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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Аденоміоз є поширеним захворюванням, що
посідає третє місце у структурі гінекологічної патології після запальних
захворювань органів малого тазу та міоми матки (Ю.Г. Антипкін, В.В. Камінський,
Т.Ф. Татарчук, 2017; Jin-Jiao Li, 2018).
Здебільшого, ендометріоїдні ураження виявляються в репродуктивному віці,
незалежно від етнічного походження жінок та соціально-економічних умов, у
середньому проходить 7–8 років від появи перших симптомів до встановлення
діагнозу, що вимагає підвищення якості своєчасної діагностики цієї патології (N. Di
Donato, 2014; Т.Ф. Татарчук, 2015; Н.Ф. Захаренко, 2018).
Основними клінічними проявами аденоміоза є біль та безпліддя. Проте, у
жінок з аденоміозом також відзначають погіршення якості життя та обмеження
щоденної активності, збільшення частоти психосоматичних розладів, неприємні
відчуття під час статевих стосунків, збільшення ризику хронічної патології, а також
до зростання фінансових витрат охорони здоров’я (S.K. Agarwal, 2019; Ю.П.
Вдовиченко, 2015).
У структурі причин розвитку аномальних маткових кровотеч у жінок
репродуктивного віку аденоміоз посідає друге місце (23,7 %) після гіперпластичних
процесів ендометрія (65,1 %, з них поліпів ендометрія – 23,5 %), перевершуючи за
частотою субмукозну локалізацію вузла міоми (5,3 %). Зокрема, сучасні дані
свідчать, що аденоміоз пов’язаний зі збільшенням ризику розвитку акушерських та
перинатальних ускладнень (T. Harada, 2019; Т.Г. Романенко, 2019). Відзначається
зв’язок захворювання з викиднями, передчасними пологами та затримкою росту
плода (ЗРП) (I. Brosens, 2017; Н.Я. Скрипченко, 2018).
Передчасні пологи та ЗРП реалізуються у значну кількість різноманітних
ускладнень для дитини, тому дослідження зв’язку аденоміозом з акушерською та
перинатальною патологією має важливе клінічне значення. На сьогодні питання
профілактики та лікування акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з
аденоміозом залишаються дискутабельними та остаточно не вирішеними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом наукової роботи відділення впровадження та вивчення
ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової
НАМН України» № держ. реєстрації 01.14.U003091 «Дослідити стан
репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з порушенням вегетативного
гомеостазу» (2014-2016 рр.).
Мета дослідження: зниження частоти акушерських та перинатальних
ускладнень у жінок з аденоміозом на підставі удосконалення та впровадження
алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.
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Завдання дослідження:
1.
Провести ретроспективний аналіз порушень стану репродуктивного
здоров’я та дослідити особливості перебігу вагітності та пологів за наявності
аденоміозу.
2.
Встановити характер мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з
аденоміозом.
3.
Вивчити особливості гормонального забезпечення вагітності та
імунологічного статусу у вагітних з аденоміозом.
4.
Вивчити функціональний стан плода та фетальної гемодинаміки
(ехографія та доплерометрія) в різні терміни гестації за наявності аденоміозу.
5.
Дослідити морфо-функціональний стан плаценти у жінок з аденоміозом.
6.
Науково обґрунтувати та удосконалити комплекс діагностичних та
лікувально-профілактичних заходів у вагітних з аденоміозом.
Об’єкт дослідження – вагітність і пологи у жінок з аденоміозом.
Предмет дослідження – акушерські та перинатальні ускладнення у жінок з
аденоміозом.
Методи
дослідження:
клінічні,
ехографічні,
доплерометричні,
кардіотокографічні, ендокринологічні, мікробіологічні, цитологічні, статистичні,
морфологічні.
Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено існуючі наукові дані
щодо характеру перебігу вагітності, пологів, стану плода та новонародженого у
жінок з аденоміозом. Встановлено особливості стану мікробіоценозу геніталій у
вагітних з аденоміозом: до складу виділених асоціацій входили стафілокок
епідермальний та кишкова паличка, стафілокок епідермальний та гриби роду
Candida. Даний мікроорганізм у 75,0 % входив до складу трьох- та
чотирьохкомпонентні асоціації бактеріально-кандидозного ураження статевих
шляхів.
Уточнено наукові дані щодо особливостей гормонального забезпечення
вагітності та імунологічного статусу вагітних з аденоміозом. З 20-го тижня
вагітності встановлено достовірне зниження рівня естріолу (Е), прогестерону (П),
хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) з одночасним зростанням рівнів
інтерлейкіна-6 (ІЛ-6) та фактору некрозу пухлин- (ФНП-).
Розширено існуючі наукові дані щодо стану плода та показників фетальної
гемодинаміки (УЗД та доплерометрія) у різні терміни гестації у пацієнток з
аденоміозом. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з
аденоміозом характеризується високим рівнем плацентарних порушень (50,0 %),
порушень функціонального стану плода: серцевої діяльності – у 19,4 %, рухової
активності – у 23,5 %, дихальних рухів – у 19,4 % та об’єму навколоплодових вод
(52,9 %) на тлі патологічних гемодинамічних змін (зниження швидкості кровоплину
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у середньо-мозковій та пришвидшення його у маткових артеріях та артеріях
пуповини).
Встановлено особливості морфо-функціонального стану плаценти на тлі
аденоміозу: зменшення маси плаценти, наявність дегенеративно-деструктивних змін
плаценти - переважно материнської частини (67,6 %), запальні зміни (52,9 %) та
передчасне дозрівання (50,0 %).
Науково обґрунтувано та удосконалено комплекс діагностичних та
лікувально-профілактичних заходів з метою профілактики та лікування
акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних жінок з аденоміозом.
Практичне значення роботи. Запропонований та впроваджений комплекс
діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що ґрунтується на отриманих
під час дисертаційної роботи наукових результатах та дозволив суттєво знизити
частоту акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом.
Отримано патент на корисну модель №137540 від 25.10.2019.
Впровадження результатів дослідження. Одержані результати дослідження
впроваджено в практичну роботу лікувальних закладів: Київський міський
пологовий будинок №1, Комунальне некомерційне підприємство «Броварська
багатопрофільна клінічна лікарня», Чернігівський міський пологовий будинок
Чернігівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство Сумської
обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр» та Вінницька міська
клінічна лікарня «Центр матері та дитини».
Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно зроблений забір і
підготовка біологічного матеріалу, проведено клінічне та мікробіологічне
обстеження пацієнток, проведено інформаційно-патентний пошук, аналіз наукової
літератури, написано всі розділи дисертації, сформульовані висновки, удосконалено
алгоритм діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у вагітних з
аденоміозом, виконана статистична обробка отриманих результатів. Матеріали
дисертації викладено в наукових працях, опублікованих самостійно, а також у тій
частині актів впровадження, які стосуються науково-практичної новизни.
Апробація результатів роботи. Основні положення роботи були
представлені і обговорені на наукових конференціях: 25th European Congress of
obstetrics and Gynecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of
Obstetrics and Gynecology (17-21 травня 2017, м. Анталія, Турція); науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання збереження
соматичного та репродуктивного здоров’я жінок» (27 квітня 2018, м. Київ); з’їзді
Асоціації акушерів-гінекологів України (Київ, 2018); Науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Актуальні питання збереження соматичного та
репродуктивного здоров’я жінок» (24 квітня 2019, м. Київ).
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Публікації. На тему кандидатської дисертації опубліковано 9 наукових праць
у фахових виданнях (5 – статті в наукових виданнях, 1 зарубіжна публікація, 3 –
тези матеріалів конференцій).
Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 194 сторінках,
складається з анотації, вступу, огляду джерел літератури, розділу методів
дослідження і лікування, трьох розділів власних досліджень, їх обговорення,
висновків і списку використаних літературних джерел, що включає 294 джерела.
Робота ілюстрована 23 рисунками та 58 таблицями, що займають 5 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань на
першому етапі дослідження проведено ретроспективний аналіз 90 історій пологів,
амбулаторних поліклінічних карт та обмінних карт вагітних жінок з аденоміозом
(АМ), які перебували на стаціонарному лікуванні та народжували в пологовому
відділенні для вагітних з акушерською патологією ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М.
Лук’янової НАМН України» за період з 2009 по 2013 роки.
На другому етапі здійснено аналіз результатів клініко-лабораторних та
функціональних обстежень 50 вагітних з аденоміозом (основна група) та 30 жінками
з фізіологічним перебігом вагітності (група контролю).
На третьому етапі дослідження проведено комплексне клініко-лабораторне
обстеження 70 жінок з аденоміозом: основна група – 36 пацієнток, які отримували
удосконалений алгоритм ведення вагітності, та група порівняння – 34 жінки, які
отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи згідно з
нормативними документами МОЗ України. Групу контролю склали 30 жінок з
фізіологічним перебігом вагітності. Дослідження здійснювалися
на базі
акушерських клінік ДУ «ІПАГ ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН України» з
2016 по 2019 роки.
Критеріями включення у дослідження були: вік жінок від 20 до 42 років,
відсутність шкідливих звичок у вагітної, прогресуюча вагітність з 20 тижнів на
момент госпіталізації, відсутність відхилень у першому та другому біохімічних
скринінгах вагітності при даній вагітності, наявність дифузної форми аденоміозу,
постійне проживання на території України. Критеріями виключення були: наявність
тяжкої соматичної або психічної патології у вагітної, наявність вад розвитку у
плода, багатоплідна вагітність, множинні міоматозні вузли або міома матки великих
розмірів за даної вагітності, змішана або вузлова форма аденоміозу.
Для отримання результатів бактеріологічних досліджень використовували
різноманітні діагностичні середовища: жовточно-сольовий агар, кров’яний агар,
середовище Ендо, середовище Сабуро та середовище MRS для росту лактобацил.
Ідентифікація мікроорганізмів проводилась за культуральними та морфологічними
ознаками.
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У всіх обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній крові основних
гормонів: естріолу (Е), прогестерону (П), плацентарного лактогену (ПЛ),
хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), визначення яких проводилось
імуноферментним аналізом за загальноприйнятими методиками на потужностях
лабораторії ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (аналізатор
імунофермертний MSR 1000, «Awarness Technlogy», США).
Визначалась концентрація цитокінів (інтерлекіна 6 (ІЛ-6) та фактора некрозу
пухлини (ФНП-) в сироватці крові та супернатанті культури моноцитів
твердофазним імуноферментним методом (тест-система «Sanquin», Нідерланди).
За допомогою світлооптичного мікроскопа «Axioskop 40» (Німеччина) і
стереометричної сітки визначали фракційний склад плаценти. Імуногістохімічно
(методом полімерної детекції) виявляли антигени за допомогою системи детекції
UltraVisionQuanto Пероксидаза полімер і DAB плюс хромоген. Використовувалися
реагенти фірми Thеrmoscientific. Проводилося імунногістохімічне дослідження
маркеру проліферації та регенерації Кі-67.
Для оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу та
фетометрії проводили ехографічні та доплерографічні дослідження на
ультразвуковому апараті «SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition», Німеччина.
Оцінку реактивності серцево-судинної системи плода у обстежених пацієнток
здійснювали за допомогою кардіотокографічного дослідження (КТГ) на фетальному
моніторі (Sonicaid Team Care, Швеція).
Всім немовлятам проводили клінічне (загальний огляд, оцінка стану
новонародженого за шкалою Апгар на першій та п’ятій хвилині життя, визначення
маси тіла, антропометрія), лабораторне (загальний аналіз крові, загальний аналіз
сечі, біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення групової та резусприналежності крові) та інструментальне (УЗД, рентгенографія - у випадку
діагностики вродженої пневмонії) обстеження.
Для статистичної обробки, розрахунку і оцінки отриманих даних був
використаний t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок та методу кутового
перетворення Фішера (програма Statistica for Windows і Microsoft Excel 7.0) з
поправкою для малих значень. Для оцінки вирогідності різниці показників груп
використовували параметричні та непараметричні методи статистичного аналізу,
вважаючи відмінності достовірними за p<0,05.
Запропонований удосконалений лікувально-профілактичний комплекс
включав: компенсацію недостатності прогестерону (мікронізований прогестерон –
100 мг двічі на добу за показаннями до 36 тижнів); корекція згортуючої системи
крові (препарати ацетилсаліцилової кислоти 150 мг на добу один раз на день);
метаболічна терапія (аргініна гідрохлориду 4,2 % розчин по 100 мл на добу
крапельно курсами до 14 днів з 28 тижня вагітності); контроль стану біоти піхви й
лікування за необхідності шляхом призначення препаратів широкого спектру дії (з
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антибактеріальною та антимікотичною дією) у вигляді вагінальних супозиторіїв
протягом 6–12 днів, модифікація способу життя (дієтотерапія). Дієтотерапія
полягала в наступному (відповідно до рекомендацій ВООЗ «Здорове харчування
матері: кращий початок життя», 2016) - кількість калорій розраховувалась залежно
від триместру вагітності (1800-1900 – у першому триместрі, зростала на 250 ккал на
добу у другому та ще на 350 ккал на добу у третьому триместрі вагітності). Важлива
роль у повноцінному раціоні вагітної полягає в достатньому забезпеченні організму
білком (за рахунок м’яса білих сортів, яєчного білка та риби), тому кількість білка
на добу становила до 1,2–1,5 г на кг маси тіла на початку і збільшувалась до 2 г на кг
маси тіла в третьому триместрі. Кількість вживаного жиру було знижено до 1,0–1,2 г
на кг маси вагітної. Частка вуглеводів склала 3–4 г на кг маси тіла – жінки вживали
овочі з низьким вмістом крохмалю, фрукти, коренеплоди, а зернові помірно
обмежувались.
Результати дослідження та їх обговорення. Виявлено чітку тенденцію до
зростання частоти АМ серед вагітних за останні роки – з 1,3 % жінок у 2009 році до
5,7 % – у 2013 році (рисунок 1).
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Рис. 1 Кількість жінок з АМ, які народили у пологовому відділенні для вагітних
з акушерською патологією з 2009 по 2013 роки
Аналіз ретроспективних даних у жінок з аденоміозом показав значний рівень
хронічного тазового болю (26,7 %) та запальних захворювань органів малого таза
(46,7 %), що свідчить про участь запальних процесів у патогенезі аденоміозу.
Оперативні втручання з приводу гінекологічної патології виявлено у 17,8 % жінок
основної групи та у 10,0 % жінок контрольної групи. Також в анамнезі пацієнток з
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аденоміозом виявлено високий рівень звичного невиношування вагітності (20,0 %),
ранніх мимовільних викиднів (31,1 %), передчасних пологів (17,8 %). Перебіг
вагітності у жінок з аденоміозом характеризувався високим рівнем плацентарної
дисфункції (42,2 %), ранніх гестозів (30,0 %), прееклампсії (24,4 %) та ЗРП (15,6 %).
У вагітних з аденоміозом, які мали передчасний розрив плодових оболонок (21,1 %)
виявлена висока частота бактеріального вагінозу напередодні пологів (28,9 %).
Відсоток фізіологічних пологів у групах суттєво відрізнявся та становив 53,3
% у жінок з аденоміозом проти 90,0 % жінок контрольної групи. Передчасні пологи
у термінах 30–34 тижні вагітності відбулися у 4,4 % жінок з аденоміозом. Одним з
найчастіших ускладнень пологів у жінок з аденоміозом були акушерські кровотечі
(16,7 %) внаслідок порушення скоротливої функції матки або низької плацентації.
Відсоток оперативного розродження у жінок з аденоміозом склав 35,6 %.
Післяпологовий період жінок з аденоміозом характеризувався високим рівнем
гіпогалактії – 44,4 % (рисунок 2).
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Рис. 2 Стан лактації у післяпологовому періоді в групах дослідження
На другому етапі під час аналізу спостережень за 50 вагітними пацієнтками з
аденоміозом було зазначено, що перебіг вагітності у цих жінок характеризувався
високим рівнем ранніх гестозів (32,0 %), загрози переривання вагітності (30,0 %),
запальних захворювань вагіни і вульви (54,0 %). Після 23 тижнів вагітності
основним ускладненням у жінок з аденоміозом була плацентарна дисфункція - 48,0
% жінок. Зокрема, у вагітних з аденоміозом високим був рівень прееклампсії (36,0
%), загрози передчасних пологів (32,0 %) та ПРПО (22,0 %). Отримані результати
вказують на високу частоту різноманітних гестаційних ускладнень у вагітних з
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аденоміозом, незважаючи на використання загальноприйнятих лікувальнопрофілактичних заходів. Оцінка функціонального стану фето-плацентарного
комплексу за даними УЗД вже з 20–ти тижнів вагітності виявила перші ознаки
компенсованих порушень стану плода, плаценти і навколоплодових вод у пацієнток
з аденоміозом. З 20 тижнів вагітності в жінок з аденоміозом спостерігалось
зниження секреції Е, П, ХГЛ та ПЛ при одночасному підвищенні рівнів ІЛ-6 та
ФНП, (р<0,05).
Відсоток фізіологічних пологів склав 52,0 %, передчасних пологів – 16,0 %. У
жінок з аденоміозом відзначається високий рівень кесарських розтинів (22,6 %). У
структурі показань до кесарського розтину в основній групі переважали дистрес
плода (10,0 %), тяжка прееклампсія (6,0 %), ЗРП (16,0 %), передчасне відшарування
нормально розташованої плаценти (8,0 %). У післяпологовому періоді у жінок з АМ
був високим рівень гіпогалактії (38,0 %). Відсоток новонароджених від жінок з АМ,
які народились у задовільному стані, склав 56,0 %. Гіпербілірубінемія
спостерігалася у 28,0 % в основній групі, переважно у дітей з ЗРП та в передчасно
народжених дітей. Тяжка асфіксія відзначена у 8,0 % дітей від жінок основної групи,
гіпоксично-ішемічна енцефалопатія – у 10,0 %.
На третьому етапі досліджено перебіг вагітності та пологів у жінок з
аденоміозом залежно від проведеного лікування. Дані, отримані напередодні пологів
у жінок з аденоміозом з основної групи, свідчать про суттєві позитивні зміни біоти
піхви на тлі рутинного контролю та призначення патогенетичного лікування
(рисунок 3).
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Рис 3. Стан біоти статевих шляхів у жінок з аденоміозом після лікування
Показники основної групи наближались до показників у здорових жінок, хоча
і дещо їх перевищували, але достовірної різниці між цими групами не виявлено. У
групі порівняння реєструвалися різні види умовно-патогенної флори та
спостерігалися трьох- та чотирьохкомпонентні асоціації бактеріально-кандидозного
ураження статевих шляхів (стафілококи, кишкова паличка, стрептококи та гриби
роду Candida).
Застосування запропонованого комплексного лікування дозволило попередити
дисфункцію системи мати–плацента–плід та порушення цитокінового статусу, що
було відображено результатами досліджень у термінах 38–41 тижнів вагітності.
Напередодні пологів у жінок групи порівняння все ще спостерігалися зниження
рівнів Е та П на тлі підвищення ІЛ-6 та ФНП (p<0,05), що свідчить про
недостатню ефективність загальноприйнятого лікування. У той же час, у жінок
основної групи відмічено мало місце зниження рівня ФНП в 1,7 раз та ІЛ-6 в 1,4
рази (табл. 1).
Таблиця 1
Ендокринологічні та імунологічні показники в 38-41 тижнів вагітності
після проведеного лікування, (Mm)
Групи жінок
Показник

основна

порівняння

контрольна

(n=36)

(n=34)

(n=30)

естріол, нг/мл

5,20,7**

2,10,8*

5,70,6

прогестерон,

499,624,8**

226,712,9*

517,435,3

10,91,6**

5,32,3*

11,21,8

ФНП, пг/мл

9,40,4**

15,90,7*

7,41,2

ІЛ-6, пг/мл

8,41,9**

17,31,3*

6,40,9

нмоль/л
плацентарний
лактоген, мг/л

Примітки: * – різниця достовірна відносно показників групи контроля, (p<0,05),
** – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, (p<0,05)
Аналізуючи дані гемодинамічних показників у терміні 38-41 тижні вагітності
у жінок з аденоміозом відмічено нормалізацію кровоплину у основній групі на тлі
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запропонованого лікування і відсутність достовірної різниці з показниками
контрольної групи. Дані отримані від групи порівняння достовірно відрізняються як
від основної групи, так і від групи контроля (прискорення кровоплину у маткових
артеріях та артеріях пуповини на тлі зниження швидкості кровоплину у
середньомозковій артерії), (p<0,05). Оцінюючи показники функціонального стану
плода у 38-41 тиждень у жінок з аденоміозом, відмічено достовірну різницю між
показником ЗРП у групах обстеження (основна група – 5 (13,9 %), група порівняння
– 14 (38,9 %), контрольна – 1 (3,3 %)). Функціональний стан фетоплацентарного
комплексу в жінок з аденоміозом характеризується високим рівнем порушень з боку
плаценти (50,0 %), функціонального стану плода (порушення серцевої діяльності
(19,4 %), рухової активності плода (23,5 %), дихальних рухів (19,4 %)) і об’єму
навколоплодових вод (53,0 %).
Під час морфологічного дослідження плацент встановлено, що в разі
фізіологічного перебігу вагітності спостерігалась перевага компенсаторнопристосувальних змін над інволютивно-дистрофічними. Дослідження плацентарної
тканини в жінок з аденоміозом виявило зменшення маси плацент, відставання в
розвитку ворсинчастого дерева, дисоційований розвиток ворсин, слабку вираженість
компенсаторно-пристосувальних
реакцій
та
переважанння
інволютивнодистрофічних процесів, що було характерним для ускладненого перебігу вагітності.
У вагітних основної групи, які отримували комплексне лікування, відсоток
фізіологічних пологів склав 75,0 %, у 2,8 % цієї групи були передчасні пологи. У
групі порівняння відсоток фізіологічних пологів склав 52,9 % (p<0,05), передчасних
пологів – 5,8 %. Пологи шляхом кесаревого розтину відбулися в 16,7 % жінок
основної групи та в 35,3 % – групи порівняння. Показаннями до операції у жінок
основної групи здебільшого були тазове передлежання плода (8,3 %), передлежання
плаценти (5,6 %), тяжка прееклампсія (5,6 %) та дистрес плода (5,6 %). У той же час,
у жінок групи порівняння в структурі показань до оперативного розродження
шляхом кесаревого розтину переважали ЗРП (29,4 %) та тяжка прееклампсія (14,7
%).
Післяпологовий період у більшості породіль, що народили через природні
пологові шляхи, перебігав без ускладнень. Гіпогалактія відзначена у 22,2 % жінок
основної групи, у 44,1 % групи порівняння та у 6,7 % контрольної групи, (p<0,05).
У задовільному стані з оцінкою за шкалою Апгар 8–10 балів народилось 77,8
% дітей жінок основної групи, 58,8 % – групи порівняння та 90,0 % – контрольної
групи (p<0,05). В асфіксії народилося 11,1 % дітей жінок основної групи та 23,6 % –
групи порівняння. Ознаки внутрішньоутробного інфікування відзначено у 5,6 %
дітей жінок основної групи та у 23,5 % – групи порівняння. У дітей жінок групи
порівняння достовірно вищою була частота ЗРП (41,2 %), гіпербілірубінемії (41,2
%), геморагічного синдрому (23,5 %), гіпоксично-ішемічної енцефалопатії (17,6 %),
(p<0,05). У жінок з аденоміозом, які отримували запропонований комплекс
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лікування, за даними проведеного аналізу клінічного перебігу адаптації
новонароджених, здебільшого стан дітей був задовільним, про що свідчила висока
оцінка за шкалою Апгар, невелика частота дизадаптаційних синдромів, показники
клінічного перебігу раннього неонатального періоду. Відзначено зменшення частоти
ЗРП (13,9 %), геморагічного синдрому (5,6 %), гіпоксично-ішемічної енцефалопатії
(5,6 %), (p<0,05).
Застосування запропонованого комплексу заходів ведення вагітних жінок з
аденоміозом основної групи дозволило достовірно зменшити частоту ПД (19,4 %
жінок в основній групі та 50,0 % – у групі порівняння), прееклампсії (22,2 % та
47,0 % відповідно), загрози передчасних пологів (22,2 % та 52,9 % відповідно),
ПРПО (19,4 % та 38,9 % відповідно), бактеріального вагінозу напередодні пологів
(27,8 % та 55,8 % відповідно), ЗРП (13,9 % та 41,2 % відповідно), (p<0,05). Отримані
результати підтверджують ефективність рекомендованої тактики ведення вагітних з
аденоміозом, що позитивно впливає на стан плода та сприяє зменшенню
перинатальних втрат та народженню життєздатних дітей.
ВИСНОВКИ
1. Аденоміоз займає третє місце в структурі гінекологічної патології після
запальних захворювань органів малого тазу та лейоміоми матки. Медичне та
соціальне значення аденоміозу зумовлене негативним впливом на репродуктивну
функцію жінок. Відзначається асоціація захворювання з акушерськими
ускладненнями, такими як: викидні (40–50 %), плацентарна дисфункція (30–60 %),
передчасні пологи (20–30 %) та затримка росту плода (30–40 %).
2. У жінок репродуктивного віку з аденоміозом відзначається високий рівень
звичного невиношування (14,7 %), запальних захворювань вагіни й вульви (70,6 %),
матки й придатків (47,0 %), апоплексії яєчників (11,8 %), альгодисменореї (33,3 %),
хронічного тазового болю (27,8 %), ранніх (17,6 %) та пізніх (20,6 %) втрат
вагітності.
3. Встановлено, що особливостями перебігу вагітності у жінок з аденоміозом є:
загрозливий аборт (38,9 %) та загроза передчасних пологів (52,9 %), плацентарна
дисфункція (50,0 %), дистрес плода (17,6 %), порушення мікробіоценозу статевих
шляхів (55,8 %), затримка росту плода (41,2 %), прееклампсія (47,0 %), передчасний
розрив плодових оболонок (38,9 %). Особливістю пологів у жінок з аденоміозом є
висока частота кесарських розтинів (35,3 %), передчасних пологів (17,6 %),
акушерських кровотеч (20,6 %), травм м’яких тканин у пологах (29,4 %). У
післяпологовому періоді в жінок з аденоміозом спостерігалася гіпогалактія (44,1 %).
4. У вагітних з аденоміозом встановлено порушення біоти статевих шляхів,
що проявлялося через високий рівень асоціативних форм бактеріального
обсіменіння слизової оболонки піхви умовно-патогенною флорою на фоні дефіциту
лактобацил (67,6 %); збільшенні питомої ваги анаеробної мікрофлори (гарднерели –
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23,5 %); підвищення рівнів висіву аеробної умовно-патогенної флори (різні види
стафілококів (29,4 %), ешерихії (35,3%), гриби р. Кандіда (47,0 %), стрептококи –
52,9 %).
5. У вагітних з аденоміозом виявлено достовірне зниження рівня прогестерону
(226,7±12,9 нмоль/л), естріолу (2,1±0,8 нг/мл), плацентарного лактогену (5,3±2,3
мг/л) та підвищення ІЛ-6 (15,9±0,7 пг/мл) та рівня ФНП (13,9±0,4 пг/мл), (р<0,05).
6. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу в жінок з аденоміозом
характеризується високим рівнем порушень з боку плаценти (50,0 %),
функціонального стану плода (порушення серцевої діяльності (19,4 %), рухової
активності (23,5 %), дихальних рухів (19,4 %)) і об’єму навколоплодових вод (53,0
%) на фоні виражених гемодинамічних змін (зниження кровотоку в
середньомозковій та послення у маткових артеріях та артеріях пуповини).
7. Особливості морфо-функціонального стану плаценти під час вагітності на
тлі аденоміозу зумовлені
розвитком та формуванням плаценти в умовах
циркуляторних порушень кровообігу в судинах матки та ендометрія, котрі мали
місце до настання вагітності; встановлено зменшення маси плаценти (365,215,7 г),
наявність дегенеративно-деструктивних змін поверхні плаценти, переважно її
материнської частини (інфаркти (67,6 %), запальні зміни (52,9 %), передчасне
дозрівання (50,0 %).
8. У клінічних умовах використання розробленого комплексу діагностичних та
лікувально-профілактичних заходів у вагітних з аденоміозом забезпечило зниження
частоти плацентарної дисфункції у 2,4 разу, прееклампсії – у 2 рази, загрози
передчасних пологів – у 2,3 разу, бактеріального вагінозу – 1,9 разу, передчасного
розриву плодових оболонок – 2 рази, травм м’яких тканин у пологах – на 9,9 %,
акушерських кровотеч – 3,5 разу, внутрішньоутробного інфікування плода – 4 рази,
дистресу плода – у 2 рази, затримки розвитку плода – у 2,8 разу, асфіксії в пологах –
2 рази, кесарських розтинів – 2 рази, гіпогалактії – у 1,9 разу, що загалом дозволило
покращити акушерські та перинатальні наслідки.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Вагітних з аденоміозом слід відносити до групи ризику з формування
акушерських і перинатальних ускладнень.
2. На етапі ведення вагітності рекомендовано до застосування наступний
діагностичний комплекс: загальноклінічні обстеження; в динаміці: бактеріоскопічна
та бактеріологічна оцінка вагінальних виділень, дослідження функціонального стану
фето-плацентарного комплексу (ультразвукове дослідження та доплерометрія з 20
тижнів вагітності, кардіотокографія з 32 тижнів вагітності), оцінка
ендокринологічного статусу (П, Е, ПЛ, ХГЛ); оцінка цитокінового статусу (ІЛ-6 та
ФНП).
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3. У вагітних з аденоміозом доцільним є застосування лікувальнопрофілактичного
комплексу:
компенсація
недостатності
прогестерону
(мікронізований прогестерон – 100 мг двічі на добу за показаннями до 36 тижнів);
корекція згортуючої системи крові (препарати ацетилсаліцилової кислоти 150 мг на
добу один раз на день); метаболічна терапія (аргініна гідрохлориду 4,2 % розчин по
100 мл на добу крапельно); корекція порушень біоти піхви й лікування за
необхідності шляхом призначення препаратів широкого спектра дії (з
антибактеріальною та антимікотичною дією) у вигляді вагінальних супозиторіїв
протягом 6–12 днів; модифікація способу життя (дієтотерапія).
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АНОТАЦІЯ
Павлова О.М. Профілактика та лікування акушерських та
перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Державна установа «Інститут
педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН
України». - Київ, 2020.
Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти акушерських та
перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом на підставі удосконалення та
впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.
Показано найбільш інформативні методи контролю за ефективністю лікування та
профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом.
Удосконалено та впроваджено алгоритм лікування у жінок з аденоміозом, а також
діагностичних та лікувально-профілактичних заходів на підставі направленої
медикаментозної та психологічної корекції.
Результати проведених досліджень свідчать, що вагітність у жінок з
аденоміозом ускладнюється високою частотою загрози переривання вагітності – у
35,3 %, загрози передчасних пологів – у 52,9 %, плацентарною дисфункцією – у
50,0%, прееклампсією – у 47,0 %, у тому числі тяжкою – у 14,7%, запальними
захворюваннями вагіни й вульви – у 55,8 %, частою травматизацією м’яких тканин у
пологах – 29,4 %, акушерськими кровотечами – 20,6 %, передлежанням плаценти –
11,8%, передчасним виливом навколоплодових вод – 38,9 %, та затримкою розвитку
плода – 41,2%. Характерним є вищий показник розроджень шляхом кесарського
розтину – 35,3 %. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу в жінок із
аденоміозом характеризується не лише високим рівнем порушень з боку плаценти, а
й об’єму навколоплодових вод (32,4 % – багатоводдя, 20,6 % – маловоддя) на тлі
виражених доплерометричних (підсилення кровотоку) і ендокринологічних
порушень (зниження рівня естріолу, прогестерону, хоріонічного гонадотропіну на
тлі збільшення вмісту к ортизолу, фактору некрозу пухлини та інтерлейкіну-6).
Використання удосконаленого алгоритму лікувально-профілактичних заходів
дозволило нормалізувати психоемоційний стан жінок з аденоміозом, а також
знизити частоту плацентарної дисфункції у 2,4 разу, прееклампсії – у 2 рази, загрози
передчасних пологів – у 2,3 разу, бактеріального вагінозу – 1,9 разу, передчасного
розриву плодових оболонок – у 2 рази, травм м’яких тканин у пологах – на 9,9 %,
акушерських кровотеч – 3,5 разу, внутрішньоутробного інфікування плода – у 4
рази, дистресу плода – у 2 рази, затримки розвитку плода – у 2,8 разу, асфіксії в
пологах – у 2 рази, кесарських розтинів – у 2 рази, гіпогалактії – у 1,9 разу, що
загалом дозволило покращити акушерські та перинатальні наслідки.
Ключові слова: аденоміоз, вагітність, пологи, ускладнення, профілактика.
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АННОТАЦИЯ
Павлова Е.М. Профилактика и лечение акушерских и перинатальных
осложнений у женщин с аденомиозом. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология. – Государственное учреждение
«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой
НАМН Украины ». - Киев, 2020.
Диссертационная работа посвящена снижению частоты акушерских и
перинатальных осложнений у женщин с аденомиозом на основании
усовершенствования и внедрения алгоритма диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий. Показаны наиболее информативные методы
контроля за эффективностью лечения акушерских и перинатальных осложнений у
женщин с аденомиозом. Усовершенствован и внедрен алгоритм лечения у женщин с
аденомиозом, а также диагностических и лечебно-профилактических мероприятий
на основании направленной медикаментозной и психологической коррекции.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что беременность у
женщин с аденомиозом осложняется высокой частотой угрозы прерывания
беременности – у 35,3%, угрозы преждевременных родов – у 52,9%, плацентарной
дисфункцией – у 50,0%, преэклампсией – у 47,0%, в том числе тяжелой – у 14,7%,
воспалительными заболеваниями влагалища и вульвы – у 55,8%, частой
травматизацией мягких тканей в родах – у 29,4%, акушерскими кровотечениями – у
20,6%, передлежанием плаценты – у 11,8%, преждевременным излитием
околоплодных вод – у 38,9%, и задержкой развития плода – у 41,2%. Характерным
является высокий показатель родоразрешений путем кесарева сечения - 35,3%.
Функциональное состояние фетоплацентарного комплекса у женщин с аденомиозом
характеризуется не только высоким уровнем нарушений со стороны плаценты, но и
изменением объема околоплодных вод (32,4% - многоводие и у 20,6% - маловодие)
на фоне выраженных гемодинамических и эндокринологических нарушений
(снижение уровня эстриола, прогестерона, хорионического гонадотропина на фоне
увеличения содержания кортизола, фактора некроза опухоли и интерлейкина-6).
Использование усовершенствованного алгоритма лечебно-профилактических
мероприятий позволяет снизить частоту плацентарной дисфункции 2,4 раза,
преэклампсии - в 2 раза, угрозы преждевременных родов - в 2,3 раза,
бактериального вагиноза - 1,9 раз, преждевременного разрыва плодных оболочек - 2
раза, травм мягких тканей в родах - на 9,9%, акушерских кровотечений - 3,5 раза,
внутриутробного инфицирования плода - 4 раза, дистресса плода - в 2 раза,
задержки развития плода - в 2,8 раза, асфиксии в родах - 2 раза, кесаревых сечений 2 раза, гипогалактии - в 1,9 раза, что в целом позволило улучшить акушерские и
перинатальные исходы.
Ключевые слова: аденомиоз, беременность, роды, осложнения, профилактика.
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SUMMARY
Pavlova O.M. Prevention and treatment of obstetric and perinatal
complications in women with adenomyosis. – Manuscript.
Thesis for obtaining scientific degree of the Candidate of Medical Sciences in the
specialty 14.01.01 “Obstetrics and Gynecology”. – State Institution “Institute of Pegiatrics,
Obstetrics and Gynecology named after Academacian O.M. Lukyanova NAMS Ukraine”.
– Kyiv, 2020.
The dissertation is devoted to reduction of the frequency of obstetric and perinatal
complications in women with adenomyosis on the basis of improvement and
implementation of an algorithm of diagnostic,preventive and treating measures. The most
representative methods of treatment effectiveness monitoring and prevention of obstetric
and perinatal complications in women with adenomyosis were shown. The algorithm of
treatment in women with adenomyosis, as well as diagnostic, treating and preventive
measures on basis of direct medical and psychological correction has been improved and
implemented.
Results of the study show that pregnancy in women with adenomyosis is
complicated with high frequency of miscarriage – 35,3 %, premature birth – 52,9 %,
placental dysfunction – 50,0 %, preeclampsia – 47,0 %, including severe one – 14,7 %,
inflammatory diseases of the vagina and vulva – 55,8 %, frequent soft tissue trauma in
labor – 29,4 %, obstetric bleeding – 20,6 %, placenta previa – 11,8 %, premature rupture
of amniotic mambranes – 38,9 % and fetal growth restriction – 41,2 %. Also higher rate of
deliveries by caesarean section was represented – 35.3%. The functional state of the
fetoplacental complex in women with adenomyosis is characterized not only by a high
level of disorders of the placenta, but also by the volume of amniotic fluid (32.4% –
polyhydramnion, 20.6% – oligohydramnion) combined with doppler-confirmed disorders
(increased blood flow) and endocrinological disorders (decreased levels of estriol,
progesterone, chorionic gonadotropin and increased content of cortisol, tumor necrosis
factor and interleukin-6).
This improved algorithm of treatment and preventive measures allows us to reduce
the frequency of placental dysfunction in 2.4 times, preeclampsia – 2 times, threat of
premature birth – 2.3 times, bacterial vaginosis – 1,9 times, premature rupture of fetal
membranes – 2 times, tissue injuries in labor - 9,9%, obstetric bleeding – 3,5 times,
intrauterine fetal infection – 4 times, fetal distress – 2 times, fetal growth restriction – 2.8
times, labor asfixia – 2 times, caesarean section – 2 times, hypogalactia – 1,9 times, which
allowed to improve obstetric and perinatal effects.
Keywords: adenomyosis, pregnancy, childbirth, complications, prevention.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,
ОДИНИЦЬ ТА ТЕРМІНІВ
АМ – аденоміоз
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ІЛ-6 – інтерлейкін 6
Е – естріол
ЗРП – затримка розвитку плода
КТГ – кардіотокорафія
МОЗ – міністерство охорони здоров’я
П – прогестерон
ПЛ – плацентарний лактоген
ПРПО – передчасний розрив плодових оболонок
УЗД – ультразвукове дослідження
ХГЛ – хоріонічний гонадотропін людини
ФНПα – фактор некрозу пухлини

