені зміни характеризували тенденцію до нормалізації мікробіоценозу 

пологових шляхів. Однак повного відновлення мікрофлори піхви у вагітних, 

хворих на ВДТБ легень, на тлі комплексної терапії протягом одного курсу 

лікування не наставало, не дивлячись на позитивну динаміку клінічно-

лабараторних показників та фізикальних методів досліджень. 

 Більш позитивні зміни мікробіоценозу піхви у вагітних, хворих на ВДТБ 

легень, досягли після корекції системного імунітету: неспецифічного 

протиінфекційного та специфічного імунного захисту.  

 

7.3. Визначення впливу комплексного лікування на показники 

протиінфекційного та специфічного імунного захисту вагітних, хворих на 

труберкульоз легень 

Важливим етапом клінічного дослідження було визначення впливу 

розробленої комплексної терапії на гормональний гомеостаз, показники імунної 

системи та зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу периферійної крові у 

вагітних, хворих на ТБ . 
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Результати аналізу рекомендованого лікування вагітних, хворих на ТБ 

показали, що у всіх жінок відбувалися більш суттєві зміни гормонального 

гомеостазу, порівняно з вагітними, основної групи. Суттєвих зрушень зазнали 

рівні Пг і Пл в крові вагітних. Рівень Е мав незначну тенденцію до зниження, а 

рівень Кр у жінок групи порівняння мав тенденцію до зниження ( табл.7.3). 

Таблиця 7.3 – Вплив комплексної терапії на рівень плацентарних 

гормонів вагітних, хворих на туберкульоз легень, (M±m) 

 

Показники 
Основна група 

(n=34) 

Група порівняння 

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 
Естрадіол, нмоль/ л 1269±79,4* 1158±71,2 953,2±63,4 

Прогестерон, нг/ мл 119,2±11,2* 147,5±12,6  161,1±19,3 

Плацентарний 

лактоген, мкг/ мл 

4,7±1,6 6,0±2,1  7,3±2,4 

Кортизол, нмоль/ л 965,4±71,1 858,9±70,8 842,5±70,3 

Примітки:  * – вірогідність відносно контрольної групи (p<0,05);  

 

Результати дослідження показали, що проведений курс комплексної 

терапії вагітних, хворих на ТБ легень, сприяв покращенню імунних показників, 

за яких загальна кількість лейкоцитів периферійної крові мала тенденцію до 

нормалізації.  

Рекомендована терапія сприяла зменшенню паличкоядерних  

нейтрофільних лейкоцитів, еозинофілів і моноцитів. Абсолютна та відносна 

кількість лімфоцитів мала тенденцію до зростання. Наставала нормалізація 

ШОЕ, яка знизилася на 45,8%. При цьому знизився нейтрофільно-

лейкоцитарний коефіцієнт на 14,1%, індекс нейтрофільного зсуву зростав  на – 

12,7%, індекс неспецифічної резистентності – на 22,8%, імунної реактивності – 

на 54,0%.  Використання рекомендованої терапії сприяло не тільки клінічному 

покращенню стану вагітних, хворих на ТБ легень, а також викликало позитивні 

тенденції щодо покращення кількісних показників імунокомпетентних клітин у 

периферійній крові та аналітичних імуно-гематологічних коефіцієнтів. 
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Результати позитивного впливу рекомендованої терапії на провідні 

показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту 

вагітних, хворих на ТБ легень, наведені у табл. 7.4.  

За результатами дослідження показників імунокомпетентних клітин за 

наявності ТБ легень у вагітних  кількісний та аналітичний показник О-

лімфоцитів не зазнавав змін при проведенні курсу комплексної терапії у 

вагітних, хворих на ТБ легень.  

Проте в результаті застосування комплексної терапії значно покращилися 

показники фагоцитозу: зростала активність нейтрофільних лейкоцитів, 

потенційна здатність фагоцитуючих клітин, індекс стимуляції фагоцитозу, 

показник фагоцитарного резерву та вміст катіонних білків. Одночасно 

знижувалася спонтанна бактериційна активність фагоцитуючих клітин та 

імунологічний коефіцієнт. Спостерігалося покращення фагоцитозу, особливо 

на заключних етапах лікування, що було позитивною прогностичною ознакою 

щодо зниження акушерських ускладнень, у т.ч. відтермінування ПП.  

Вплив рекомендованої  терапії  на показники протиінфекційного захисту 

вагітних, хворих на туберкульоз легень, наведені у табл.7.5. 

Результати визначення впливу рекомендованої терапії на показники 

гуморальної ланки системного імунітету вагітних, хворих на ТБ, наведені у 

таблиці 7.6. Позитивний вплив комплексної терапії на гуморальну ланку 

системного імунітету проявлявся у зниження відносної кількості CD20+ 

лімфоцитів на 39,4%. Позитивним впливом лікування для вагітних групи 

порівняння було зростання загальної концентрації IgG - на 47,8%.  

Концентрація Ig інших класів також мала позитивну тенеденцію до 

нормалізації.  

Рекомендована терапія сприяла тенденції до зростання відносної 

кількості Т-лімфоцитів (CD3+), зниження лейко-Т-клітинного індексу (табл.7.7). 

Самореалізація імунної відповіді відбувалася за рахунок зростання  відносної 

кількості CD4+ клітин і зниження відносної кількості CD8+ лімфоцитів, що 

формувало тенденцію до нормалізації відносної кількості субпопуляцій Т-
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лімфоцитів та імунорегуляторного індексу. Важливим було зростання 

проліферативної активності Т-лімфоцитів відносно ФГА. Ефективно 

нормалізувалася проліферативна здатність лейкоцитів  щодо ППД та 

імунологічний коефіцієнт. 

Застосування комплексного лікування загрози ПП у вагітних основної 

групи сприяло тенденції до активації тромбоцитарно-судинного гемостазу, в 

першу чергу, адгезивного потенціалу тромбоцитів. Після 32 тижнів у вагітних, 

які отримували запропоновану терапію, спостерігалося вірогідне зростання 

показника індекса спонтанної агрегації тромбоцитів, порівняно із вихідними 

даними (p<0,05), що сприяло покращенню кровопостачання плаценти (табл. 

7.8). 
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Таблиця 7.4 - Вплив комплексного лікування на показники імунокомпетентних клітин вагітних, хворих на  

     туберкульоз легень, (M±m) 

 

Показники 

Одиниці 

виміру 

Основна група (n=34) Група порівняння (n=30) 

Контрольна  

група (n=40) 

 (M±m) 

 Значення  

(M±m) 

СІП до 

лікуван

ня 

Значення 

(M±m) 

СІП після 

лікування 

Лейкоцити х109 7,86±0,34 І 7,23±0,41 І 7,18±0,36 

Нейтрофільні лейкоцити: % 73,9±2,27 І 69,98±2,16 І 67,10±2,52 

 Сегментоядерні % 69,52±2,31 І 66,27±2,12 І 64,60±2,73 

 Паличкоядерні % 4,38±0,19* ІІІ 3,71±0,21*∆ ІІ 2,40±0,14 

% молодих форм нейтрофілів од. 0,06±0,02 ІІІ 0,06±0,01 ІІІ 0,04±0,01 

Еозинофіли % 2,11±0,13* ІІІ 1,31±0,22*∆ ІІ 0,80±0,20 

Лімфоцити % 19,7±1,85 ІІ 21,71±1,91 І 24,30±2,54 

г/л 1,44±0,21 ІІ 1,82±0,31 І 2,10±0,23 

Моноцити % 7,02±0,26* ІІІ 4,81±0,32*∆ ІІ 3,50±0,40 

Лейкоцитарний коефіцієнт од. 3,75±0,14* ІІІ 3,22±0,09*∆ І 2,76±0,11 

Індекс нейтрофільного зсуву % 34,64±1,72 ІІ 38,36±1,73 І 41,38±1,91 

ЛІІ од. 2,56±0,09 ІІ 2,51±0,07 І 2,35±0,07 

Індекс імунної реактивності од. 3,11±0,07* ІІІ 4,79±0,07*∆ ІІ 7,17±0,12 

Індекс резистентності од. 26,66±1,21* ІІІ 32,76±1,53*∆ І 36,21±1,73 

ШОЕ мм/год 27,30±2,03* ІІІ 19,37±0,21*∆ ІІ 7,20±0,12 

Примітки:  * р <0,05 достовірність  показників вагітних в порівнянні з контрольною групою; 

                      ∆  - у порівнянні з основною групою 
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Таблиця 7.5. - Вплив комплексної  терапії  на показники протиінфекційного захисту вагітних, хворих на   

  туберкульоз легень,  (M±m) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Основна група (n=34) 
 Група порівняння 

(n=30) Контрольна група 

(n=40) (M±m) Значення 

(M±m) 
СІП 

Значення 

(M±m) 
СІП 

0-лімфоцити % 16,88±0,87 І 16,54±0,91 І 15,30±1,51 

Лейкоцитарний індекс од. 0,47±0,11 І 0,44±0,09 І 0,47±0,13 

Фагоцитарний індекс  39,60±1,29* І 43,52±1,09∆ І 44,30±1,17 

НСТ-тест спонтанний % 17,30±1,03* ІІІ 13,71±0,89 ∆ І 12,50±0,92 

НСТ-тест стимульований % 34,10±1,70* ІІ 39,08±1,92 ∆ І 44,20±2,75 

Індекс стимуляції фагоцитозу % 1,97±0,02* ІІІ 2,85±0,03∆ І 3,45±0,04 

Імунологічний коефіцієнт % 26,78±1,02* ІІІ 19,54±0,92∆ І 16,91±0,82 

 Фагоцитарний резерв од. 1,06±0,32* ІІІ 1,97±0,39 ∆ І 3,63±0,46 

Вміст катіонних білків од. 2,62±0,07 І 2,72±0,05 І 2,86±0,04 

Примітки:  * – вірогідність показників вагітних в порівнянні  з контрольною групою. 

                                        ∆ - вірогідність показників вагітних основної групи 
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Таблиця  7.6 - Вплив комплексної терапії на показники гуморальної ланки системного імунітету у вагітних, хворих 

   на туберкульоз легень,  (M±m) 

 

Показники 
Одиниц

і виміру 

Основна група (n=34)  Група порівняння (n=30) Контрольна група (n=40)  

(M±m) 
 (M±m) СІП  (M±m) СІП 

В-лімфоцити (CD20+) % 18,52±1,23* ІІ 13,29±1,21∆ І 10,80±1,12 

Лейко-В-клітинний індекс од. 0,42±0,05 І 0,54±0,05 І 0,66±0,06 

 Загальна концентрація Ig 

основних класів 

г/л 15,44±0,37* І 18,96±0,64∆ І 18,30±0,58 

IgM г/л 2,77±0,18 ІІІ 2,10±0,59 І 1,80±0,25 

IgG г/л 10,13±0,63* ІІ 14,97±0,97∆ І 15,50±1,20 

ІgA г/л 2,54±029 ІІІ 1,89±0,37 І 1,40±0,32 

 

Примітки:  * – вірогідність показників вагітних в порівнянні  з контрольною групою. 

                                        ∆ - вірогідність показників вагітних основної групи 
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Таблиця 7.7 - Вплив комплексної терапії  на показники клітинної ланки системного імунітету у вагітних жінок, 

хворих на туберкульоз легень, (M±m) 

Показники 
Одиниц

і виміру 

Основна група (n=34) Група порівняння (n=30) 

Контрольна група 

 (n=40)  

(M±m) 

(M±m) СІП  (M±m) СІП  

 Т-лімфоцити (CD3+) % 64,90±1,89* І 70,17±2,01∆ І 73,90±2,89 

Лейко-Т-клітинний індекс од. 0,12±0,01 І 0,10±0,01  0,10±0,02 

Субпопуляції Т-

лімфоцитів: 

– CD4+ 

– CD8+ 

 

% 

% 

 

37,20±3,74* 

27,10±2,31* 

 

І-ІІ 

І 

 

41,12±3,87∆ 

22,14±1,78∆ 

 

І 

І 

 

46,10±1,09 

21,80±1,17 

ІРІ  (CD4+/ CD8+) од. 1,34±0,05* ІІ 1,86±0,06*∆ І 2,10±0,08 

РБТЛ: 

– 3 ФГА 

– 3 ППД 

 

% 

% 

 

54,50±1,66* 

4,08±0,25* 

 

І 

ІІІ 

 

59,03±1,71∆ 

2,28±0,15*∆ 

 

І 

І 

 

64,40±1,52 

1,32±0,16 

Імунологічний коефіцієнт % 26,78±1,12* ІІІ 19,54±0,92∆ І 16,91±0,89 

Примітки:  * – вірогідність показників вагітних в порівнянні  з контрольною групою. 

                                        ∆ - вірогідність показників вагітних основної групи 



133 

Таблиця 7.8– Вплив комплексного лікування на  первинний гемостаз у 

  вагітних, хворих на туберкульоз легень,  (M±m) 

 

Показники Основна група (n=34) Група порівняння (n=30) Контрольна група 

(n=40) 

Кількість 

тромбоцитів, 

тис/мл 

 

291,55±3,63* 

 

300,75±3,51* 

 

348,95±3,63 

Адгезивні 

тромбоцити, % 

43,75±2,43 48,25±2,51 51, 09±3,63 

ІСАТ, % 3,600,14* 4,67±0,18∆ 4,85±0,27 

Примітка:* – вірогідність показників вагітних в порівнянні  з контрольною групою. 

                  ∆ - вірогідність показників вагітних основної групи 

 

 В групі порівняння в процесі лікування вагітних середній рівень 

фібриногену зменшувався порівняно з вихідними даними на 14,2 %, а 

порівняно з контрольною групою -  на 21,5 % при p<0,05. 

 Рекомендоване лікування загрози ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, 

сприяло нормалізації гомеостазу крові, окремі показники яких у деяких 

випадках сягали рівня вагітних контрольної групи.  

Таблиця 7.9– Вплив рекомендованого лікування на фібринолітичну та 

протеолітичну систему крові у вагітних, хворих на ТБ легень,(M±m) 

 

 

Показники 

Основна група 

(n=34) 

Група порівняння 

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 

СФА, Е440/мл/год 1,060,06 1,340,07 1,230,16 

НФА, Е440/мл/год 0,470,03 0,610,03 0,47 0,09 

ФФА, Е440/мл/год 0,560,04* 0,710,04 0,74 0,16 

Хагеман-залежний 

фібриноліз, хв 
29,721,10* 33,450,63∆ 34, 150,68 
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Потенційна активність 

плазміногену, хв 
17,120,17* 16,560,18 16,030,12 

Фібриноген, г/л 4,83  1,03 4,680,18 4,21 1,47 

   

 Примітка.  * – вірогідність показників вагітних в порівнянні  з контрольною групою. 

                  ∆ - вірогідність показників вагітних основної групи 

 

 

 Профілактичне лікування ЗПВ мікродозованим Пг у вигляді    

вагінальних  суппозиторіїв  по 200 мг на добу застосовували у вагітних з 24 по 

34 тиж. гестації при вкороченій довжині шийки матки менше 25 мм. Первинний 

результат показав зниження частоти ПП у терміни до 33 тиж. на 42%, 

достовірно покращилися перинатальні наслідки: на 25,0% знизилася частота 

госпіталізації вагітних, на 45,0% - частота народження дітей з вагою менше 

1500.0 г. Спостерігалася позитивна динаміка клінічних і лабараторно-

інструментальних даних, а у 14 (21,8%) вагітних основної групи  спостерігали 

приріст фетометричних показників. 

 Токолітичну терапію вагітним групи порівняння  із загрозою ПП  

проводили за показаннями препаратом магнія сульфатом, або індометацином. 

Зважаючи на наявність ТБ легень, використання інших токолітичних засобів у 

даного контингенту жінок протипоказане. Позитивну динаміку лікування 

спостерігали і за результатами  проведення КТГ, у вагітних групи порівняння, а 

саме БЧСС, кількість, амплітуда та тривалість акцелерацій вагітних 

характеризували позитивний внутрішньоутробний стан плода. Загальна сума 

балів біофізичного профілю плода (БПП) значно перевищувала таку як у жінок 

основної групи. Застосування епідуральної анестезії сприяло зниженню 

гіпоксично-геморагічних уражень ЦНС і пологового травматизму 

новонароджених. Кореляційна залежність епідуральної анестезії від тривалості 

пологів склала (r=0,38; р= 0,001).  

  Загалом профілактика  ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, 

передбачала виконання алгоритму медичних і соціальних заходів, спрямованих 
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на попередження інфікування, захворювання та поширення ТБ до настання 

вагітності, а також профілактики та лікування ускладнень гестації (рис.7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. -Алгоритм діагностики, лікування і профілактики перинатальних ускладнень, які 

призводять до передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз. 
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застосуванням запропонованої  профілактики ПД, показала, що загальні методи 

профілактики і лікування ПД не спроможні суттєво вплинути на рівень ПП.  

 Результати допплерометричних досліджень засвідчили достовірне 

збільшення СДВ і ПК. У ІІ триместрі вагітності параметри основної групи 

вагітних сягали показників групи контролю у жінок, хворих на ЗЗПТБ.  

         Профілактичне використання комплексного лікування дозволило 

запобігти порушенням матково-плацентарного кровотоку, починаючи з 34 

тижнів вагітності, що корелює з допплерометричними даними. Водночас, 

результати досліджень дозволили обгрунтувати зниження частоти загрози ПП у 

обстежених жінок, в результаті поліпшення функціонального стану легеневої 

системи, імуно-гормонального гомеостазу і функції ФПК. 

           Запропоноване нами комплексне лікування дозволило досягти кращих 

результатів щодо більшості показників. Використання запропонованої терапії 

дозволило істотно знизити частоту ПП і недоношування вагітності до терміну, а 

також основних акушерських і перинатальних ускладнень за рахунок 

комплексного впливу на функціональний стан ФПК, зменшення рівня 

дисфункції дихальної системи та гомеостазу крові.    

Результати досліджень показали, що застосування рекомендованого 

комплексу у вагітних групи порівняння  сприяла зниженню частоти ПП до 

37,1%, прееклампсії - до 18,5% та загрози ПП до 37,7%, зниженню ступеня 

тяжкості анемії вагітних у 1.9 раза Покращився загальний стан здоров’я 

вагітних, а стан респіраторної дисфункції носив менш виражений характер. На 

тлі рекомендованої терапії ПП відбулися в 25,7% в терміні 35-36 тижнів, що є 

більш сприятливим моментом з перинатальних позицій. Відмічено зниження 

ПРПО до 31% 

 Запропонований комплекс лікування вагітних, хворих на ТБ легень, групи 

високого ризику ризику, ефективно коригував найбільш важливі механізми 

патогенезу акушерських ускладнень, які призводили до ПП у даного 

контингенту жінок: нормалізувався гормональний баланс,зростала 

концентрація Пл у синцитіоотрофобласті. Рекомендована терапія сприяла 
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зростанню відносної кількості (CD3+) і (CD4+) клітин і зниженню відносної 

кількості (CD8+) , лейко-Т-клітинного індексу, при тому частота ПД знизилася у 

2,3 рази у ІІІ триместі вагітності (OR=2.301; 95% СІ:(0.892-7.036, p<0.05), інші 

ускладнення вагітності - у 1,8 разів (OR=1.783; 95% СІ:(0.401-7.881, p<0.05), що 

дало підстави для широкого впровадження його у медичну практику.  

 Результати проведених досліджень довели, що незважаючи на численні 

наукові розробки і впровадження їх у практичну медицину, система 

профілактики ПП у жінок  на тлі ТБ є недосконалою через недоліки в 

організації диспансерного нагляду  жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ 

легень. Соціально- медичні заходи, спрямовані на попередження інфікування, 

захворювання та поширення ТБ у даного контингенту жінок доцільно 

проводити до настання вагітності, що є важливим розділом роботи 

протитуберкульозних диспансерів і жіночих консультацій.   

  

 Матеріали даного розділу висвітлені у наступних публікаціях: 
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  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Соціальне забезпечення матерів, що народжують в умовах складної 

демографічної ситуації в Україні, призвело до зростання числа вагітностей 

серед соціально незахищених верств жіночого населення, особливо, жінок, 

хворих на ТБ. Через незадовільний стан вагітних, хворих на ТБ, значно 

підвищується ризик материнської та, особливо, перинатальної патології, що 

призводить до медико-соціальних втрат у суспільстві. За таких умов проблема 

материнства і ТБ потребує невідкладних додаткових заходів щодо планування 

сім’ї, запровадження сучасних стандартів діагностики, лікування і 

профілактики ускладнень вагітності і перинатальної патології. 

Саме тому зниження частоти акушерських ускладнень, які призводять до  

ПП у  вагітних, хворих на ТБ легень, на основі вивчення, дисфункції імунного і 

гормонального гомеостазу, порушень функції ФПК залишається актуальною 

проблемою, яка вимагає нагального вирішення. 

 Нами проведено клінічно-лабораторне  обстеження 76 вагітних, хворих на 

ТБ легень (основна група), проаналізовано ускладнення гестації та особливості 

перебігу ПП у даної категорії жінок. Залежно від активності ТБ процесу та 

застосування запропонованого нами комплексу лікувально-профілактичних 

заходів щодо ПП у вагітних, хворих на ТБ, основну групу пацієнток розділено 

на дві підгрупи: І-А підгрупа - 46 вагітних, хворих на ВДТБ легень і І-Б 

підгрупа – 30 вагітних, із  ЗЗПТБ легень. Отримані результати порівнювали із 

показниками здорових вагітних. 

Всім вагітним проведено клінічно-лабораторне (мікробіологічне, 

імунологічне, гормональне, молекулярно-генетичне) обстеження, спеціальне 

акушерсько-гінекологічне, інструментальне і морфологічне дослідження 

плацент. Проаналізовано ускладнення вагітності, внутрішньоутробний стан 

плода, ФПК і особливості перебігу ПП. 
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Клінічно-лабораторні методи проводилися за стандартними методами із 

застосуванням відповідних реактивів.Визначали рівень плацентарних гормонів 

у сироватці крові вагітних: (Е3), Пг, Пл, Кр.  

Для імунологічних методів дослідження використовували цільну кров, 

сироватку, формені елементи крові. Мікробіологічне обстеження включало 

мікроскопію, бактеріологічне та мікологічне дослідження вмісту піхви у всіх 

групах вагітних. Бактеріологічним методом виділяли та ідентифікували 

бактеріальні форми мікроорганізмів. Генотипування мікрофлори пологових 

шляхів у вагітних проводили методом ПЛР із застосуванням системи 

«Фемофлор-16». 

 Для морфологічного дослідження плацент застосовували 

імуногістологічні дослідження, за допомогою яких визначали: плацентарний 

лактоген (Пл), проапоптотичний протеїн Вах, протиапоптотичний протеїн Bcl-

2, проліферативний нуклеарний клітинний антиген (PCNA) у тканинах плацент. 

Результати кількісних досліджень визначали за допомогою комп’ютерної 

морфометрії у гістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних препаратах.  

Аналіз отриманих результатів визначали методами варіаційної статистики. 

 Вагітні з дисемінованою формою ТБ  легень склали 35 (46,0%) осіб, з 

вогнищевою – 26 (32,8%) і  11 (14,4%) пацієнток з фіброзно-кавернозною 

формою туберкульозу. Значно рідше траплялися: туберкульозний плеврит – у 3 

(3,9 %) випадках, туберкулома – у 1(1,3%) випадку.  

 Результати досліджень показали, що більшість жінок, хворих на ТБ 

легень, складають високу групу ризику щодо виникнення ускладнень 

вагітності. Проведений аналіз клінічного перебігу вагітності у жінок, хворих на 

ТБ легень, у ПТД показав, що більшість - 46 (60,5%) осіб (І-А підгрупа) 

знаходилися на диспансерному обліку у протитуберкульозному диспансері та 

отримували специфічне лікування впродовж вагітності тривалістю від чотирьох 

до 12-ти місяців. Всі пацієнтки із ЗЗПТБ легень (І-Б-підгрупа) отримували 

протитуберкульозне лікування до настання теперішньої вагітності протягом 6 - 

18 міс. Вперше виявлені хворі вагітні  з виділенням МБТ(+) отримували не 
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менше чотирьох ПТП (ізоніазид + ріфампіцин + піразинамід + етамбутол ) у 

відповідних дозах щодо клінічної форми ТБ, переносимості  і чутливості д 

препаратів до МБТ. При тому  у п’яти (7,1%) жінок виявлена резистентність 

МБТ до одного з препаратів зазначеної схеми. 

 Вагітність жінок основної групи перебігала із загрозою ПП у різні 

терміни гестації: у 9 (11,8%)  вагітних  відбулися ПП у 22-24 тижні та у 3 (3,9 

%) жінок - у 26-28 тиж. вагітності. У 36 (47,3%) вагітних пологи відбулися у 

терміни гестації 32-36 тижнів. У 28 (36,8%) осіб І-Б підгрупи ( із ЗЗПТБ легень)  

пологи відбулися у 37-38 тиж. вагітності. У контрольній групі жінок пологи 

наступили в термін 38-40 тиж. вагітності. Вік обстежених жінок обох груп 

коливався від 20 до 38 років, групи дослідження були репрезентативними. 

 Вивчення особливостей менструальної функції вагітних основної групи 

дозволило встановити розбіжності характеру її становлення порівняно з  

контрольною групою. Встановлено, що менструальна дисфункція вірогідно 

частіше спостерігалася в основній групі дослідження. 

Сукупна частота гінекологічної патології в основній групі жінок суттєво 

перевищувала таку у контрольній. Захворювання жіночих статевих органів в 

анамнезі відмічала 31 (40,7%) вагітна основної групи і у 9 (22,5%) вагітних 

контрольної групи, проте, окремі анамнестичні дані щодо гінекологічної 

патології у 16 (21,0%) осіб І-А підгрупи не враховані через відсутність 

медичної документації, інформації пацієнтки щодо тієї чи іншої патології.  

Аналіз клінічного перебігу вагітності на фоні ТБ у жінок основної  групи 

дав можливість виділити низку медичних чинників ризику, які сприяли 

підвищенню частоти загрози ПП у даної категорії жінок. Встановлено, що 

інфекції урогенітального тракту на фоні зниження загального і місцевого 

імунного статусу займають провідне місце серед чинників, які сприяють ПП у 

даного контингенту жінок.  

При обстеженні у вагітних переважала кокова флора у 55,7%, 

стрептококи у 28,8%, гарднерели у 25,7%, трихомонади у 20%. Гриби роду 

Candida виявлено у кожної другої вагітної, яка отримувала під час гестації 
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ПТТ. Бактеріальний вагіноз з вагінальним кандидозом діагностовано у 44,2% 

вагітних, хворих на ТБ легень.  

Слід врахувати, що більшість вагітних основної групи були соціально 

дезадаптованими, порівняно із здоровими, і мали шкідливі звички. 

Тютюнопаління і вживання алкоголю до вагітності відмічали 39 (51,3%) жінок, 

порівняно з групою контролю - лише  7 (17,5%) жінок палили до вагітності. 

Результати клінічної характеристики жінок, хворих на ТБ легень, 

показали, що профілактика непланової вагітності і ПП є надзвичайно 

актуальною у даного контингенту жінок. Жінки, хворі на ТБ легень, переважно 

запобігали вагітності механічними і внутрішньоматковими засобами, тоді, як 

здорові - віддавали перевагу КОКам. 

Аналіз соціальної зайнятості вагітних показав, що більшість пацієнток 

основної групи були робітницями, або домогосподарками, соціально-

незабезпечені жінки склали 56 (73,6%) осіб, без постійного місця проживання - 

9 (11,8%), переважали мешканки сільської місцевості. У контрольній групі 

переважали службовці і робітниці, домогосподарки склали - 17,5% вагітних, 

студенти – 10%, переважали мешканки міста.  

У результаті дослідження ми дійшли висновку, що значна кількість 

вагітних, хворих на ТБ легень, відносяться до малозабезпечених і соціально  

дезадаптованих жінок, на відміну від жінок контрольної групи, що є вагомим  

соціальним чинником ризику виникнення ПП і перинатальної патології.  

За паритетом більшість жінок основної групи дослідження мали більше 

чотирьох пологів 41 (53,9 %), більше шести – 10 (13,1%), більше восьми - п’ять 

(6,5%). Перші та другі пологи спостерігалися лише у 16 (21%) осіб, порівняно з 

контрольною групою, які переважно  народжували першу або другу дитину 30 

(75%). Частота третіх очікуваних пологів у жінок контрольної групи склала 

25,0%  випадків. Вагітні основної групи вказували на штучні аборти - 61 

(80,2%) особа, мимовільні викидні і ПП - 27 (35,5%) осіб, (p<0,05). У жінок 

контрольної групи штучні аборти мали місце у 11 (27,5%), мимовільні викидні  

лише - у 4 (10%) осіб.  Таким чином, обтяжений акушерський анамнез (штучні 
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аборти, самовільні викидні, кількість пологів) у жінок,  хворих на ТБ легень, є 

чинником високого ризику розвитку ПП. 

 Результати кореляційного аналізу клінічної характеристики вагітних 

основної групи, які приймали участь у НДР показали, що за наявності 

дисемінованого ТБ легень шанси ризику (OR) розвитку  загрози ПП у даного 

контингенту жінок збільшуються у 12,4 разів (OR=12,43; 95% СІ:(0.41-374.16, 

p<0.05); за вогнищевого ТБ легень – у 4 рази (OR=3.95; 95% СІ:(1.06-14.76, 

p<0.05). Шанси розвитку загрози ПП за фіброзно-кавернозної форми ТБ 

збільшуються у 7,2 раза (OR=7.28; 95% СІ:(0.47-111.37, p<0.05).                            

Поглиблений аналіз проведених досліджень дозволив встановити низку 

інших чиннників, які сприяли ПП у жінок, хворих на ТБ легень: значно частіші 

випадки інфекційних захворювань (ГРВІ, запальні захворювання дихальних 

шляхів, хронічний тонзиліт, хронічний пієлонефрит) порівняно із вагітними 

контрольної групи. Крім того, вагітність пацієнток основної групи перебігала 

на фоні анемії вагітних - у 64 (84,2 %) проти 11 (27,5%) та ендокринопатій - у 

27 (35,5%) осіб основної групи, проти 3 (7,5%) - контрольної.  

Наявність гінекологічної патології в анамнезі у 63 (82,8%) вагітних 

основної групи відігравала певну роль у виникненні у них ПП. Відмічено 

високу частку запальних захворювань жіночих статевих органів та 

захворювань, які були наслідком перенесеного запального процесу. У 42 

(55,2%) жінок основної групи виявлено запальні захворювання матки і 

придатків, з лабораторно підтвердженими збудниками інфекції, що 

передаються статевим шляхом. У 11 (14,4%) жінок основної групи в анамнезі 

мала місце позаматкова вагітність, у семи  (9,2 %) - кісти яєчників, у трьох (3,9 

%) – фіброміома тіла матки; у 21(27,6 %) осіб виявлена ерозія шийки матки та 

ерозований ектропіон. На  хронічний аднексит страждали 28 (36,8%) жінок, 

ендометрит - після штучного аборту перенесли 6 (7,8%) жінок; у чотирьох 

(5,2%) діагностовані поліпи цервікального каналу.  

Гестаційні ускладнення за наявності ТБ у вагітних спостерігалися значно 

більшу частіше порівняно з контрольною групою. Так, вагітність у хворих на 
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ТБ легень, перебігала на тлі анемії вагітних у загалом - у 54 жінок (71,0 %) 

випадків, прееклампсії у 23 (30,2%), загрози переривання вагітності у 38 

(50,0%) і загрози ПП у у 38 (50,0%), загострення захворювань супутньої 

екстрагенітальної системи - у 37 (48,7 %) осіб. Значно частіше спостерігалися 

перинатальні ускладнення: дистрес плода і  СЗРП. У контрольній групі вагітних 

вказані ускладнення не спостерігалися.   

Результати клінічно - статистичної характеристики вагітних основної 

групи показали, що для них характерна менша маса тіла (40,7%) - до 65 кг, 

порушення менструального циклу, висока частота гінекологічних захворювань 

(55,2%), інфекції урогенітальних шляхів, тютюнопаління і  зловживання 

алкоголем (27,6%). Вагітні основної групи  переважно мешкали у сільській 

місцевості (81,5%) і були соціально дезадаптованими. У даного контингенту 

жінок в анамнезі мав місце високий рівень абортів (80,2%), викиднів (35,5%), 

більше чотирьох пологів (77,6%). Перебіг вагітності у жінок основної групи 

ускладнювався загрозою переривання (38,1%%), анемією вагітних (60,5%), 

ранніми гестозами (31,5%), прееклампсією (27,6%), дистресом плода (39,1%), 

відшаруванням хоріону до (17,1%), більш низькими показниками биофізичного 

профілю плода у І-А підгрупі вагітних.  

Перебіг пологів у вагітних основної групи ускладнювався порушеннями 

скоротливої функції матки до (40,7%), передчасним виливанням 

навколоплідних вод (48,6%). У жінок основної групи мала місце висока частка 

ускладнень у післяпологовому періоді, а саме: субінволюція матки (48,6%), 

ендометрит (10,5 %), мастит (25,0%). Новонароджені від матерів, хворих на ТБ 

легень, характеризуються зниженням маси тіла і низькою оцінкою за шкалою 

Апгар.  

Результати обстеження вагітних показали, що ВДТБ легень є високим 

чинником ризику виникнення ПП у жінок, хворих на ТБ легень,  зумовлених 

хронічною плацентарною дисфункцією (56,5 % проти 15,0%), дистресом плода 

(35,5% проти 12,5%), СЗРП (18,4% проти 5,0%). 
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Значно нижчі показники оцінки БПП спостерігали у жінок основної групи 

у порівнянні з вагітними контрольної групи. Ареактивний НСТ траплявся у 

44,7%±8,6 і був нижчим у 1,8 рази порівняно з контролем; реактивний НСТ – у 

1,3 раза нижчий, спостерігали зниження епізодів дихальних рухів і м’язового 

тонусу плода у жінок основної групи, що вказувало на несприятливий 

прогностичний перебіг вагітності. Відставання розвитку плаценти у порівнянні 

із здоровими вагітними відмічали у 2,6 раза частіше у жінок, хворих на ТБ 

легень, що засвідчило зниження компенсаторно-пристосувальних можливостей 

ФПК, які сприяли передчасним пологам. Серед значної  частки ускладнень 

вагітності за умов ТБ легень у вагітних домінувала загроза ПП на фоні 

прееклампсії (44,7% і 53,9%, відповідно), анемії вагітних (84,2%), загрози 

переривання вагітності (47,3,4%), недостатня корекція яких сприяла 

виникненню ПП у 35,5% осіб. 

Загалом аналіз перебігу пологів у  основній групі вагітних показав, що  у 

28 (36,8%) жінок останні завершилися терміновими пологами. Інші 48 (63,1%) 

ПП відбулися у різні терміни гестації. Відповідно, у контрольній групі 40 

(100%) жінок народили у терміни 38-40 тиж. вагітності (р>0,05). Частота 

аномалій пологової діяльності в основній групі жінок у декілька разів 

перевищувала таку в групі контролю – 31 (40,7%)  проти 7 (17,5%) - р=0,007, 

що, можливо, є наслідком порушення скоротливої діяльності матки в результаті 

гормонального дисбалансу. Переважно ПП відбувалися на фоні передчасного 

виливання навколоплідних вод, яке траплялося значно частіше у вагітних, 

хворих на ТБ легень, у порівнянні із здоровими жінками -у 37 (48,6%) та шість 

(15%) вагітних, відповідно (р=0,005), що, ймовірно, пов’язано із 

внутрішньоутробним інфікуванням плідних оболонок і передчасним їх 

розривом.  

Хронічна ФПД супроводжувала вагітність переважно у жінок основної 

групи і призводила до внутрішньоутробної гіпоксії плода, що зумовило 

підвищення рухової активності плода. Спостерігали зростання показника 



145 

обвиття пуповини довколо шиї і тулуба плода, відповідно в основній групі - 43 

(56,5%), у контрольній – шість (15%) випадків. 

Пологорозрішення шляхом операції кесаревого розтину в основній групі 

вагітних досить суттєво перевищувало таке у групі контролю. Так, 

оперативним шляхом розроджено в основній групі 15 пацієнток (19,7%), що 

достовірно перевищило даний показник в групі контролю – одна вагітна  

(1,3%). Основними показаннями до оперативного втручання були покази з боку 

плода: дистрес плода під час вагітності та пологів 11 (17,1%), СЗРП – 4 (6,25%). 

В основній групі жінок значно частіше, порівняно з контролем, спостерігали 

кровотечі у  послідовому та ранньому післяпологовому періодах, відповідно   – 

у 17 (22,3%) і у 3 пацієнток (7,5%, р=0,005). Можливо, зростання рівня 

кровотеч відбувалося внаслідок запальних процесів у плаценті, які призводили 

до порушення процесів фізіологічного відділення та видалення посліду, через 

що ручну ревізію порожнини матки достовірно частіше спостерігали в основній 

групі – у 21 породілей (27,6%) проти – 7,5% (у 3 жінок) контрольної групи.  

Частота ускладнень пуерперію в основній групі вагітних значно 

перевищувала показники пацієнток контрольної групи: субінволюція матки 

траплялася - у 37 (48,6%) вагітних, що більше як у 7,4 рази перевищує 

показники контролю – 5 (12,5%), післяпологовий ендометрит в основній групі 

зареєстровано у 9 (11,8%) породілей, тоді як в контрольній групі дане 

ускладнення не спостерігали. Розходження швів на промежині та післяпологові 

виразки в основній групі складали 9 (11,8%) та 2 (2,6%) випадки відповідно. У 

групі контролю лише  у 2 (5%) породілей спостерігали розходження швів на 

промежині.   

Післяпологовий мастит виникав переважно у жінок основної групи у 

зв’язку із ізоляцією дитини від хворої на ВДТБ легень матері у 19 (25 %) 

випадках, відповідно в контрольній групі цей показник з інших причин складав 

– 3 (7,5%) випадки.  

Аналіз стану здоров’я новонароджених показав, що останній значно 

вирізнявся від немовлят контрольної групи. Оцінку за шкалою Апгар: 9 – 10 
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балів спостерігали  лише у 13 (17,1%) немовлят основної групи, 6-8 балів – у 37 

(48,6%), менше 6–ти балів – 3 (3,9%). Серед новонароджених контрольної 

групи породілей  відмічено, що показник 9-10 балів за шкалою Апгар був 

значно вищим – у 34 (85%) спостереженнях, 6-8 балів – 4 (15%), були відсутні 

спостереження тяжкого ступеня асфіксії.  

Новонароджені від матерів, хворих на ТБ легень, характеризувалися 

зниженням показників маси тіла, середня величина у яких становила 2200,0- 

2550,0 г., проти середніх вагових показників дітей, що народжені від матерів 

контрольної групи – 3500,0 – 4200,0 г. Середня маса тіла у дітей породілей 

основної групи складала 2700±120 г  у 47 (61,8%);  2500 г і менше – у 5 (6,5%), 

менше 2000 г у 3 (3,9%).   

Діти народжені від жінок  контрольної групи в середньому мали вагу 

3800±110 г – 32 (80%), більше 3800 г - 8 (20%) осіб. Відмічено, що значно 

більшу кількість дітей породілей основної групи переведено на другий етап 

виходжування з ізоляцією від хворих матерів для подальшого нагляду педіатра 

та дитячого фтизіатра. Немовлята контрольної групи були виписані додому в 

задовільному стані.  

Соціальна дезадаптація жінок  до материнства спостерігалася у 15 

(19,7%) пацієнтки основної групи. Складні взаємовідносини із соціальним 

середовищем, соціально-економічні труднощі створили умови невпевненого, не 

визначеного відношення пацієнток, хворих на ТБ легень, до стану вагітності. 

Більшість вагітних основної групи вказували на те, що їх положення в 

суспільстві та в родині погіршилося, що пояснювали засторогою оточуючих і 

родичів захворіти на ТБ.  

 Отримані дані обстеження вагітних і породілей, хворих на ТБ легень, 

поглибили розуміння впливу соціальних чинників на перебіг і лікування ТБ, а 

також акушерських ускладнень, зумовлених специфічним захворюванням, 

вивчення яких  має суттєве значення у підвищенні ефективності їх лікування. 

 Результати проведення допплерометрії засвідчили різноманітні 

порушення гемодинаміки ФПК у вагітних основної групи. Виявлено ознаки 
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гемодинамічних порушень у маткових артеріях від ІА до ІІІ ступеня, які 

проявлялися зниженням діастолічного кровотоку та збільшенням ІР. Не 

спостерігали стабілізації гемодинамічних показників у  вагітних, у яких 

прогресувала ФПД на тлі вираженої анемії вагітних. Погіршення параметрів 

материнсько-плацентарного і плацентарно-плодового кровотоку, гемодинамічні 

порушення ІІІ ступеня були показаннями до розродження у 34-35 тижнів 

вагітності. 

Результати імуноферментативного аналізу крові вагітних, хворих на ТБ, 

підтвердили діагностичні та клінічні прояви дисфункції плаценти. При тому 

концентрація плацентарних гормонів залишалася нижчою, порівняно з 

контролем. Рівень естрадіолу у крові вагітних, хворих на ВДТБ легень, 

підвищувався у 1,3 раза порівняно з контролем, і в середньому, становив 

1275±59,4  проти 953,21±69,4 нмоль/л. У вагітних із ЗЗПТБ рівень естрадіолу 

значно не вирізнявся від контролю, а рівні Пг і ПЛ у крові вагітних із ВДТБ 

були зниженими порівняно з контролем.  

У результаті проведення досліджень ми дійшли висновку, що значна 

частка порушень у ФПК виявлена у жінок, хворих на ВДТБ, незважаючи на 

проведенні лікувально-профілактичні заходи прогресували впродовж вагітності 

і завершилися дистресом плода, народженням маловагових до терміну гестації 

плодів та  антенатальною загибеллю плода.  

Аналіз коагулаційних властивостей крові у вагітних основної групи 

показав, що у 65,0% обстежених спостерігалася тенденція до гіперкоагуляції, 

зниження часу рекальцифікації, толерантності плазми до гепарину та 

тромбопластинового часу. Відмічали незначне зростання концентрації 

фібриногену та часу згортання крові.  

Нами виявлена пряма залежність складу периферійної крові від кількості 

вагітностей та проміжком між пологами: у жінок основної групи, що мали 

більше трьох вагітностей – рівень гемоглобіну, еритроцитів і кольорового 

показника були значно нижчими у порівнянні з жінками контрольної групи. 

Анемія вагітних на тлі ТБ легень негативно  впливала на перебіг вагітності і 
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пологів. У наших спостереженнях у даної категорії пацієнток відмічалося 

посилення анемії у післяпологовому періоді, мали місце такі акушерські 

ускладнення як гіпогалактія (10,9%), субінволюція матки, післяпологовий 

ендометрит (5,5%) та  післяпологова кровотеча (2,75%).  

У результаті дослідження встановлено, що ТБ є чинником ризику 

розвитку вагінальних інфекцій у вагітних, що викликаються умовно-

патогенними та патогенними мікроорганізмами. У вагітних, хворих на ТБ 

легень, спостерігалося зростання частоти порушень мікробіоценозу піхви і 

пригнічення системного імунного гомеостазу, а також порушення стійкості 

фізіологічних бар’єрів піхви до дії різноманітних інфекційних чинників, що 

безумовно, негативно впливало на ускладнення вагітності, підвищення рівня 

ПРПО і ПП.  

Пологові шляхи вагітних основної групи переважно були  контаміновані 

умовно патогенними бактероїдами, превотелами, фузобактеріями, 

пептострептококами, ешерихіями та дріжджоподібними грибами роду Candida 

(C. albicans i C. glabrata). Мікроорганізми, що контамінували пологові шляхи, 

досягали високого (від 3,78±0,22 до 4,79±0,32 lgКУО/мл) популяційного рівня, 

що призвело до значних порушень мікробіоценозу  піхви. 

Проте бактеріологічним методом M. tuberculosis не виділено у жодному 

випадку у вагітних основної групи. Методом ПЛР-генотипування (Фемофлор-

16) виявлено M. Tuberculosis у 5 (11,1%) вагітних І-А підгрупи у вмісті слизової 

піхви, при тому у 2-х з них виділено штам Beijing, відомий, як стійкий до дії 

протитуберкульозних препаратів. Даний факт пов’язаний не лише з високою 

діагностичною цінністю ПЛР-діагностики, але й тим, що бактеріологічне 

дослідження у вагітних, хворих на ТБ легень, найчастіше виконували на тлі 

ПТТ, або розпочатої антибактеріальної терапії. 

 Впродовж дослідження спостерігали, що перебіг вагітності на тлі ТБ 

легень призводить до значних порушень чинників і механізмів неспецифічного 

протиінфекційного захисту. Запальний процес формується у осіб, що мають 
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низьку функцію неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту, 

що знайшло чітке підтвердження у вагітних І-А підгрупи.  

 Показники неспецифічного протиінфекційного захисту у вагітних, хворих 

на ТБ легень, продемонстрували зміни різноманітного характеру: у 50% 

вагітних основної групи  виявлено І ступінь імунних порушень, у  37 % -ІІ ст. і  

у 12,5% осіб – ІІІ ст. При тому фагоцитарна активність поліморфноядерних 

лейкоцитів знижувалася на 9,8%, їх бактерицидна активність зростала на 57,9%, 

а здатність фагоцитувальних клітин до бактерицидної активності знизилася на 

20,2%, що призводило до незавершеного фагоцитозу.  Показник фагоцитарного 

резерву знизився у 2,5 рази (р<0,05).  

Супресорний стан імунної системи на тлі перебігу ВДТБ у вагітних 

засвідчив зростання імунологічного коефіцієнта на 88,9%. При цьому відносна 

кількість О-лімфоцитів, їх аналітичний індекс та вміст катіонних білків 

практично не змінювалися.  

Нами встановлена тенденція до зниження відносної кількості Т-

лімфоцитів (CD3+) на 12,7% (р<0,05), проліферативної здатності на 

неспецифічний стимулятор (ФГА) на 18,5% (р<0,05) і CD4+ лімфоцитів на 

33,4% у вагітних основної групи. При тому зростала відносна кількість CD8+ 

лімфоцитів на 19,2%, проліферативна здатність Т-лімфоцитів на ППД - у 3,19 

раза. Лейко-Т-клітинний індекс підвищився на 35,3%, що вказувало на дефіцит 

Т-лімфоцитів та імунологічного коефіцієнта – на 17,4%.  

Виявлені нами зміни засвідчили формування набутого імунодефіцитного 

стану за клітинним типом. Зниження імунорегуляторного індексу на 62,6% у 

вагітних, хворих на ТБ, призвело до порушень процесів розпізнавання та 

автономної саморегуляції у системі імунітету. 

 У гуморальній ланці імунітету  вагітних, хворих на ТБ, імунні 

порушення  встановлені однаково часто серед пацієнток основної групи – по 

33,3%. З одного боку відносна кількість В-лімфоцитів (CD20+ клітин) зростала 

на 46,5%, з іншого- загальна функціональна здатність знижувалася на 5,6%. 

Негативним виявилося зниження рівня ІgG - на 33,2%, який виконує основну 
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захисну роль у протиінфекційному захисті,  та зростання концентрації ІgМ - на 

53,8%  і  ІgА - на 81,4%.   

Отримані нами результати засвідчили, що ТБ легень під час вагітності 

перебігає не агресивно і при своєчасній та адекватній ПТТ вагітність не 

спричиняє несприятливого перебігу  ТБ. 

Патогістологічне дослідженні плацент показало, що в основної групи 

жінок мали місце характерні для ТБ запалення ознаки: ділянки казеозного 

некрозу, оточені епітеліоїдними клітинами, лімфоцитами та нечисленними 

велетенськими багатоядерними клітинами Ланґганса, локалізовані в базальній 

пластинці, а також наявність кислотостійких бактерій при фарбуванні 

гістологічних зрізів за методом Ціль-Нільсена. Спостерігалися ознаки затримки 

дозрівання ворсинчастого хоріона, що проявлялося підвищеним відсотком 

проміжних незрілих ХВ. У плацентах з ознаками ТБ запалення відмічено 

більшу товщину плацентарного бар’єра, яка зумовлена потовщенням 

синцитіотрофобласта та збільшенням відстані між капілярами і 

синцитіотрофобластом ХВ, що нами розцінено, як додаткова ознака затримки 

дозрівання ХВ. Посилене утворення синцитіальних вузликів у плацентах  

породіль, хворих на ВДТБ легень, вважали морфологічною ознакою відмирання 

синцитіотрофобласта шляхом апоптозу. Встановлене у даному дослідженні 

зменшення загальних розмірів плаценти при ПП можна  пояснити особливістю 

апоптозу у ХВ, що дозволило нам розробити і впровадити нові методи корекції 

ПД.   

Проведені ІГХ дослідження у  плацентах показали зниження концентрації 

Пл в синцитіотрофобласті, що можна пояснити порушенням дозрівання 

трофобласта ХВ. Суттєвою морфологічною ознакою плацентарної дисфункції у 

вагітних, хворих на ТБ легень, було порушення дозрівання хоріального дерева 

за типом гальмування, що проявляється щонайменше вже на 21-22 тижні 

гестації, тобто оцінене як хронічне і служить основою для розвитку інших 

ознак  ФПД.  
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Запропонована нами методика профілактики перинатальних ускладнень, 

що призводять до  ПП у жінок, хворих на ВДТБ легень, показала зниження 

рівня ТБ інтоксикації, покращання самопочуття вагітної і стану плода за 

даними КТГ та БПП. Спостерігався виражений лікувальний ефект при 

порушеннях у системі гомеостазу, до позитивних зрушень функції імунної 

системи.   

Проведений комплекс лікувальних засобів, який включав місцеве 

застосування вагінальних супозиторіїв із вмістом 100 мг кліндаміцину і 100 мг 

клотрімазолу, показав тенденцію до позитивних змін у видовому складі 

мікрофлори піхви. Спостерігалася тенденція до зростання рівня автохтонних 

облігатних (лактобактерії, епідермального стафілокока та стрептокока) бактерій 

та зниження рівня у даному біоптаті патогенних та умовно-патогенних 

(бактеріоїдів, пептокока, пептострептокока, піогенного стрептокока, 

дріжджоподібних грибів роду Candida та ін.) мікроорганізмів. 

Проведене комплексне медико-соціальне дослідження аспектів перебігу 

вагітності, хворих на ТБ легень, показало, що його ускладнення залежать від 

низки важливих чинників, на котрі може вплинути прегравідарна підготовка 

жінок і налагоджена робота служби планування сім’ї.  

На підставі результатів дослідження нами розроблено та впроваджено 

систему профілактичних заходів щодо поліпшення показників здоров’я 

вагітних, хворих на ТБ легень. Запропонована нами система організаційних і 

лікувально-профілактичних заходів для жінок, на ТБ легень, дозволила знизити 

частоту акушерських ускладнень, підвищити виявлення ТБ органів дихання в 

умовах ЖК та на етапах стаціонарного лікування. Проведення 

психопрофілактики вагітним в умовах ЖК сприяло зниженню рівня 

внутрішньої напруги у 26,9%, що мало позитивний вплив на ефективність 

комплексного лікування ПП і ускладнень вагітності. 

 Запропонована методика профілактики ПП дозволила підвищити 

показники (р<0,05) рівнів плацентарних гормонів. Рівні Е і Кр помітно 

знижувалися у порівнянні з вихідними даними, рівні  Пг і ПЛ підвищувалися 
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 Профілактичне лікування мікродозованим Пг у вигляді вагінальних 

суппозиторіїв  по 100 мг двічі на добу застосовували у вагітних з 24 по 34 тиж. 

гестації при довжині шийки матки меншій 25 мм. Первинний результат показав 

зниження частоти ПП у терміни до 33 тиж. на 42,0%, достовірно покращилися 

перинатальні наслідки: на 25,0% знизилася частота госпіталізації, на 45,0% - 

частота народження дітей з вагою менше 1500.0 г. Спостерігалася позитивна 

динаміка клінічних і лабараторно-інструментальних даних, а у 14(21,8%) 

вагітних  спостерігали приріст фетометричних показників. 

 Профілактика ДП сприяла зниженню рівня акушерських ускладнень: 

гіпотрофії плода, СЗРП І ступеня (симетрична форма), гіпоплазії плаценти. 

 У І-А підгрупі частота токолітичної терапії становила 61,2 %, у І-Б- 10,4 

%. Комбінований токоліз використано у - 13 (20,3%) випадках у І-А підгрупі 

вагітних.  

 Позитивну динаміку комплексного лікування перинатальних ускладнень 

спостерігали за результатами  проведення КТГ, які продемонстрували, що 

БЧСС вагітних І-А підгрупи на 10,9% перевищувала показники у підгрупі І-Б. 

Кількість, амплітуда та тривалість акцелерацій у жінок І-Б підгрупи 

характеризували позитивний внутрішньоутробний стан плода. Кількість 

акцелерацій у групі І-Б перевищувала показники до лікування у 8 разів, а у 

групі І-А – на 14,9%, амплітуда акцелерацій І -Б підгрупі перевищувала 

показники І-А підгрупи на 9,1%. Загальна сума балів БПП значно перевищувала 

таку до лікування. У жінок І-Б підгрупи загальна сума балів перевищувала на 

44,2% в порівнянні з жінками І-А підгрупи, а у жінок І-А підгрупи – на 5,6% по 

відношенню до вагітних контрольної групи. 

 Ефективність антенатальної профілактики РДС у результаті лікування 

спостерігалася в 1,2 рази рідше, перевід дітей на апаратну ШВЛ знизився у 1,5 

рази, застосування додаткових методів оксигенації- у 1,6 рази. 

 Результати допплерометричних досліджень засвідчили достовірне 

збільшення СДВ і ПК. У ІІ триместрі вагітності параметри основної групи 

вагітних сягали показників групи контролю у жінок, хворих на ЗЗПТБ. 
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Профілактичне використання комплексного лікування дозволило запобігти 

порушенням матково-плацентарного кровотоку.   

 Результати досліджень показали, що профілактика акушерських 

ускладнень у вагітних, хворих на ТБ легень, сприяла зниженню частоти загрози 

переривання вагітноті до 37,1%, прееклампсії – до18,5% та загрози ПП до 

37,7%, профілактичні заходи сприяли зниженню ступеня тяжкості анемії у 1.9 

рази 

 Результати дослідження також довели, що система профілактики ПП на 

тлі ТБ є недосконалою через недоліки в організації диспансерного нагляду 

даного контингенту жінок. Профілактика ПП у вагітних, хворих на ТБ легень, 

представлена низкою соціальних і медичних заходів, спрямованих на 

попередження інфікування, захворювання та поширення ТБ до настання 

вагітності, а також лікуванням останнього під час гестації. Вона є важливим 

розділом роботи жіночих консультацій та ПТД.   
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ВИСНОВКИ 

 

 

 У дисертації наведено теоретичне обгрунтування та запропоновано нове 

наукове вирішення завдання щодо зниження частоти акушерських ускладнень, 

які призводять до передчасних пологів у вагітних, хворих на туберкульоз 

легень, на основі вивчення особливостей клінічного перебігу вагітності, імуно-

гормональних змін гомеостазу, стану плаценти та розробки лікувально-

профілактичних заходів. 

 1. Частота передчасних пологів у вагітних, хворих на ТБ легень, досягає 

63,1% і визначається активністю і формою ТБ ураження (60,5%), 

зумовлених соціально-медичними чинниками: репродуктивним віком 20-

38 років (71,7%); низьким матеріальним (73,6%) і освітнім рівнем (89,0%) 

і високою частотою акушерських ускладнень: анемією вагітних 

(71,05,1)%, ранніми гестозами (40,71,7)%, преекламсією (27,61,5)%, 

загрозою переривання вагітності (50,02,2)%, ПРПО (48,62,1)%, 

дистресом плода (35,51,6)%, низькими показниками біофізичного 

профіля плода (44,71,9)%. За дисемінованого туберкульозу шанси 

розвитку загрози ПП  зростають у 12,4 разів (OR=12,43; 95% СІ:(0.41-

374.16, p<0.05); за фіброзно-кавернозного - у 7.2 разів (OR=7.28; 95% 

СІ:(0.47-111.37, p<0.05);  за вогнищевого – у 4 рази (OR=3.95; 95% 

СІ:(1.06-14.76, p<0.05);                          

2. Групу підвищеного ризику щодо передчасних пологів у вагітних, 

хворих на ТБ легень, складають жінки зі зниженою масою тіла (40,71,6)%, 

мешканки сільської місцевості (81,54,3)%, соціально дезадаптовані 

(56,53,6)% особи з порушеннями менструального циклу (38,11,9)%, 

гінекологічними захворюваннями (55,22,3)%, інфекціями урогенітального 

тракту (44,21,6)%, тютюнопалінням і зловживання алкоголем (27,61,4)%, 

високим рівнем абортів (80,2 3,9)% і більше чотирьох пологів (77,64,1)%. 

3. Вагомим фактором розвитку передчасних пологів є зміни гормональної 

функції фетоплацентарного комплексу: зниження рівня Пг (119,2±11,2) нг/ мл і 

підвищення рівня Е (1269±79,4) нмоль/л у вагітних основної групи. Порушення 

співвідношення Пг / Е і гемодинаміки матково-плацентарного кровотоку 

(підвищення резистентності в артеріях пуповини, відповідно 2,2±0,59 і 

2,3±0,15) служить одним із механізмів розвитку передчасних пологів у даного 

контингенту осіб. 

4. Розвитку передчасних пологів у вагітних, хворих на ТБ легень, сприяла 

персистенція патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів пологових 

шляхів: бактероїдів, превотел, фузобактерій, пептострептококів, ешеріхій та 

дріжджоподібних грибів роду Candidа, шанси виникнення якої підвищилися 
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майже у 35 разів (OR=34.89; 95% СІ:(3.007-621.27, p<0.05) на фоні зростання  

імунодефіцитного стану: достовірного пригнічення Т- клітинної активності,  

зниження синтезу ІgG, підвищення синтезу і активності прозапальних 

цитокінів, (p<0,05). Додатковим фактором підвищення рівня передчасних 

пологів у вагітних, хворих на ТБ легень, є знижена стійкість до стресів і 

підвищена тривога.  

5. Морфологічне дослідження плацент дозволило встановити 

порушення деструкції паренхіматозних елементів і мікроциркуляції 

плацентарного комплексу: порушення дозрівання хоріального дерева, 

затримку дозрівання ХВ (9,8±0,21,р<0,001); потовщення плацентарного 

бар’єру (10,8±0,41;р=0,011)мкм, посилене відкладання інтервільозного 

фібриноїду. Визначено зниження концентрації Пл у ХВ (0,098±0,0027, 

р<0,001); активацію апоптозу-протеїну Вах (0,489±0,015, р<0,001), зниження 

проліферативного індексу у 4 рази (OR=3.961; 95% СІ:(1.060-14.728, p<0.05).  

6. Запропонований комплекс діагностики та диференційованого лікування 

вагітних, хворих на ТБ легень, групи високого ризику впливав на всі ланки 

розвитку акушерських ускладнень: зниження у 2,3 рази частоти плацентарної 

дисфункції (OR=2.301; 95% СІ:(0.892-7.036, p<0.05), інших ускладненнь 

вагітності - у 1,8 разів (OR=1.783; 95% СІ:(0.401-7.881, p<0.05): загрози 

передчасних пологів до - 37,7 %,  прееклампсії - до 18,5%, анемії вагітних - до 

28,1 %, ПРПО  до - 36,2%, гіпотрофії,  дистресу і пневмопатії плода, відповідно 

- до 27,6; 26,3  і 23,6%, (p<0.05), що дало підстави для широкого впровадження 

його у медичну практику.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Вагітні, хворі на туберкульоз, відносяться до групи високого ризику щодо 

підвищення частоти передчасних пологів, що вимагає створення програми 

планування сім’ї у даного контингенту пацієнток, ранньої діагностики терміну 

гестації, форми і активності туберкульозного процесу, ретельного 

диспансерного нагляду і моніторингового спостереження  лікаря-перинатолога. 

2. Планування сім’ї жінкам репродуктивного віку, хворим на вперше 

діагностований  туберкульоз легень, рекомендувати не раніше одного року 

після лікування специфічного процесу із використанням внутрішньоматкових 

контрацептивів, оскільки протитуберкульозні препарати знижують 

ефективність пероральних протизаплідних засобів.  

3. Стандартом обстеження і перинатального супроводу вагітних, хворих на 

туберкульоз легень, групи високого ризику розвитку передчасних пологів є 

комплексне клінічне ультразвукове обстеження у терміни гестації 8-12 тижнів 

для виявлення прогностично несприятливих клінічно-лабораторних маркерів 

щодо ускладнень вагітності: пацієнткам з клінікою загрози викидня, 

ускладненим акушерським анамнезом, зниженим об’ємом плідного яйця і 

амніотичної порожнини показана гормональна терапія препаратами гестагенів 

до 16 тижнів вагітності під контролем ехографії. Подальше розширене 

допплерометричне дослідження порушень матково-плацентарного і плодово-

плацентарного кровообігів проводиться у 16-18 тижні вагітності з корекцією 

ускладнень і виключення супутніх аномалій і вад розвитку плода. У 30-32 

тижні вагітності показано проведення ехографії, допплерометричне і 

кардіотокографічне обстеження плода для оцінки відтермінування ПП з 

призначенням токолітичної терапії.  

4. Госпіталізацію жінок із загрозою ПП проводять у критичні терміни 

вагітності та у періоди загострення туберкульозного процесу з призначенням 

комплексу заходів, направлених на ретельну санацію пологових шляхів, 

проведення імунокорекції, застосування комплексної терапії, напрваленої на 
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зниження рівня загрози переривання вагітності, плацентарної дисфункції і 

корекції стану фетоплацентарного комплексу.  

5. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, хворих на туберкульоз 

легень, включає: мікродозований прогестерон 200 мг/день вагінально до 

завершення періоду плацентації,  магнезіальну терапію 30 мг/ кг маси на добу, 

застосування L- аргініну по 100 мл внутішньовенно, 20–30 крапель/хв 

впродовж 10 днів, рекомбінантного інтерферону альфа-2b людини по 1 мл (50 

мкг) підшкірно один раз через дві доби, курс лікування – 10 ін’єкцій. За 

необхідності проводити повторні курси лікування через два тижні. 
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ДОДАТОК В 

МАТЕМАТИЧНІ ОБРАХУНКИ СТАТИСТИЧНОЇ ДОСТОВІРНОСТІ 

ПОКАЗНИКІВ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ ТА ВІДНОШЕННЯ ШАНСІВ 

РОЗВИТКУ СТАНІВ 

 Результати математичного обрахування статистичної достовірності 

показників коефіцієнтів кореляції та відношення шансів розвитку станів, які 

супроводжують ПП та самих ПП у жінок з дисемінованою формою 

туберкульозу легень у фазу інфільтрації показали, що у жінок з даню формою 

ТБ легень шанси появи аномалій пологової діяльності у 2.5 рази вище OR 2.501 

(CI 0.889-7.037, p<0.05). Шанси появи маткових кровотеч в пологах у даної 

категорії жінок у 2.4 рази вище (OR 2.389 (CI 0.671-8.502, p<0.05). У вагітних 

даної групи було виявлено підвищення шансів настання ПП у 1.7 разів OR 

1.714 (CI 0.597-4.925, p<0.05) та появи дистресу плода у 1.6 разів відповідно OR 

1.642 (CI 0.549-4.905, p<0.05). 

  За дисемінованої форми ТБ легень у фазу розпаду шанси розвитку 

загрози переривання вагітності збільшилися у 12.4 разів OR 12.434 (CI 0.413-

374.163, p<0.05), а шанси самовільних викиднів  збільшилися у 4.8 разів OR 

4.791 (CI 0.180-127.338, p<0.05). Обраховані шанси розвитку аномалій 

пологової діяльності у даної групи жінок збільшені у 4.2 рази OR 4.221 (CI 

0.417-42.748, p<0.05). Шанси появи розкриття внутрішнього вічка шийки матки 

у жінок з дисемінованою формою ТБ легень у фазу розпаду були у 1.7 разів 

вищими OR 1.690 (CI 0.120-23.771, p<0.05). 

 При вогнищевій формі ТБ легень у фазу інфільтрації у обстежених жінок 

шанси настання загрози ПП збільшилися у 4 рази OR 3.951 (CI 1.060-14.726, 

p<0.05), а шанси появи розкриття внутрішнього вічка шийки матки більше 20 
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мм збільшилися у 1.8 разів OR 1.781 (CI 0.402-7.882, p<0.05). Значення 

коефіцієнту кореляції за вогнищевої форми ТБ у фазу інфільтрації у 

обстежених жінок та розвитком у них загрози ПП становив r=1.374 SE=0.671 

p<0.05, що вказувало на наявність достовірного зв’язку високого ступеня. 

 За фіброзно-кавернозної форми ТБ легень у фазу інфільтрації у вагітних 

шанси виникнення кровотеч у пологах були вищими майже у 36 разів OR 

35.924 (CI 2.009-642.252, p<0.05). Шанси розвитку загрози ПП у цих жінок були 

збільшені у 7.2 разів OR 7.286 (CI 0.477-111.375, p<0.05). Значення коефіцієнту 

кореляції за фіброзно-кавернозної форми ТБ легень у фазу інфільтрації у 

обстежених жінок та розвитком у них кровотеч в пологах становив r=3.581 

SE=1.471 p<0.05, що вказувало на наявність достовірного зв’язку високого 

ступеня. 

 У обстежених жінок, хворих на ТБ легень з наявністю МБТ у харкотинні 

в цілому шанси розвитку запальних захворювань органів репродуктивної 

системи були вище у 4.4 рази OR 4.377 (CI 1.343-14.260, p<0.05). 

 У жінок, хворих на ТБ легень з відсутністю МБТ у харкотинні в цілому 

шанси настання ПП були збільшені у 3.1 рази OR 3.091 (CI 0.980-9.750, p<0.05). 

Шанси розвитку загрози ПП у цих жінок були у 2 рази вищими OR 2.011 (CI 

0.651-6.209, p<0.05). Шанси розвитку аномалій пологової діяльності у цих 

жінок були у 1.8 разів вищими OR 1.834 (CI 0.623-5.396, p<0.05). Значення 

коефіцієнту кореляції між відсутністю МБТ у харкотинні обстежених жінок та 

розвитком у них ПП становив r=1.129 SE=0.586 p<0.05, що вказувало на 

наявність достовірного зв’язку високого ступеня.  
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