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післяпологовому періоді у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
шляхом розробки лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів.
У динаміці комплексно обстежено 197 жінок. З них 85 жінок з великим
інтергенетичним інтервалом, які склали основну групу (1 група), 68 – вікові
першонароджуючі жінки – 2 група та 44 жінки з оптимальним проміжком між
пологами (3-5 р.) – 3 група.
Жінки були обстежені в ІІІ триместрі вагітності, в післяпологовому
періоді та протягом року після пологів.
Більшість жінок була віком від 30 до 40 років. В 1-й групі більшість жінок
(> 85,9 %) були віком від 30 до 40 років. Старше 36 років в 1-й групі було 45,9
%, в 2-й групі – 27,9 % та в 3-й групі – 6,8 %. Тобто в 1-й групі спостерігались
більш вікові жінки.
Первинне безпліддя у жінок 1-ї групи було в 8,2 % (7 жінок), у жінок
другої та третьої груп в 5,9 % (4 жінки) та 4,5 % (2 жінки) відповідно.
Вторинне безпліддя було відмічене в 11,8 % (10 жінок) серед жінок 1-ї групи та
в 10,1 % (7 жінок) серед жінок, які народжували вперше після 30 років.
Вивчення акушерського анамнезу показало, що у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом до теперішньої вагітності була значна кількість
штучних абортів та самовільних викиднів. Привертає до себе увагу значна
частка абортів перед другими пологами: в 1-й групі – 56 %; 33 % в 3-й групі.
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Загалом 65 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом мали одну-дві
чи, навіть, три гінекологічні хвороби.
Ранній гестоз в 1-й та 2-й групах склав відповідно 25,9 і 11,8 %, в 3-й –
4,5 %. Загроза передчасних пологів – найбільш поширене ускладнення в 1-й та
2-й групах – 57,6 та 38,2 % випадків, у 3-й групі – 13,6 %. Кількість випадків
відшарування нормально розташованої плаценти в 1-й групі склала – 7,1 %, у
2-й – 2,9 %, в 3-й групі – 2,3 %. Затримка росту плода в 1-й та 2-й групах
становила відповідно 9,4 та 4,4 % проти 2,3 % в 3-й групі. Прееклампсія також
була більш поширеним ускладненням в 1-й та 2-й групах (відповідно 27 % та
14,7 %) у порівнянні з 3-ю групою (4,5 %, р<0,05). Патологія навколоплідних
вод (маловоддя, багатоводдя) в 1-й та 2-й групах склала 18,8 і 10,1 % проти 4,5
% у 3-й групі.
Аналіз перебігу пологів у досліджуваних жінок, вказує що найбільша
кількість ускладнень припадає на 1-у та 2-у групи. Так, аномалії пологової
діяльності в першій та другій групах складали 14,5 % та 7,7 % проти 2,5 % в 3-й
групі.
Передчасний вилив навколоплідних вод в 1-й та 2-й групах становив
20,3 % і 7,7 % відповідно проти 5,0 % в 3-й групі. Значно більшим в двох
перших групах був дистрес плода – 11,6 % і 7,7 % проти 2,5 % в третій. Травми
м’яких пологових шляхів становили по групам: 14,5 % в 1-й групі, 7,7 % – в 2-й
і лише 5,0 % – в 3-й.
Слід відмітити, що рівень розродження через природні пологові шляхи у
повторнонароджуючих жінок (1, 3 груп) помітно вищий (81,2 %, 91 %)
порівняно з першонароджуючими жінками (57,4 %). Кесарів розтин склав 18,8
% проти 42,6 % 2-ї групи та 9,0 % 3-ї групи. Загальна кількість оперативного
розродження була найменшою в 3-й групі.
Частота ускладнень в післяпологовому періоді у жінок 1-ї групи склала
24,7 % проти 4,6 % в 3-й групі, (p<0,05).
Виявлені зміни при скринінговому УЗД обстеженні внутрішніх органів
вагітних жінок 1-ї групи та 2-ї групи показали великий відсоток порушень. У
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цих жінок досить часто визначались патологічні зміни внутрішніх органів та
поєднання захворювань декількох органів.
Екстрагенітальна патологія найбільш поширена серед жінок 1-ї та 2-ї
груп, що частково обумовлено більш старшим їх віком. Помітно виділяється
частка хронічних захворювань нирок, органів травлення, анемії, ожиріння та
варикозної

хвороби.

Важливо,

також,

відзначити,

що

значна

частка

екстрагенітальних захворювань набуті жінками 1 групи упродовж останніх
десяти і більше років, що склали той-таки інтергенетичний інтервал.
Вивчення психоемоційного стану жінок з великим інтергенетичним
інтервалом показало його порушення у переважної кількості жінок: індекс
стресостійкості був низький у 60 % жінок 1-ї групи, проти 33,8 % у жінок, які
народжували вперше після 30 років (2 група) та 9,1 % у жінок з оптимальним
проміжком між пологами. У 24,7 % жінок з великим інтергенетичним
інтервалом індекс стресостійкості був помірний та у 15,3 % - високий.
У той же час, як для жінок які народжували вперше після 30 років
високий індекс стресостійкості був у 20,6 % та помірний у 45,6 % жінок, а у
жінок з оптимальним проміжком між пологами – 70,5 % та 20,5 % відповідно,
що свідчить про збережений рівень адаптаційних резервів організму до стресу.
Результати тестування показали найвищий рівень тривожності (69,4 %) у
жінок з великим інтергенетичним інтервалом, що у порівнянні з жінками, які
народжують з оптимальним проміжком між пологами є вищим більш ніж у 7
разів. Більше 90 % жінок, які народжували з оптимальним проміжком між
пологами мають низький та середній стан тривожності. Слід відмітити, що
високий рівень тривожності спостерігається у 50 % жінок, які народжували
вперше після 30 років.
Серед вагітних 1-ї групи 26 (54 %) жінок мали прояви різних форм
мастопатій. Дифузна кістозно-фіброзна мастопатія (ДКФМ) з перевагою
залозистого компоненту визначалась у 3 (6,3 %) вагітних. Дифузна фібрознокістозна мастопатія (ДФКМ) з перевагою фіброзного компоненту виявлена у 5
(10,4 %). У 4 (8,3 %) жінок з 1-ї групи визначались фіброаденоми. Крім цього,
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УЗД показали різні патологічні стани органів черевної порожнини та
щитоподібної залози у обстежених жінок.
Аналіз біоценозу піхви у обстежених жінок з великим інтергенетичним
інтервалом свідчить про те, що у 79 (92,9 %) обстежених 1-ї групи виявлялись
мікроорганізми, причому, у 76 (89 %) були двох- та трьохвидові асоціації.
Проведені дослідження свідчать про значне поширення факультативноанаеробних бактерій у обстежених вагітних з великим інтергенетичним
інтервалом (1-а група). Серед факультативно-анаеробних бактерій у цих жінок
частіше висівались: Staphilococcus epidermidis 23 (27,1 %), Staphilococcus
Faecalis 26 (30,6 %), Candida Albicans 23 (27,1 %), E. Coli 26 (30,6 %) у
обстежених 1-ї групи. У обстежених 2-ї групи спектр мікроорганізмів майже не
відрізнявся від обстежених 1-ї групи.
У вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом формується
часткова недостатність локального імунітету цервікального каналу, яка
реалізується нестачею синтезу секреторних імуноглобулінів класу А і
супроводжується появою у цервікальному слизі кожної п’ятої вагітної
імуноглобуліну класу M. Це розцінено як компенсаторно-пристосувальну
реакцію, яка може бути пов’язана з активізацією персистуючих хронічних
інфекцій в статевих шляхах жінки напередодні пологів.
Аналіз даних кольпоскопії показав, що передракові стани шийки матки
(LSIL+HSIL): в 1-й групі – у 9 (22,5 %), у 2-й групі – в 6 (22,2 %), у 3-й групі – 1
(7,1 %) жінок.
інвазивний

рак

І у 1 (2,5 %)
шийки

вагітної, 44 років, в 1-й групі було виявлено

матки

(РШМ)

(гістологічно

підтверджена

плоскоклітинна неороговіваюча карцинома).
Нормальні цитологічні зміни епітелію шийки матки зустрічались: в 1-й
групі – у 23 (57,5 %), у 2-й групі – в 15 (55,6 %), у 3-й групі – 10 (71,5 %)
вагітних. Доброякісні цитологічні та патологічні зміни атипових сквамозних
клітин невизначеного значення (ASCUS): в 1-й групі – у 7 (17,5 %), у 2-й групі
– в 6 (22,2 %), у 3-й групі – 3 (21,4 %) пацієнток.
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При оцінці перебігу післяпологового періоду в досліджених групах було
виявлено певні ускладнення: в 1-й групі – 24,7 %; 2-й групі – 13,3 %; 3-й групі –
4,6 %. За даними УЗД, в жінок з великою перервою між першими та другими
пологами, та в групі жінок, що народжували після 30 років, зустрічались
порушення маткової інволюції, за рахунок зниження темпів інволюції
порожнини матки, в той час, як у жінок з оптимальним інтервалом між
пологами, таких ускладнень виявлено не було (за порушення інволюції вважали
відсутність динаміки змін розмірів матки). Також у жінок 3-ї групи достовірно
частіше,

аніж в 1-й групі, зустрічалось утворення кута між шийкою та тілом

матки на 5-у добу пуерперію, що свідчить про кращий тонус матки (40 % проти
10 % в 1 групі, p<0,02).
Нами проведено обстеження жінок 1-ї, 2-ї та 3-ї груп через 6-12 місяців
після пологів.
Вивчення психоемоційного стану жінок 1-ї групи показало його
порушення у переважної кількості жінок: індекс стресостійкості був низький –
70,3 %, проти 25 % у жінок, які народжували вперше після 30 років та 10 % у
жінок з оптимальним проміжком між пологами (p<0,05).
Затяжний процес відновлення менструальної функції після пологів був у
значної кількості жінок першої групи (36,0 %) в порівнянні з жінками 2-ї та 3-ї
груп (20,6 %) та (25 %) відповідно. При цьому, слід зауважити, що у жінок 1-ї
групи переважали нерегулярні, болючі і рясні місячні.
Стосовно контрацепції серед жінок всіх трьох груп методом вибору
являється в основному контрацепція шляхом перерваного статевого акту, але
все ж варто відмітити, що в першій групі цих жінок більше (76,4 %) проти 2-ї та
3-ї груп (52,9 % та 65,9 %) відповідно.
В 1-й групі жінок більше року годували своїх малюків 6 (16,2 %) жінок,
тоді

як

в

групі

з

оптимальним інтергенетичним інтервалом

грудне

вигодовування більше року мали 15 (50 %) матерів. В 1-й групі від 6 місяців
до 1 року задовільну лактацію мали 11 (29,7 %) жінок. Більше половини жінок
20 (54,1 %) 1-ї групи годували своїх дітей менше 6 місяців.
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Через 6-12 місяців після пологів у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом виявлено підвищення частоти запальних процесів в піхві. У цих
жінок практично однаково часто виявлялась кишкова палочковидна флора та
гриби роду Candida. Виявлена висока частота асоціацій мікроорганізмів.
Отримані дані свідчать що підвищений рівень передракової патології
шийки матки у жінок 1-ї та 2-ї груп через 6-12 місяців після пологів
зберігається.
Розроблений лікувально-профілактичний комплекс був застосований у
30 жінок з великим інтергенетичним інтервалом (основна група) та у 37 жінок,
які спостерігались на загальноприйнятих заходах, що склали групу порівняння.
Вивчення психоемоційного стану жінок основної групи показало його
покращення у переважної кількості жінок: тільки у 9 (30 %) жінок з великим
інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості був низький. Відповідно у
жінок

групи порівняння цей індекс дорівнював (70,3 %).

У 10 % жінок

основної групи з великим інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості
був помірний та у 60 % - високий.
У жінок основної групи після своєчасного ознайомлення з майбутнім
місцем розродження, огляду пологових приміщень до пологів, перебування в
післяпологовому періоді в палатах сімейного типу тощо рівень тривожності, за
результатами тестування за методикою Спілберга, знизився.
Менструальна функція була відновлена в період з 6 по 11 місяці після
пологів у 70 % жінок. Раннє відновлення менструальної функції (до 6 міс.)
відмічалось у 10 % цих жінок.
Значно знизився відсоток перерваного статевого акту як методу
контрацепції до 30,0 %. Презервативом після пологів користувались 23,3 % цих
жінок.
При проведені рекомендованого комплексу лікувально-профілактичних
заходів в післяпологовому періоді у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом (основна група) значно покращились показники тривалості лактації.
Більше року вигодовували грудним молоком 9 (30 %) жінок. Кількість жінок,

8

які мали задовільну лактацію від півроку до року не змінилась. Однак,
зменшилась кількість жінок 13 (43,3 %), які завершили грудне вигодовування
дітей до 6 місяців.
Оцінюючи бактеріологічні дані вмісту піхви у жінок, що отримали
лікувально-профілактичний комплекс заходів, слід одразу сказати, що у більш
як 86,7 % (26) жінок відмічається нормоценоз з досить великим вмістом
Lactobacterii, порівняно з жінками групи порівняння, в яких нормоценоз був у
51,4 % (19).
Таким

чином,

розроблений

комплекс

позитивно

вплинув

на

психологічний стан та якість життя протягом 6-12 місяців після пологів.
Розроблений комплекс позитивно вплинув як на відновлення нормальної
менструальної функції після пологів, так і на використання більш сучасних
методів контрацепції – одне з основних умов майбутнього здоров'я жінки.
Відмічається позитивний вплив розроблених заходів на тривалість
лактації у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
Ключові слова: інтергенетичний інтервал, післяпологовий період,
ускладнення, комплекс лікувально-профілактичних заходів, контрацепція.
SUMMARY
Badziyk N.P. Postpartum complications prevention and reproductive
health recovery in women with long intergenic intervals. - Qualifying scientific
work on the rights of manuscript.
Thesis for the degree of a candidate of medical sciences in specialty 14.01.01 Obstetrics and Gynecology. - State institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and
Gynecology named after Acad. O.M. Lukyanova National Academy of Medical
Sciences of Ukraine ". - Kyiv, 2020.
The work is devoted to the issue of reducing the incidence of complications in
the postpartum period in women with a large intergenic interval through the
development of treatment and prevention and rehabilitation measures.
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197 women were comprehensively surveyed in the dynamics. Of these, 85
women with a large intergenic interval, who formed the main group (group 1), 68 age prenatal women - group 2 and 44 women with optimal interval between births (35 years) - group 3.
Women were examined in the third trimester of pregnancy, postpartum and one
year after delivery.
Most women were between 30 and 40 years old. In the 1st group, most women
(> 85.9%) were between 30 and 40 years old. Over 36 years, 45.9% were in group 1,
27.9% in group 2, and 6.8% in group 3. That is, in the 1st group there were older
women.
Primary infertility in women in group 1 was 8.2% (7 women), in women in the
second and third groups in 5.9% (4 women) and 4.5% (2 women), respectively.
Secondary infertility was observed in 11.8% (10 women) among women in group 1
and 10.1% (7 women) among women who gave birth for the first time after 30 years.
A study of obstetric history showed that women with a large intergenic interval
before the present pregnancy had a significant number of artificial abortions and
miscarriages. A significant proportion of abortions before second births attracts
attention: in the 1st group - 56%; 33% in the 3rd group.
In general, 65% of women with a large intergenic interval had one or two or
even three gynecological diseases.
Early preeclampsia in the 1st and 2nd groups was respectively 25.9 and 11.8%,
in the 3rd group - 4.5%. The threat of preterm birth is the most common complication
in the 1st and 2nd groups - 57.6 and 38.2% of cases, in the 3rd group - 13.6%. The
number of cases of detachment of the normally located placenta in the 1st group was
7.1%, in the 2nd - 2.9%, in the 3rd group - 2.3%. The fetal growth retardation in the
1st and 2nd groups was 9.4 and 4.4%, respectively, against 2.3% in the 3rd group.
Preeclampsia was also a more common complication in groups 1 and 2 (27% and
14.7%, respectively) compared with group 3 (4.5%, p <0.05). Pathology of amniotic
fluid in the 1st and 2nd groups was 18.8 and 10.1% against 4.5% in the 3rd group.
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An analysis of the birth of women in the study, indicates that the largest
number of complications occur in the 1st and 2nd groups. Thus, anomalies of
childbirth in the first and second groups were 14.5% and 7.7%, compared to 2.5% in
the third group.
Premature discharge of amniotic fluid in the 1st and 2nd groups was 20.3% and
7.7% respectively against 5.0% in the 3rd group. Significantly larger in the first two
groups was fetal distress - 11.6% and 7.7% versus 2.5% in the third. Injuries were
mild in groups: 14.5% in group 1, 7.7% in group 2, and only 5.0% in group 3.
It should be noted that the birth rate due to natural birth canal is significantly
higher in the women (1, 3 groups) (81.2%, 91%) compared to the women giving birth
(57.4%). Cesarean section was 18.8% versus 42.6% of group 2 and 9.0% of group 3.
The total number of operative births was the lowest in group 3.
The incidence of postpartum complications in women in group 1 was 24.7%
versus 4.6% in group 3, (p <0.05).
The revealed changes in the ultrasound ultrasound examination of the internal
organs of pregnant women of group 1 and group 2 showed a large percentage of
violations. In these women pathological changes of internal organs and combination
of diseases of several organs were quite often determined.
Extragenital pathology is most common among women in the 1st and 2nd
groups, partly due to their older age. The share of chronic kidney diseases, digestive
organs, anemia, obesity and varicose veins is markedly distinguished. It is also
important to note that a significant proportion of extragenital diseases have been
acquired by women in group 1 during the last ten years or more, which have been the
same intergenetic interval.
A study of the psycho-emotional state of women with a large intergenetic
interval revealed its disturbance in the overwhelming number of women: the stress
index was low in 60% of women in group 1, versus 33.8% in women who gave birth
for the first time after 30 years (group 2) and 9, 1% in women with optimum gaps
between births. In 24.7% of women with a large intergenic interval, the stress index
was moderate and 15.3% was high.
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At the same time, for women who gave birth for the first time after 30 years,
the high stress index was 20.6% and moderate for 45.6% of women, and for women
with an optimal interval between births - 70.5% and 20.5% accordingly, indicating
that the level of adaptation reserves of the body to stress is preserved.
Testing results showed the highest level of anxiety (69.4%) in women with a large
intergenic interval, which is more than 7 times higher than in women who give birth
with an optimal interval between births. More than 90% of women who have given
birth at an optimal interval between births have low and moderate anxiety. It should
be noted that a high level of anxiety is observed in 50% of women who gave birth for
the first time after 30 years.
Among pregnant women in group 1, 26 (54%) women had manifestations of
various forms of mastopathy. Diffuse cystic fibrosis mastopathy (SCFM) with
glandular component predominance was determined in 3 (6.3%) pregnant women.
Diffuse fibrous-cystic mastopathy (DFKM) with a predominance of the fibrous
component was found in 5 (10.4%). In 4 (8.3%) women from group 1 fibroadenomas
were determined. In addition, ultrasound revealed various pathological conditions of
abdominal and thyroid organs in the examined women.
Analysis of vaginal biocenosis in the surveyed women with a large intergenic
interval indicates that 79 (92.9%) of the 1st group survey revealed microorganisms,
with 76 (89%) having two- and three-species associations.
The conducted researches testify to the considerable spread of optional
anaerobic bacteria in the examined pregnant women with a large intergenic interval
(group 1). Among the optional anaerobic bacteria, these women were more frequently
sown: Staphilococcus epidermidis 23 (27.1%), Staphilococcus Faecalis 26 (30.6%),
Candida Albicans 23 (27.1%), E. Coli 26 (30.6%) in the surveyed 1st group. In the
surveyed 2nd groups, the spectrum of microorganisms was almost indistinguishable
from the surveyed 1st group.
In pregnant women with a large intergenic interval, a partial insufficiency of
local immunity of the cervical canal is formed, which is realized by a lack of
synthesis of secretory immunoglobulins of class A and accompanied by the
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appearance in the cervical mucus of every fifth pregnant immunoglobulin of class M.
associated with the activation of persistent chronic infections in the genital tract of a
woman on the eve of childbirth.
Analysis of colposcopy data showed that the precancerous conditions of the
cervix (LSIL + HSIL): in the 1st group - in 9 (22.5%), in the 2nd group - in 6
(22.2%), in the 3rd group - 1 (7.1%) women. And in 1 (2.5%) pregnant woman, 44
years old, invasive cervical cancer (Cervical cancer) (histologically confirmed
squamous non-corneal carcinoma) was detected in group 1.
Normal cytological changes were observed: in the 1st group - in 23 (57.5%), in
the 2nd group - in 15 (55.6%), in the 3rd group - 10 (71.5%) of pregnant women.
Benign cytological and pathological changes of atypical squamous cells of
undetermined importance (ASCUS): in the 1st group - in 7 (17.5%), in the 2nd group
- in 6 (22.2%), in the 3rd group - 3 (21.4%) patients.
When assessing the course of the postpartum period in the studied groups
revealed some complications: in the 1st group - 24.7%; Group 2 - 13.3%; Group 3 4.6%. According to ultrasound, uterine involution was observed in women with a
large break between first and second births and in a group of women who gave birth
after 30 years, while reducing the rate of uterine cavity involution, while in women
with an optimal interval between childbirth, such complications were not revealed
(for violation of involution considered absence of dynamics of changes of sizes of a
uterus). Also, women in group 3 were significantly more likely than in group 1 to
have an angle between the neck and body of the uterus on the 5th day of puerperium,
indicating a better tone of the uterus (40% vs. 10% in group 1, p < 0.02).
We conducted a survey of women in the 1st, 2nd and 3rd groups 6-12 months
after delivery.
Study of the psycho-emotional state of women in group 1 showed its
disturbance in the overwhelming number of women: the stress index was low 70.3%, against 25% in women who gave birth for the first time after 30 years and
10% in women with an optimal interval between births (p <0.05).
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The prolonged process of recovery of menstrual function after childbirth was in
a considerable number of women of the first group (36,0%) in comparison with
women of the 2nd and 3rd groups (20,6%) and (25%) respectively. In this case, it
should be noted that women in group 1 were dominated by irregular, painful and
abundant menstruation.
With regard to contraception among women in all three groups, the choice
method is mainly contraception through interrupted sexual intercourse, but it is still
worth noting that in the first group of these women more (76.4%) compared to the
2nd and 3rd groups (52.9 % and 65.9%) respectively.
In the 1st group of women more than one year they fed their babies 6 (16.2%)
women, while in the group with optimal intergenic interval breastfeeding for more
than a year had 15 (50%) mothers. In the 1st group from 6 months to 1 year, 11
(29.7%) women had satisfactory lactation. More than half of women in group 20
(54.1%) of the first group fed their children less than 6 months.
6-12 months after delivery, women with a large intergenic interval found an
increase in the frequency of inflammatory processes in the vagina. In these women,
the intestinal rod-like flora and fungi of the genus Candida were found almost equally
frequently. High frequency of associations of microorganisms was detected.
The data obtained indicate that the increased level of precancerous pathology
of the cervix in women of the 1st and 2nd groups is preserved 6-12 months after
delivery.
The developed treatment-and-prophylactic complex was applied in 30 women
with a large intergenic interval (main group) and in 37 women who were observed at
the conventional measures that made up the comparison group.
The study of the psycho-emotional state of women in the main group showed
its improvement in the overwhelming number of women: in only 9 (30%) women
with a large intergenic interval the stress index was low. Accordingly, in the women
of the comparison group, this index was equal (70.3%). In 10% of women in the main
group with a large intergenic interval, the stress index was moderate and in 60% high.
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Women of the main group, after timely acquaintance with the future place of
birth, examination of maternity facilities for delivery, stay in the postpartum period in
wards of family type, etc., the level of anxiety, according to the results of testing by
the Spielberg method, decreased.
Menstrual function was restored between 6 and 11 months after delivery in
70% of women. Early recovery of menstrual function (up to 6 months) was observed
in 10% of these women.
The percentage of interrupted intercourse as a method of contraception
decreased significantly to 30.0%. After childbirth, 23.3% of these women used
condoms.
When conducting the recommended complex of treatment-and-prophylactic
measures in the postpartum period in women with a large intergenic interval (main
group), significantly improved indicators of lactation duration. For over a year, 9
(30%) women breastfed. The number of women who had satisfactory lactation from
six months to a year did not change. However, there was a decrease in the number of
women 13 (43.3%) who completed breastfeeding by the age of 6 months.
Evaluating the bacteriological data of vaginal content in women who received
a treatment-and-prophylactic set of measures, it should be said at once that more than
86.7% (26) of women showed normocenosis with a rather high content of
Lactobacterii, compared with women of the comparison group in which
normocenosis was in 51.4% (19).
Thus, the developed complex had a positive effect on the psychological state
and quality of life within 6-12 months after delivery.
The developed complex has positively influenced both the restoration of
normal menstrual function after delivery and the use of more modern methods - one
of the basic conditions for a woman's future health.
There is a positive effect of the developed measures on the duration of lactation
in women with a large intergenic interval.
Keywords: intergenetic interval, postpartum period, complications, complex of
therapeutic and prophylactic measures, contraception
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ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ
Абс.ч. – абсолютне число
АІ – апоптозний індекс
БПЕ – багатошаровий плоский епітелій
ВІІ - великий інтергенетичний інтервал
ВКР – високий канцерогенний ризик
ВПЛ – вірус папіломи людини
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ДКФМ – дифузна кістозно-фіброзна мастопатія
ДФКМ – дифузна фіброзно-кістозна мастопатія
ЕДК – енергетичного допплерівського картирування
ІГІ – інтергенетичний інтервал
КОК – комбіновані оральні контрацептиви
МЗ – молочні залози
ПЛР – полімеразна реакція
РШМ – рак шийки матки
ступ. – ступінь
Т-лімфоцити – тимус-залежні лімфоцити
ТАЕ – тонкий ацетобілий епітелій
УЗ - ультразвук
УЗД – ультразвукове дослідження
УЗМ – ультразвукова маммографія
ЩАЕ – щільний ацетобілий епітелій
ASCUS – Atypical Squamous Cell undetermined Significance - атипові
сквамозні клітини невизначеного значення
С3 – компонент комплемента
CD – кластери диференціювання
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CD3 – кластер Т-лімфоцитів
CD8 – Т-супресори
CD56 – маркер лімфоцитів, який відноситься до класу натуральних
CD69 – ранній маркер проліферації лімфоцитів
CIN – цервікальна інтраепітеліальна неоплазія
CIN1 – цервікальна інтраепітеліальна неоплазія легкого ступеню
CIN2 – цервікальна інтраепітеліальна неоплазія помірного ступеню
CIN3 – цервікальна інтраепітеліальна неоплазія тяжкого ступеню
GM-CSF – гранулоцит-макрофаг-колоніє-стимулюючий фактор
h – кількість досліджень
IFN-γ – інтерферон-γ
A, G, M – клас імуноглобулін
Ig A – імуноглобулін класу А
IgG – імуноглобулін класу G
IgM – імуноглобулін класу М
IFCPC –Міжнародна федерація патології шийки матки і кольпоскопії
IFN-γ – інтерферон-γ
ІL-6 – інтерлейкін-6
ІL-8 – інтерлейкін-8
HSIL – High-grade Squamous Intraepitelial Lesions –плоскоклітинні
інтраепітеліальні ураження високого ступеня вираженості, які
включають: помірну дисплазію, тяжку дисплазію та карциному in situ
sIgА – секреторний імуноглобулін А
LSIL – Low-grade squamous intraepitelial lesions –плоскоклітинні
інтраепітеліальні ураження низького ступеня вираженості, це цитологічні
зміни, що вказують на слабку дисплазію та викликані ВПЛ морфологічні
зміни (койлоцитарна атипія)
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження
Сьогодні в Україні, як і у більшості країн світу, спостерігається низький
рівень народжуваності, що значно поступається рівню, необхідному для
простого відтворення населення [11, 141].
Інтерпретуючи сучасний стан народжуваності, дослідники звертають
увагу на дію двох механізмів: зміна кількості дітей (зміни в системі соціальноекономічних відношень, що зумовлюють кількісні параметри народження
дітей) і зміна таймінгу народження. Як короткий, так і надмірно подовжений
інтергенетичний інтервал збільшує частоту несприятливих перинатальних
наслідків [204].
Тривалі інтергенетичні інтервали (60-100 місяців) також були асоційовані
зі збільшенням ризику акушерських ускладнень. Отримані авторами результати
свідчать, що жінки з попередньою втратою вагітності можуть скористатися
додатковими консультаціями щодо адекватного інтервалу народження для
зменшення ризику несприятливих наслідків [124,137, 156].
З віком жінка все більше піддається впливу несприятливих факторів
навколишнього середовища, а існуючі проблеми зі здоров’ям та наявність
шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголем) призводять до багатьох
ускладнень під час вагітності, пологів та післяпологового періоду [20, 76,
118,134].
Профілактика та лікування ускладнень післяпологового періоду і в наш
час залишаються однією з найбільш актуальних проблем сучасного акушерства
[26, 27].
Незважаючи на досягнуті сучасною наукою успіхи в питаннях асептики і
антисептики,

а

також

антибіотикопрофілактика

післяпологової

та

післяопераційної інфекції, частка цих ускладнень залишається досить високою.
Багато авторів зростання частоти інфекційних ускладнень пов’язують зі
збільшенням кількості антибіотикостійких штамів мікроорганізмів, зниженням
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імунологічної реактивності вагітних, несприятливим екологічним оточенням
[12, 145].
Крім того, жінки старшого віку не так швидко відновлюються після
вагітності та пологів [39].
Якщо в період вагітності жінка має систематичний медичний контроль в
умовах жіночої консультації, то після пологів, як правило, нагляд за нею
недостатній. У літературі відсутні дані і щодо відновлення репродуктивного
здоров’я жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
Таким чином, питання, що стосуються ведення післяпологового періоду
та відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом залишаються актуальними.
Вищевикладене стало основою для вибору теми даного дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження, результати яких наведено в дисертації, є фрагментом державної
бюджетної теми НДР «Розробити діагностично-лікувальні заходи для жінок з
акушерською

патологією

з

урахуванням

інтергенетичного

інтервалу»

(№ державної реєстрації 01.16 U 001021), виконаної відповідно до плану
науково-дослідних робіт ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.
акад. О.М.Лук’янової НАМН України».
Мета дослідження –

знизити частоту ускладнень післяпологового

періоду у жінок з великим інтергенетичним інтервалом шляхом розробки
лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів на підставі вивчення
психологічних, імуно-бактеріологічних та інструментальних досліджень.
Завдання дослідження:
1. Вивчити перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом, а також морфологічні та гістохімічні
особливості плаценти.
2. Дослідити

перебіг

післяпологового

періоду

та

відновлення

репродуктивного здоров’я протягом року у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом.
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3. Вивчити соматичне здоров’я, стан внутрішніх органів, щитоподібної
залози у цих вагітних та їх психоемоційний стан.
4. Визначити стан шийки матки напередодні пологів та у віддаленому
післяпологовому періоді, а також особливості локального імунітету та
мікробіоценозу пологових шляхів у вагітних з великим інтергенетичним
інтервалом.
5.

Вивчити особливості саногенезу матки, її інволюції в динаміці

післяпологового періоду у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
6. Вивчити стан молочної залози напередодні пологів та становлення
лактації у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
7. Розробити алгоритм діагностичних та лікувально-профілактичних
заходів щодо ускладнень післяпологового періоду у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом, впровадити їх в практику та оцінити ефективність.
Об'єкт дослідження – післяпологовий період у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом.
Предмет дослідження – перебіг вагітності, пологів; стан мікробіоценозу
пологових шляхів; інволюція матки; стан шийки матки в післяпологовому
періоді (кольпоскопія ); лактація; контрацепція.
Методи

дослідження

–

клінічні,

біохімічні,

морфологічні,

імуногістохімічні, імунологічні, інструментальні, психологічні, статистичні.
Наукова новизна отриманих результатів роботи. Визначено, що вагітні
жінки з великим інтергенетичним інтервалом мають обтяжений соматичний та
акушерсько-гінекологічний анамнез, високий рівень ускладнень перебігу
вагітності, пологів та післяпологового періоду. Перебіг пуерперію у цих жінок
характеризується зниженням темпів інволюції розмірів порожнини матки в
перші 5 діб післяпологового періоду, підвищенням частоти субінволюції матки.
У вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом встановлено
високу частоту прояву мастопатії (54 %) та підвищений рівень передракової
патології шийки матки (22,5 %).
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Визначено, що у вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом
формується часткова недостатність локального імунітету цервікального каналу,
який реалізується нестачею синтезу секреторних імуноглобулінів класу А і
супроводжується появою у цервікальному слизі кожної п’ятої вагітної
імуноглобуліну класу M. Це розцінено як компенсаторно-пристосувальну
реакцію, яка може бути пов’язана з активізацією персистуючих хронічних
інфекцій в статевих шляхах жінки напередодні пологів.
Визначені гістологічні, імуногістохімічні особливості плаценти у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом.
У жінок з великим інтергенетичним інтервалом під час вагітності та
протягом першого року після пологів було виявлено зниження рівня
стресостійкості, високий рівень тривожності.
Визначено, що для жінок цієї групи характерним є затяжне відновлення
менструальної функції. 54,1 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом
годували груддю своїх дітей менше, ніж півроку.
Зберігається підвищений рівень передракової патології шийки матки у
цих жінок через 6-12 місяців після пологів (27,0 %).
На підставі отриманих даних обгрунтовано комплекс лікувальнопрофілактичних заходів для жінок з великим інтергенетичним інтервалом, що
сприяв покращенню перебігу післяпологового періоду та відновленню
репродуктивного здоров’я протягом року після пологів, а також нормалізував
психоемоційний стан, збільшував тривалість лактації, сприяв відновленню
менструальної функції та використанню адекватної контрацепції.
Практичне

значення

роботи.

Розроблено

комплекс

лікувально-

профілактичних заходів для жінок з великим інтергенетичним інтервалом з
метою зниження частоти ускладнень післяпологового періоду та покращення
процесу відновлення стану репродуктивного здоров’я.
Для

поліпшення

якості

спостереження

вагітних

з

великим

інтергенетичним інтервалом до загальновідомого обстеження цих жінок
доцільно включити обстеження: УЗД щитовидної залози, внутрішніх органів,
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молочної

залози

та

шийки

матки.

Окрім

акушера-гінеколога,

для

спостереження за такими вагітними треба включити огляд терапевта,
ендокринолога та маммолога.
Впровадження

в

практику

Результати

дисертаційної

роботи

впроваджені в клінічну практику: Комунального некомерційного підприємства
"Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", м. Черкаси,
КЗ «Пологовий будинок № 4», м. Запоріжжя та в навчальний процес на кафедрі
перинатології, акушерства і гінекології Харківської медичної академії
післядипломної освіти, м. Харків.
Отримано патент на корисну модель 123088 UA, МПК А61В 10/00
«Спосіб ранньої ультразвукової діагностики недостатньої скоротливої здатності
матки (субінволюції) у породіль з великим інтергенетичним інтервалом». –
№ u201708346; заявл. 14.08.17; опубл. 12.02.2018. Бюл.3.
Особистий внесок здобувача. Автором сумісно з керівником вибрано
тему, визначено мету, завдання та напрямки проведення досліджень. Власне
автором проведено літературний та патентно-інформаційний пошук за темою
дисертації.
Автор індивідуально планувала клініко-лабораторні та функціональні
обстеження, проводила аналіз результатів ехографічних, гемостазіологічних та
імунологічних та бактеріологічних досліджень, приймала участь у плануванні
та стандартизації методик. Дисертантом особисто обиралась тактика та
проводилося лікування жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Автором
особисто узагальнено та систематизовано отримані результати, сформульовано
висновки, обґрунтовано практичні рекомендації, підготовлено до друку наукові
праці.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були
викладені та обговорені у виступах на: Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів
України «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології»,
(м. Київ, 2015), науково-практичній конференції «Планування сім’ї в аспекті
демографічної ситуації в державі», (м. Київ, 2016), XXV Європейському
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конгресі перинатальної медицини (Нідерланди, 2016), міжнародному форумі з
сучасних питань акушерства та гінекології (м. Київ, 2018), науково-практичній
конференції

з

міжнародною

участю

«Актуальні

питання

збереження

соматичного та репродуктивного здоров’я жінок», присвяченій 25-річчю
НАМН

України

(м.

Київ,

2018),

науково-практичній

конференції

з

міжнародною участю «Актуальні питання збереження соматичного та
репродуктивного здоров’я жінок» (м. Київ, 2019).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, з
них у фахових наукових журналах – 5; у збірниках наукових робіт – 2; в
матеріалах та тезах конференцій – 2.
Обсяг і структура роботи. Дисертація викладена на 196 сторінках тексту
і складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів
досліджень, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів,
висновків, практичних рекомендацій та списку використаної літератури, який
містить 214 джерел. Робота ілюстрована 48 таблицями та 6 рисунками, що
займають 6 сторінок; додатків, що займають 3 сторінки
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РОЗДІЛ 1
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО
ПЕРІОДУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У
ЖІНОК З ВЕЛИКИМ ІНТЕРГЕНЕТИЧНИМ ІНТЕРВАЛОМ
(огляд літератури)
1.1. Ускладнення вагітності у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом
Сьогодні в Україні, як і у більшості країн світу, спостерігається низький
рівень народжуваності, що значно поступається рівню, необхідному для
простого

відтворення

населення

[50,

51,

130].

Сучасний

характер

народжуваності визначається масовим поширенням малодітності (1-2 дитини),
зближенням параметрів народжуваності міського і сільського населення,
відкладанням

народження

першої

дитини,

зростанням

позашлюбної

народжуваності [23, 109, 198]. У нашій країні з 7,5 млн. сімей 4,5 мають тільки
одну дитину; 2,5 млн сімей мають дві дитини; 458 тис. сімей мають трьох дітей;
на одну жінку в селі доводиться 1,3-1,4 дитини; на одну жінку в місті ‒ 0,9
дитини [1].
Інтерпретуючи сучасний стан народжуваності, дослідники звертають
увагу на дію двох механізмів: зміна кількості дітей (зміни в системі соціальноекономічних відношень, що зумовлюють кількісні параметри народження
дітей) і зміна таймінгу народження, тобто як наслідок чинника «часу» ‒ вибору
певного інтергенетичного інтервалу, коли батьки самостійно обирають час
народження дитини, виходячи з власної життєвої ситуації [111, 148, 151, 164].
Інтергенетичний інтервал – це інтервал між попереднім і наступним
народженням, що відображає процес регулювання дітородіння. Показано
переважання двох моделей формування структури сім’ї [132]. Перша модель ‒
прискорене формування, коли інтергенетичний інтервал не перевищує 24
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місяців, і найчастіше відзначається у вікових групах 25-29 років і 30-34 років,
як компенсація відстроченого дітородіння. Друга модель ‒ уповільнене
формування структури сім’ї, коли інтергенетичний інтервал перевищує 60
місяців, переважно відзначається у віковій групі 35-40 років і старше. Серед
причин відстроченого дітородіння, зміни темпів формування структури сім'ї
називають

комплекс

причин

психосоціального,

соціально-побутового

і

економічного характеру [4, 9, 55, 157, 214].
Сучасні настанови ВООЗ регламентують оптимальний інтергенетичний
інтервал між двома послідовними пологами тривалістю 24+9 місяців (проміжок
часу між пологами і наступним зачаттям плюс 9 місяців гестації). Цей термін
достатній і після оперативного розродження для стабілізації рубця на матці і
зниження ризику розриву матки під час наступної вагітності, а також для
зменшення ймовірності формування placenta accreta (вростання плаценти в
рубець). Як короткий, так і надмірно подовжений інтергенетичний інтервал
збільшує частоту несприятливих перинатальних наслідків [64, 98, 168]. Так, за
даними P. M. Gupta та співавт. (2019), інтергенетичний інтервал <6 місяців,
порівняно з 18-23 місяцями, був пов’язаний зі збільшенням ризику
мертвонародження (визначається як смерть плода ≥20 тижнів). Тривалі
інтергенетичні

інтервали

(60-100

місяців)

також

були

асоційовані

зі

збільшенням ризику мертвонародження. Отримані авторами результати
свідчать, що жінки з попередньою втратою вагітності можуть скористатися
додатковими консультаціями щодо адекватного інтервалу народження для
зменшення ризику несприятливих наслідків [141]. Аналогічні результати
отримано M. E. Thoma та співавт. (2019), за даними яких загальна дитяча
смертність (48,1 на 10 000 народжень) була вищою при коротких та довгих
інтергенетичних інтервалах порівняно з інтервалом 18-23 місяців. Автори
вважають, що термін між народженнями може бути маркером ризику смерті
немовлят, у тому числі від пологових травм [204]. В іншому дослідженні D. A.
De Silva та M. E. Thoma (2019) з метою вивчення асоціації між тривалістю
інтергенетичного інтервалу та тяжкістю захворюваності матерів дослідили: (а)
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переливання крові матері, (б) надходження до відділення інтенсивної терапії,
(в) розрив матки (серед жінок з попереднім кесаревим розтином) та (г) розрив
промежини 3 чи 4 ступеня (при вагінальних пологах) за термінами
інтергенетичного інтервалу <6, 6-11, 12-17, 18-23, 24-59 та 60+ місяців. У
порівнянні з інтервалом від 18 до 23 місяців, встановлено, що ризик
переливання

крові

матері

характеризувався

U-подібною

кривою

з

інтергенетичним інтервалом, тоді як ризик надходження до реанімації та
розриву промежини збільшувався при більш тривалому інтервалі. Ризик
розриву матки був найвищим при інтергенетичному інтервалі <6 місяців [124].
E. R. Hegelund та співавт. (2018) дослідити асоціацію інтергенетичного
інтервалу з викиднем, мертвонародженням, передчасними пологами та малою
для гестаційного віку вагою плода. Дослідження включало жінок, які
народжували у Данії протягом 1994-2010 рр. (n=328 577). Встановлено, що:
ризик викидня зростав з тривалістю інтергенетичного інтервалу. Порівняно з
жінками з інтергенетичним інтервалом 18-23 місяців, жінки з інтервалом ≥60
місяців мали на 28,7 більше викиднів на 1000 вагітностей, а також на 1,7 більше
мертвонароджених на 1000 народжених. Подібні асоціації були встановлені й
для передчасних пологів і малої для гестаційного віку ваги плода: жінки з
інтервалом 18-23 місяці мали найменші ризики цих ускладнень [146].
Аналогічні дані отримано B. Koullali та співавт. (2017) у ретроспективному
когортному

дослідженні,

результати

якого

свідчать,

що

тривалий

інтергенетичний інтервал (≥60 місяців) суттєво впливав на передчасні пологи
<37 тижнів після передчасних пологів при першій вагітності – коефіцієнт
шансів (OR) 2,19; 95 % ДІ, 1,29-3,74 [156].
K. Cheslack Postava та A. S. Winter (2015) стверджують, що у США
більшість вагітностей через короткі проміжки часу є небажаними, а шанси на
тривалий інтергенетичний інтервал асоціюються із зростанням рівню сімейного
доходу [48, 67, 119]. S. K. Nabukera та співавт. (2009) встановлено, що перші
пологи у жінок віком 35 років і старші підвищують ризик другої вагітність
незабаром після першої [180]. При цьому, як підкреслюють S. C. Haight та
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співавт. (2019), більш старший вік матері при короткому інтергенетичному
інтервалі особливо несприятливо впливає на перинатальні та материнські
наслідки [17, 142]. Схожі висновки отримано й іншими вченими [125, 196]. Так,
за висновками H Coo та співавт. (2017), короткий інтергенетичний інтервал
пов’язаний зі значно збільшеними ризиками аномалій ЦНС плода порівняно з
інтервалом 18-23 місяців: OR для інтергенетичного інтервалу <6 місяців
становив 2,15, тоді як OR для інтервалу ≥60 місяців був підвищеним, але не
статистично значущим (OR 1,50) [121]. Також короткий інтергенетичний
інтервал суттєво пов’язаний з підвищеним ризиком гестаційного діабету та
наступною вагітністю за наявності ожиріння [143].
Оптимальним інтергенетичним інтервалом більшість жінок вважають
проміжок від 2 до 4 років, пояснюючи це переважно необхідністю відновити
здоров’я після пологів, забезпеченням матеріальної підтримки з боку держави,
наявністю спільних інтересів у дітей, що потребує менше уваги з боку матері.
Обґрунтування вибору тривалості інтергенетичного інтервалу варіює, але серед
переважаючих

суб’єктивних

чинників,

що

визначають

великий

інтергенетичний інтервал – соціально-економічні фактори, повторний шлюб,
смерть першої дитини [13, 18, 44, 193, 212]. При цьому, як підкреслюють K. A.
Ahrens та співавт. (2018), у межах кожної вікової групи матері (15-19, 20-24, 2529, 30-44 роки) відсоток незапланованих вагітностей зменшується при
збільшення інтергенетичного інтервалу [99]. У той же час, за даними C. R.
Ahlers-Schmidt та співавт. (2018), менш ніж 30 % матерів (n=125) повідомляли,
що раніше отримували інформацію про інтергенетичний інтервал з будь-якого
джерела. На запитання про ризики, пов’язані з інтергенетичним інтервалом,
жінки часто (n=58, 45 %) називали підвищений ризик несприятливих наслідків
при короткому інтергенетичному інтервалі, а 42 % (n=52) жінок ідеальним
вважають інтергенетичний інтервал менше 18 місяців, хоча й усвідомлюють,
що жінці потрібен час, щоб відновитися між вагітностями [5, 34, 97].
За епідеміологічними даними, в усьому світі за останні 25 років на 90 %
зросла кількість дітей, які народилися у жінок пізнього репродуктивного віку
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[37, 56, 60, 195]. Відкладання дітонародження в Україні є відносно новим
феноменом, і в зв’язку з цим, незважаючи на відчутне підвищення середнього
віку матері при народженні дітей, рівень цих показників в Україні все ще
залишається одним із найнижчих серед країн Європи. Аналіз тенденцій
народжуваності разом із результатами соціально-демографічних обстежень
щодо репродуктивних орієнтацій молодих людей дають змогу припустити, що в
Україні середній вік матері при народженні дітей у найближчі 5-7 років
зростатиме досить швидко, після чого темпи зростання значно уповільняться
[2]. Поглиблений порівняльний аналіз сучасних процесів народження других та
третіх дітей в Україні та в розвинутих європейських країнах дав змогу І. О.
Курило (2018) виявити їх деякі особливості. За підвищеної, порівняно з
країнами північної й західної Європи, ймовірності появи першої дитини в
Україні, ймовірність збільшення сім’ї за рахунок чергових народжень є
нижчою. При цьому середній вік матері при народженні другої дитини на 3-5
роки менший, ніж у розвинутих європейських країнах [43]. Пологи другого
порядку в Україні переважають в групі жінок у віці 40 років і старше; Це в
цілому підтверджує, що українські сім'ї орієнтовані модель сім’ї з двома дітьми
[100].
Репродуктивним (фертильним) віком жінки називається період, протягом
якого вона здатна до виношування дитини (від 15 до 49 років), в якому окремо
виділяється пізній репродуктивний вік (після 35-37 років) та до початку
менопаузи, коли на тлі збереження фертильності спостерігаються інволюційні
зміни у репродуктивній системі [8, 21, 32]. Якщо у 1990 роки настання
вагітності у пізньому репродуктивному віці сприймали за помилку в питанні
планування сім’ї, то в останні роки відношення до цієї проблеми змінилася.
Сьогодні кожну дванадцяту дитину народжує жінка старше 35 років. Серед
причини пізніх пологів називають: пізній початок статевого життя (23,4 %),
наявність в анамнезі штучних (44,5 %) і мимовільних (23,2 %) абортів,
первинне (17,7 %) і вторинне (13,1 %) безпліддя, бажання жінки мати дитину
після досягнення професійного і матеріального благополуччя. Водночас, усі
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фахівці сходяться на єдиній думці про необхідність особливої уваги до вагітних
старше 35 років через високий ризик ускладнень гестації [69, 103, 145, 188].
У 78,6 % жінок пізнього репродуктивного віку вагітність є запланованою,
у 21,4 % ‒ незапланованою, але бажаною [69].
Дослідження A. Göksel Kanmaz та співавт. (2019) – одне з небагатьох
досліджень, де підкреслюється важливість паритету пологів у жінок пізнього
репродуктивного віку, що в умовах великого інтергенетичного інтервалу є
несприятливим прогностичним фактором для результатів вагітності. При
цьому, автори стверджують, що єдиної думки чи плану ведення вагітності в цій
конкретній групі ризику не існує [137]. Так, наприклад, C Qin та співавт. (2017)
підкреслюють, що після зміни у 2013 р. Політики Китаю щодо однієї дитини на
Політику щодо двох дітей, у країні раптово зросла частота других вагітностей з
більш тривалим інтервалом між вагітностями, однак, медичні працівники
виявилися недостатньо обізнаними щодо впливу тривалого інтергенетичного
інтервалу (≥49 місяців) на перинатальні наслідки [190]. Автори провели
ретроспективне когортне дослідження (n=3309 випадків другої вагітності)
асоціацій тривалого інтергенетичного інтервалу, віку матері та перинатального
результату. Середній показник інтервалу між вагітностями становив 75,36
місяців. Порівняно з другими вагітностями у жінок з коротким інтервалом (7-24
місяці), у пацієнток з тривалим інтервалом були вищі шанси передчасних
пологів та низької ваги плода при народженні, але не малої для гестаційного
віку ваги. Середній вік матері при повторних пологах становив 32,0 роки.
Порівняно з референтною групою (25-29 років), друга вагітність у матерів ≥35
років

не

показала

статистично

значущого

збільшення

несприятливих

перинатальних результатів. Автори вважають, що тривалий інтергенетичний
інтервал є важливим чинником ризику передчасних пологів та низької ваги при
народженні.

Медичні

працівники

повинні

приділяти

пильну

увагу

попередженню цих ускладнень під час пренатальної допомоги при другій
вагітності, коли матері мають тривалі інтервали між пологами [190].
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I. Chen та співавт. (2015) проаналізували дані 46 243 жінок, які
народжували двічі (1999-2007 рр.) [117]. Перинатальні результати, що
представляли інтерес, були передчасні пологи, низька вагою при народженні
(LBW), мала для гестаційного віку вага та перинатальна смерть. Ризик
передчасних пологів збільшувався: при інтервалі від 0 до 5 місяців, скориговане
співвідношення шансів (aOR) становило 1,37, при інтервалі 6-11 місяців aOR
становив 1,18, 24-35 місяців ‒ 1,16, а при інтервалі 36+ місяців aOR дорівнював
1,36 порівняно з еталонним інтервалом 12-17 місяців. Ризик низької ваги при
народженні збільшувався з інтервалами від 0 до 5 місяців (aOR 1,48), 6-11
місяців (aOR 1,21), 24-35 місяців (aOR 1,21) та 36+ місяців (aOR 1,48). Ризик
малої для гестаційного віку ваги збільшувався з інтервалом від 0 до 5 місяців
(aOR 1,29), 24-35 місяців (aOR 1,15) та 36+ місяців (aOR 1,26). Ризик
перинатальної смерті збільшувався з інтервалом 36+ місяців (aOR 1,60).
Подібні асоціації спостерігалися і за неонатальними результатами. Автори
стверджують, що отримані результати дозволяють припустити, що результати
пологів асоціюються з інтервалом між ними: як короткий, так і тривалий
інтервали між пологами пов’язані з несприятливими перинатальними та
неонатальними результатами [117].
Загальновідомо, що період вагітності супроводжується інтенсифікацією
метаболічних процесів та складною перебудовою адаптаційно-компенсаторних
механізмів

організму

жінки.

Зміни,

що

відбуваються

на

фізичному,

гормональному, психічному та соціальному рівнях, сприяють нормальному
розвитку дитини, а також адаптації до стану вагітності та материнства в цілому
[15, 197]. У той же час, гестація у «вікових» пацієнток відбувається на тлі
існуючих порушень обміну речовин і розладів серцево-судинної, сечовивідної,
травної систем, що реєструється майже у половини обстежуваних [68, 77]. L. E.
Frederiksen та співавт. (2018) підкреслюють, що більш старший вік матері,
використання

допоміжних

репродуктивних

технологій,

невиношувана

вагітність в анамнезі, паління під час вагітності та ожиріння збільшують
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прогнозований ризик несприятливого результату вагітності у жінок старшого
репродуктивного віку [134].
З віком жінка все більше піддається впливу несприятливих факторів
навколишнього середовища, а існуючі проблеми зі здоров’ям та наявність
шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголем) призводять до багатьох
ускладнень: загострення хронічних захворювань, розвиток раннього токсикозу
тяжкого ступеня, гестоз, плацентарні розлади, ризик розвитку гестаційного
діабету, можливі ранні і післяпологові кровотечі, інфекції в післяпологовому
періоді, часто виникає необхідність в кесаревому розтині, існує ймовірність
народження хворої дитини, зростає ризик проявів спадкових захворювань,
хромосомних аномалій, викидню, передчасних пологів тощо [22, 102, 150, 175].
Y. Chen та співавт. (2017) досліджений зв’язок між віком матері та
перинатальними наслідками [118]. У дослідження включено 3 151 жінку
пізнього репродуктивного віку та 6 098 жінок молодше 35 років, яких поділено
на 3 групи: 1 група (35-39 років, 2 683 випадків), 2 група (≥40 років, 366
випадків) та контрольна група (< 35 років, 6 098 випадків). Частота кесаревого
розтину становила 27,39 %, 33,61 %, 5,53 %, відповідно; попередньої
міомектомії ‒ 2,80 %, 5,46 %, 0,72 %, відповідно; відсоток надмірної ваги та
ожиріння дорівнював 29,67 %, 27,05 %, 18,47 %, відповідно; вагітності за
допомогою допоміжних репродуктивних технологій ‒ 9,84 %, 15,03 %, 3,12 %,
відповідно. Хромосомні порушення плода спостерігали у 1,23 %, 3,01 %, 0,36 %
випадках, відповідно; вади розвитку плода ‒ у 1,94 %, 4,37 %, 0,48 %,
відповідно. Зареєстровано наступні показники захворюваності на артеріальну
гіпертензію (АГ) ‒ 9,84 %, 13,11 %, 9,23 %, відповідно, прегестаційний
цукровий діабет (ЦД) ‒ 1,83 %, 2,19 %, 0,72 %, відповідно, гестаційний ЦД ‒
22,70 %, 28,42 %, 14,87 %, відповідно, передчасний розрив плодових оболонок
‒ 25,57 %, 19,40 %, 31,42 %, відповідно, передлежання плаценти ‒ 2,05 %, 2,46
%, 0,92 %, відповідно, передчасні пологи ‒ 8,35 %, 11,20 %, 5,51 %, відповідно,
післяпологові кровотечі ‒ 25,11 %, 18,31 %, 20,27 %, відповідно та розродження
за допомогою накладання щипців ‒ 5,42 %, 2,33 %, 5,71 %, відповідно. Частка
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макросомії досягала 10,80 %, 8,85 %, 7,96 %, відповідно, а новонароджених,
переведених у відділення інтенсивної терапії ‒ 9,63 %, 11,48 %, 5,21 %,
відповідно. За висновками авторів, жінки пізнього репродуктивного віку мають
підвищений ризик негативних перинатальних результатів, що потребує
особливої уваги при веденні вагітності [118]. Крім того, жінки старшого віку не
так швидко відновлюються після вагітності та пологів [39, 144, 199].
Як показує аналіз літератури, спектр досліджень, присвячених Так,
соціально-психологічним проблемам материнства, дуже великий. Вивчалися
чинники порушення адаптації до вагітності [114, 139, 206], психологічні
особливості вагітних жінок з обтяженим анамнезом [14, 184, 207], психологічна
готовність до материнства, в тому числі у віковому аспекті [25, 57, 94, 108]
тощо. Необхідність психологічних досліджень материнства як цілісного явища
очевидна, оскільки саме у перинатальному періоді, як найбільш сенситивному
не лише для дитини, але і для матері, існує можливість коригувати фізичне і
психологічне здоров’я відразу двох поколінь [10, 45, 54].
Встановлено, що у більшості випадків життєвий досвід старших жінок
сприяє гармонізації і встановленню зрілих соціальних стосунків, що у свою
чергу призводить до кращого формування материнської позиції і ролі.
Поєднання чинників віку і досвіду материнства знижують негативні уявлення
про сім’ю, власну роль і покращують уявлення, як відноситися до дитини [40,
41, 122]. Адекватність сприйняття та реалізації жінкою функцій матері у будьякому віці залежить від низки чинників: індивідуально-психологічних
властивостей особистості, специфіки попереднього досвіду материнства, умов
соціального середовища, задоволеності стосунками з батьком дитини, станом
фізичного та психічного здоров’я тощо [16, 63, 110]. Ю. П. Коренєвою (2017)
встановлено, що у 35,9 % жінок пізнього репродуктивного віку спостерігається
сприятлива ситуація вагітності. Разом з тим, тривогу та невпевненість у собі
відмічають 43,6 % жінок даної групи, а конфлікт з вагітністю та майбутньою
ситуацією материнства виявлений у 7,7 % вагітних. Автор підкреслює, що для
цієї

вікової

групи

доцільним

є

впровадження

комплексних

медико-
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психологічних програм супроводу під час вагітності та в післяпологовому
періоді [39]. Як стверджують C. Southby та співавт. (2019), розуміння жінок, що
їх майбутні шанси народити дитину є обмеженими, може вплинути на
переживання вагітності. Навіть, незважаючи на неускладнену вагітність, вагітні
пізнього репродуктивного віку можуть відчувати значне занепокоєння
протягом всієї вагітності [200]. При цьому підкреслюється, що вже на
початкових термінах вагітності стреси та психологічні травми безпосередньо
пов’язані з більш високою частотою розвитку захворювань і сприйнятливістю
до інфекцій у дитини. Вважається, що емоційно нестабільний стан майбутньої
матері відбивається на рівні її гормонів і роботі імунної системи, що, у свою
чергу, впливає на імунітет дитини [38, 89]. Зазвичай говорять про важливість
перших двох років життя дитини. Але все закладається ще в утробі матері.
Саме тому необхідно, щоб вагітна отримувала психологічну підтримку.
Можливо, існує сенс призначення антидепресантів, зважаючи на позитивний
ефект для дитини, що переважує побічні ефекти препаратів. Потрібні подальші
дослідження, як можна краще підтримувати жінок старшого віку протягом
вагітності та у прийнятті рішень щодо вибору способу пологів [52]. Деяким
жінкам, які жили в певному ритмі, важко звикнути до нових вимог, пов’язаних
з доглядом за новонародженим. Також існує небезпека виникнення конфліктів
через велику різницю у віці матері і дитини [3, 33].
У вагітних з великим інтергенетичним інтервалом (перерва між першими
та наступними пологами ‒ 10 та більше років) майже завжди наявні соматичні
та гінекологічні хронічні захворювання, накопичуються вогнища хронічної
інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом [88]. Серед найбільш
частих ускладнень вагітності в когортах – високий ризик невиношування,
гестозу, хронічної плацентарної недостатності та передчасного відшарування
плаценти, недоношування або переношування вагітності. Як наслідок – дистрес
плода, народження дітей з малою та критично малою вагою [73, 161, 163, 176].
Мета-аналіз K. G. Martinelli та співавт. (2018) було проведено з метою
вивчення асоціації між старшим віком матері і виникненням передлежання
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плаценти та відшарування плаценти серед первородящих і повторнородящих
жінок. Двадцять три статті були опубліковані протягом 2005-2015 рр. у базах
даних PubMed, Scopus, Web of Science та LILACS. Жінки були згруповані у
групи до 34 років та 35 років і старше. Для обох показників ‒ збільшення віку і
величини сили асоціації, ризик передлежання плаценти (OR=3,16, 95 % ДІ:
2,79-3,57) був сильніше асоційований із старшим віком вагітної, ніж ризик
відшарування плаценти (OR=1,44, 95 % ДІ: 1,35-1,54). Відносно паритету не
встановлено асоціації аномальної плацентації з більш старшим віком жінки
[169].
У вагітних старшого віку екстрагенітальні захворювання, передусім
судинні, приводять до системних змін гемодинаміки, мікроциркуляції в матці,
погіршення початкових трофічних процесів в матці під час вагітності і
порушення формування плаценти [133, 101, 104]. Вікові зміни гістоструктури
матки жінок старшого віку також створюють патологічний фон для розвитку
порушень у системі мати-плацента-плід. Встановлено, що в жінок старше 35
років затримка внутрішньоутробного розвитку плода спостерігається в 33,0 %
випадків, загроза переривання вагітності ‒ у 28,6 % випадків, викидні ‒ у 12,0
%, передчасні пологи ‒ у 16,7 % випадків, внаслідок порушень у плацентарній
системі [152, 191, 194].
L. Woods та співавт. (2017) в експериментальному дослідженні доводять,
що аномальний ембріональний розвиток у літніх мишей-самиць пов’язаний з
серйозними дефектами плацентації, що зумовлено пригніченням гормональної
чутливості старіючої матки. Отримані авторами дані підкреслюють головний,
хоча і недооцінений, вплив віку матері на адаптацію матки до вагітності, як
головний чинник зниження репродуктивного успіху. Автори вважають, що
ембріональні аномалії у мишей, пов’язані зі старінням матері, викликані
децидуалізацією та дефектами плацентації [211].
Підвищений

інтерес

акушерів

до

проблеми

фетоплацентарної

недостатності у жінок пізнього репродуктивного віку пояснюється високою
частотою цього ускладнення вагітності, недостатньою ефективністю лікування
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і несприятливим прогнозом для плода [6]. За даними УЗ-дослідження, в терміни
11-14 тижнів вагітності індекс периферичного опору маткових артерій PI у
жінок пізнього репродуктивного віку перевищує індекс у пацієнток молодшого
віку, що свідчить про порушення формування фетоплацентарного комплексу.
Найбільшу прогностичну значущість розвитку фетоплацентарної недостатності
мають показник периферичного опору в маткових артеріях PI більше 1,58 і
індекс кровотоку FI з оптимальним порогом менше 29,39. Використання в
клінічній практиці показників кровотоку в маткових артеріях, на думку авторів,
дозволить прогнозувати розвиток фетоплацентарної недостатності в ранні
терміни вагітності, до появи клінічної маніфестації, і при проведенні
своєчасних

лікувально-реабілітаційних

заходів

оптимізувати

ведення

вагітності, знизити перинатальні втрати [42],
Результати огляду літератури за останні 15 років дозволили T. Dakov та
V. Dimitrova (2014) стверджувати

[123], що

жінки старше 35

років

характеризуються зниженням фертильності, а перебіг та результати вагітності у
них супроводжується більшою частотою ускладнень на ранніх термінах,
включаючи самовільні аборти та позаматкову вагітність, а також вроджені
аномалії (хромосомні, структурні, генетичні синдроми). Старший вік матері
характеризується й більшою частотою ускладнень пізньої вагітності, такими як
АГ та діабет. Проблеми плацентації, перинатальної та материнської смертності
також частіше зустрічаються у цих пацієнток. З іншого боку, слід враховувати
деякі позитивні сторони відстрочення вагітності ‒ фінансові, емоційні та
загальну низьку абсолютну кількість ускладнень. За висновками авторів,
належний

антенатальний

догляді

дає

можливість

жінкам

старшого

репродуктивного віку мати успішну вагітність із загальним сприятливим
результатом, порівнянним із вагітністю у молодих жінок [123].
J. Leader та співавт. (2018) прагнули узагальнити інформацію про
материнські та перинатальні результати серед вагітних 45 років і старших
порівняно з жінками, молодшими 45 років [159]. Був здійснений комплексний
систематичний пошук в Інтернет-базах даних з 1946 по 2015 рр. Двадцять
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статей були включені до систематичного огляду, 15 ‒ до мета-аналізу.
Встановлено, що існувала на 2,60 більша ймовірність втрати плода, на 3,32
більше ймовірність ускладнень вагітності, на 1,96 більша ймовірність
передчасних пологів і в 4 рази більша ймовірність пологів через кесарів розтин;
новонароджені жінок ≥45 років мали на 2,49 більше шансів низької 5-хвилинної
оцінки за шкалою Апгар. Цей систематичний огляд свідчить про підвищений
ризик несприятливих материнських та перинатальних результатів [159]. M.
Carolan проаналізував 10 статей, включених до електронних баз даних
SCOPUS, MEDLINE, CINAHL, EMBASE (2001-2011 рр.). Зроблено три основні
висновки [115]: реєструється (1) збільшення показників мертвонародженості,
перинатальної смертності, передчасних пологів та низької ваги при народженні
серед вагітних ≥45 років; (2) збільшення частоти ускладнень вагітності, таких
як гестаційні ЦД, АГ, прееклампсія та частоти кесарева розтину; (3) існує
тенденція сприятливих результатів, навіть у віці матері 50-65 років, для
здорових жінок, які пройшли обстеження для виключення хронічного
захворювання. Автори стверджують, що хоча існують вагомі докази зв’язку
віку вагітної з несприятливими наслідками для матерів та новонароджених,
абсолютний показник мертвонародженості/

перинатальної смертності в

економічно розвинутих країнах є низьким ‒ менше 10 на 1000 народжених.
Тому, хоча у жінок вікової групи ≥45 років існують значні ризики при
вагітності, більшість досягає успішного результату. Найкращі результати
пов’язані зі здоров’ям матері, а також з доглядом за вагітними в перинатальних
центрах. Цю інформацію слід використовувати для консультування жінок у віці
≥45 років, які планують вагітність [115].
Вагітність

і

пологи

жінки

старшого

віку

протікають

на

тлі

екстрагенітальної патології, яка реєструється в 60 % випадків, причому у 2/3
пацієнток ця патологія має хронічний характер [90]. Даний контингент
пацієнток відноситься до групи ризику по ішемічній хворобі серця, інфарктам,
що можуть розвинутися під час вагітності і пологів, в післяпологовому періоді
або через кілька років [24, 135]. За даними A. D. Ngo та співавт. (2016), і
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короткі (<12 місяців), і тривалі інтергенетичні інтервали (24-59, 60-119 та ≥120
місяців) можуть бути використані в якості маркерів ризику для виявлення
жінок з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань в подальшому
житті [182]. Водночас, D. W. Knipe та співавт. (2015) не підтримують гіпотезу,
що тривалий чи короткий інтергенетичні інтервали є фактором ризику для
подальшого серцево-судинного здоров’я [155].
Вивчаючи вплив віку матері на гіпертонічні розлади при вагітності,
X. Liu та співавт. (2015) проаналізували 110 450 вагітностей, які були розділено
на 6 груп за 5-річним інтервалом віку матері. В якості референтної було обрано
вікову групу 25-29 років. Ризик гіпертонічних розладів при вагітності
(коефіцієнт шансів, OR) збільшувався у 3-х вікових групах жінок старше 30
років: вікова група 30-34 роки ‒ OR=1,3, вікова група 35-39 років ‒ OR=2,3,
вікова група ≥40 ‒ OR=3,3. Отже, ризики хронічної гіпертензії та АГ,
спричиненої вагітністю, поступово зростають з віком матері [162]. Аналогічні
дані отримали A. Vincent-Rohfritsch та співавт. (2012), які порівнювали перебіг
вагітності у 361 жінки віком від 43 років на момент пологів з 361 жінкою віком
25-35 років. Встановлено, що частоти гестаційної гіпертензії та гестозу були
значно вищими серед старшої вікової групи порівняно з контрольною групою
(11,1 проти 3,6 % та 8,3 проти 3,1 %, відповідно) [208].
Цікаві дані отримано S. Li та співавт. (2018), які прагнули оцінити зв’язки
між інтергенетичним інтервалом та індексом маси тіла (ІМТ) та артеріальним
тиском (АТ) дітей у віці 7 років та вивчити роль віку матері в цих асоціаціях
[160].

Після

коригування

за

материнськими

та

перинатальними

характеристиками, схемою годування, швидкістю набору ваги в перший рік
життя та поточним ІМТ і ростом, встановлено, що вік матері був незалежно
пов’язаний з показником ІМТ дітей 7 років. Також інтергенетичний інтервал та
вік матері були пов’язані з підвищеним діастолічним АТ дітей у 7 років.
Отримані дані свідчать, що тривалий інтергенетичний інтервал є фактором
ризику для підвищення діастолічного АТ та ІМТ нащадків. Збільшення віку
матері посилює цей вплив. На думку авторів, результати дослідження є
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викликом сучасним рекомендаціям ВООЗ щодо ідеального інтергенетичного
інтервалу, і вони пропонують зменшити ці рекомендацію до <24 місяців і навіть
коротше для жінок старшого віку [160]. Водночас, G. Pariente та співавт. (2019)
мали на меті оцінити зв’язок між віком матері та довготривалим здоров’ям
нащадків (до 18 років) [89]. За період спостереження (1991-2014 рр.) було
оцінено 202 709 пологів, з них 26 287 (12,9 %) були у жінок 35-39 років, а 6 718
(3,3 %) ‒ у жінок 40-50 років. У дітей, народжених від матерів старшого віку, не
спостерігалося суттєво різниці у кумулятивній захворюваності на педіатричні
хвороби, порівняно з групою порівняння. За висновками авторів, незважаючи
на асоціацію старшого віку вагітної з несприятливими наслідками для матері та
новонароджених, не існує асоціації із захворюваністю дітей у тривалій
перспективі [89].
Таким чином, незважаючи на тенденцію до поширення явища пізнього
материнства серед сучасних жінок, можна стверджувати, що сьогодні немає
єдиної думки серед фахівців щодо впливу вікового фактору та великого
інтергенетичного інтервалу на характер перебігу вагітності та адаптацію до
ситуації материнства в цілому. Безперечно, що ця категорія жінок є однією з
груп ризику щодо розвитку ускладнень під час вагітності та пологів. Жінки
пізнього репродуктивного віку характеризується обтяженим соціальним,
соматичним і акушерським анамнезом, а процес психологічної адаптації до
сприйняття нової ролі та формування материнської поведінки має певні
особливості, тому при розробці тактики ведення даної категорії вагітних
залежно від паритету пологів необхідно враховувати особливості соціальнопсихологічного, соматичного і акушерського-гінекологічного статусу.
1.2. Особливості пологів, післпологового періоду та відновлення
репродуктивного здоров’я
Пологи у пізньому репродуктивному віці стають об’єктивною реальністю
сучасного акушерства [58, 181]. У той же час, у старшому віці різко зростає

43

ризик материнської смертності: у віці 40-49 років він в 4 рази вищий, ніж серед
вагітних 20-29 років [28]. S. K. Nabukera та співавт. (2008) встановлено, що
інтервали між вагітностями <6 і ≥60 місяців пов’язані з більш високим рівнем
несприятливих наслідків після контролю за віком матері при першій вагітності.
Затримка народження першої дитини асоційована зі стійким ризиком
несприятливих перинатальних наслідків при другій вагітності. Оскільки
кількість жінок, які затримують народження дитини після 30 років,
збільшується, лікарі повинні враховувати ці ризики, консультуючи жінок щодо
репродуктивних планів [179].
Показник перинатальної смертності подвоюється при збільшенні віку
матері [126]. Однак, як підкреслюють K. S. Hussaini та співавт. (2013), вплив
інтергенетичих інтервалів (<6, 6-11, 12-17, 18-23, 24-59, ≥60) як на неонатальну,
так і постнеонатальну смертність остаточно не доведений [149]. У дослідження
включено померлих дітей матерів з попереднім живонародженим (n=1 466) і
когорту немовлят, що вижили, як групу порівняння (n=2 000). Аналіз показав
більшу смертність дітей при екстремальних інтергенетичних інтервалах <6
місяців та ≥60 місяців (32 %), порівняно з немовлятами, які вижили (24,7 %).
Результати дослідження стосується одного з аспектів запобігання ризику
ранньої дитячої смертності [149]. Аналогічні дані було отримано D. McKinney
та співавт. (2017), які провели ретроспективне дослідження всіх пологів (п=1
131 070) і дитячої смертності (п=8 152) у штаті Огайо (США) протягом 20072014 рр. Встановлено, що інтервал 12-60 місяців (1-5 років) між пологами
пов’язаний з меншим ризиком дитячої смертності. Автори розрахували, що при
дотриманні такого інтервалу можна було б попередити 31 дитячу смерть
щорічно [171].
У дослідженні L. M. Yee та співавт. (2016), серед 1 964 523 жінок (20112012 рр.) 9,0 % мали інтергенетичний інтервал від 4 до 17 місяців, 39,7 % ‒ від
18 до 36 місяців, 26,8 % ‒ від 37 до 60 місяців і 24,5 % ‒ >60 місяців [213].
Короткий інтергенетичний інтервал асоціювався з передчасними пологами (<37
тижнів; 13,8 проти 8,8 % при інтервалі 18-36 місяців) та несприятливими
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перинатальними результатами. Жінки з тривалим інтервалом мали більш
високий

ризик

індукції

пологів,

кесаревого

розтину,

хоріоамніоніту,

направлення в терапевтичний стаціонар, передчасних пологів, 5-хвилинної
оцінки новонародженого за шкалою Апгар <4 та переведення у відділенні
інтенсивної терапії. Таким чином, порівняно з жінками з інтергенетичним
інтервалом 18-36 місяців, жінки з короткими або дуже тривалими інтервалами
між пологами, мають підвищений ризик несприятливих наслідків для матерів та
новонароджених [213].
За даними Л.Н.Ситникової та Л.І.Лавлинської (2014), у 60% жінок 30
років і старше спостерігаються ускладнення в пологах: несвоєчасне вилиття
навколоплідних вод, аномалії пологової діяльності, родовий травматизм [69].
Частота несвоєчасного вилиття навколоплідних вод в 30-35 років складала
31,2%, в 36-40 років ‒ 45,1%, старше 40 років ‒ 70,2%. Аномалії пологової
діяльності у жінок пізнього репродуктивного віку зустрічалися в 10 разів
частіше, ніж у молодих жінок, а кесарів розтин робили у 9 разів частіше. У
жінок до 35 років частіше зустрічалася слабкість пологової діяльності (7,6%), а
у вагітних 35-40 років ‒ надмірно активна пологова діяльність (9,2%). Гіпоксія
плода в пологах, що вимагала застосування екстреного кесарева розтину, у
вікових вагітних спостерігалася в 7 разів частіше, ніж у молодих жінок. Частота
патологічної крововтрати в пологах у жінок старше 35 років досягала 9,4%. У
новонароджених матерів пізнього репродуктивного віку в 4 рази частіше спостерігалася перинатальна патологія: переважно пологові травми і захворювання
органів дихання. Частота гіпоксично-ішемічних уражень ЦНС склала 18,0%.
Рання неонатальна смертність спостерігалася в 5,2% випадків [69].
Породіллі пізнього репродуктивного віку з допологовим вилиттям
навколоплідних вод, мають підвищений ризик розвитку аномалій пологової
діяльності та гіпотонічних кровотеч. У разі розвитку ускладнень пологової
діяльності виправданий вибір операції кесарева розтину. Проведення у таких
пацієнток збудження пологів простогландинами вважають недоцільним.
Порушення регуляції пологового акту у пацієнток пізнього репродуктивного
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віку обумовлене зниженням чутливості рецепторів міометрія до статевих
стероїдних

гормонів.

представлені

Вікові

зміненою

внутрішньоклітинних

ультраструктурні

формою
органел

ядра,
і

великою

вакуолей,

особливості

міоцитів

кількістю

ядерець,

вираженим

гладким

ендоплазматичним ретикулумом [58, 92].
Для підтвердження гіпотези, що вік матері безпосередньо впливає на
успішні пологи, R. Patel та співавт. (2017) порівнювали особливості пологів у
мишей лінії C57BL/6J у 3-місячному (молодому) та 5-місячному (середньому)
віці і 8-місячному (старшому) віці [187]. Були також досліджені профілі
прогестерону в сироватці крові, функція міометрію та шийки матки. У старших
вагітних мишей спостерігалася більша тривалість вагітності та пологів, а також
зменшений розмір посліду. У старших мишей не спостерігалося такого ж
зниження концентрації прогестерону в сироватці крові, як у молодих мишей.
Тканини шийки матки у старших мишей були більш розтяжними, ніж у
молодших мишей. Активація окситоцинових рецепторів та експресія мРНК
коннексину-43 зменшувались у міометрії у 8-місячних проти 3-місячних мишей
у поєднанні з більш частими, але меншими за тривалістю, спонтанними
скороченнями

міометрія

та

послабленою

скорочувальною

реакцію

на

окситоцин. За висновками авторів, збільшення віку мишей пов’язане з
подовженням терміну вагітності та тривалістю пологів, а також спостерігається
затримка виведення прогестерону та порушення функції міометрія. Старіння
матки та дисфункція пологової діяльності мають бути досліджені у жінок
старшого репродуктивного віку [187].
Пацієнток у віці 35 років і старше необхідно відносити до групи ризику
розвитку істміко-цервікальної недостатності. Розвиток неспроможності шийки
матки у жінок в пізньому репродуктивному періоді збільшує ризик передчасних
пологів. У цих пацієнток слід вимірювати силу м’язів тазового дна [47]. J.
Awwad та співавт. (2012) виявили, що слабкість м’язів тазового дна має місце у
20,4 % жінок у віці 20-29 років, у 50,3 % ‒ у віці 30-39 років, у 77,2 % ‒ у віці
40-49 років [105]. Це співпадає з даними О. І. Лосевої та співавт. (2018), які
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встановили, що середнє значення м’язової сили вагінальних м’язів було
найменшим у групі пацієнток старше 35 лет: у віці 18-29 років ‒ 64,1 мм рт.
ст., у віці 30-34 років ‒ 60,2 мм рт. ст., у віці 35 років і старше ‒ 58 мм рт. ст. На
думку авторів, це зумовлено зниженням вмісту колагену в сполучній тканині, її
підвищеною розтяжністю з віком жінок. Зниження м’язової сили тазового дна
може бути чинником ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності та в
подальшому ‒ розвитку пролапсу тазових органів [46].
Аномалії пологової діяльності є одним з найбільш частих і тяжких
ускладнень пологів у вагітних пізнього репродуктивного віку. До теперішнього
часу гіпоксія, асфіксія і родова травма займають провідне місце серед причин
смерті та інвалідності дітей, при цьому найбільше число цих ускладнень
виникає при порушенні скорочувальної діяльності матки [7].
Л. Г. Сичинави та співавт. (2009) стверджують, що інтервал між пологами
не впливає на їх тривалість і частоту ускладнень пологової діяльності [70].
Навіть при інтервалі більше 20 років (21-24 роки) тривалість пологів складала
від 5 до 8 годин. Автори підкреслюють, що це суперечить загальноприйнятій
думці, що тривалий інтергенетичний інтервал ‒ чинник ризику збільшення
тривалості родового акту та частоти слабкості пологової діяльності, що часто є
одним з основних показань до планового кесарева розтину навіть за відсутності
ускладненого перебігу вагітності. З віком пацієнток збільшувалася частота
планового кесарева розтину з 31 % в 18-25 років до 44,2 % ‒ у жінок старше 40
років, що пояснюється розширенням показань до абдомінального розродження
(екстрагенітальні захворювання, несприятливий перинатальний результат в
анамнезі, тривале безпліддя, неодноразові спроби екстракорпорального
запліднення та ін.). За висновками авторів, великий проміжок часу між
пологами сам по собі не повинен слугувати основою для розширення показань
до планового кесарева розтину [70].
За даними M. Voigt та співавт. (2010), існує залежність частоти
передчасних пологів від віку матері. Найнижчий ризик розвитку передчасних
пологів описаний у жінок у віці 25-29 років (4,7 %). Для жінок вікової групи 30-
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34 років ‒ 6 %, у віці 35-39 років ‒ 7,8 % і максимальний ризик (12,7 %)
спостерігається у жінок старше 40 років. Серед чинників ризику передчасних
пологів автори називають: попередні медичні або мимовільні аборти в
анамнезі, випадки мертвонародження. За висновками авторів, поширеність
більшості анамнестичних чинників ризику передчасних пологів збільшується з
віком матері [209].
Z. Studziński (2004) ретроспективно оцінено результати вагітності у 98
жінок у віці 40 років і старше, які порівняли з результатами 100 вагітних 20-30
років, Передчасні пологи спостерігалися частіше у старших матерів порівняно з
групою контролю (19 проти 5 %). Розродження жінок старшого віку значно
частіше відбувалося шляхом кесаревого розтину, ніж у молодих мам (40 проти
19 %). Значні відмінності спостерігалися при оцінці за шкалою Апгар за 1 та 5
хвилин. Народжені старшими матерями мали в середньому 7,9 балів в 1
хвилину проти 9,0 у народжених молодими жінками, і 8,5 балів на 5 хвилину,
тоді як у контролі ‒ 9,3 [201]. За даними R. Lamminpää та співавт. (2012), у
жінок 35 років і старше (n=2387) у 19,2 % випадків спостерігаються передчасні
пологи до 37 тижнів і у 8,7 % ‒ до 34 тижня, у 7,1 % ‒ низькі показники за
шкалою Апгар в 1 і 5 хвилини, у 26,5 % ‒ народження дітей з малою для
гестаційного періоду вагою, у 12,1 % ‒ асфіксія новонароджених, а також більш
високі, порівняно з молодими матерями) показники індукції пологів,
переливання крові та надходження новонароджених до відділення інтенсивної
терапії [158]. M. C. Carolan та співавт. (2013) при порівнянні вагітностей у
жінок 45 років і старше (n=217) та 30-34 років (n=48909) також підкреслюють,
що більш старша вікова група має більші ризики передчасних пологів між 32-36
тижнями і народження немовлят малої для гестаційного віку ваги (<2500 г).
Більш старший вік матері найбільш сильно асоціювався з кесаревим розтином у
жінок, що народжували вперше, та тих, хто використовував допоміжні
репродуктивні технології, і цей зв’язок зберігалися незалежно від паритету.
Низька вага дитини при народженні асоціювалася з віком лише при перших
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пологах, а передчасні пологи спостерігалися у жінок старшого віку, як при
перших, так і при наступних пологах [116].
A. L. Rietveld та співавт. (2017) досліджений зв’язок між інтергенетичним
інтервалом та успішністю вагінальних пологів після кесаревого розтину.
Ретроспективне 10-річне когортне дослідження включало вагітних з попереднім
кесаревим розтином, які обрали вагінальні пологи при наступній вагітності
(n=36 653). Коефіцієнт успішності у референтній групі (12-24 місяців) становив
72 %. Показники успіху були подібними серед вагітних з інтервалом менше 24
місяців. Інтервали від 24 місяців і більше показали зниження рівня успішності:
70 % через 24-35 місяців, 67 % ‒ через 36-59 місяців і 62 % ‒ при інтервалі
більше 60 місяців. За висновками авторів, інтергенетичний інтервал <24 місяці
не пов’язаний зі зниженням успішності вагінальних пологів після кесаревого
розтину, у той час як показник успіху знижується при збільшенні
інтергенетичного інтервалу [192].
Протягом післяпологового періоду в організмі породіллі відбуваються
важливі фізіологічні процеси: проходять майже усі зміни, що виникли у зв’язку
з вагітністю і пологами в статевих органах, ендокринній, нервовій, серцевосудинній та інших системах; відбувається становлення і розквіт функції
молочних залоз. При цьому найбільш значні зміни в післяпологовому періоді
відбуваються у статевій системі, особливо в матці [31, 65]. Швидкість інволюції
матки залежить від ряду причин: загального стану, віку жінки, паритету,
особливостей перебігу вагітності і пологів, годування грудьми тощо. Інволюція
уповільнена

в

ослаблених

вагітних,

після патологічних

пологів, при

неправильному режимі в післяпологовому періоді. У жінок, що годують, матка
скорочується значно швидше, ніж у тих, що не годують [86].
Проведено дослідження 211 пацієнток, розроджених у термінах від 37 до
41 тижня вагітності [35]. У 1 групу (n=105) включені пацієнтки, результати
ехографії яких після пологів, виходили за межі нормативних значень; 2 група
(n=106) склали пацієнтка з показниками ультразвукової діагностики (УЗД) у
межах норми. Кожна група була поділена на підгрупи: а ‒ після пологів шляхом
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кесарева розтину і б ‒ після пологів через природні пологові шляхи. Не
виявлено достовірного впливу кількості вагітностей в анамнезі, тривалості
пологів, маси плода, наявності міоми на характер інволюції матки в
післяпологовому періоді. В 1а і 2а групах на 3 день за даними УЗД розширення
порожнини матки складало: 2,1±0,89 і 0,58±0,28 см; у 16 і 26 ‒ 2,39±0,42 і
0,95+0,41 см, відповідно. У більшості випадків (85,8%) до кінця другого тижня
післяпологового періоду відбувалася нормалізація передньо-заднього розміру
порожнини матки. У 1 групі перебіг післяпологового періоду не ускладнився
жодним випадком розвитку ендометриту. Автори стверджують, що УЗД є
високоінформативним методом виявлення залишків плацентарної тканини.
Встановлено, що наявність бульбашок газу в порожнині матки, її розширення за
відсутності клінічної картини гнійно-запальних ускладнень не повинні
розглядатися як прогностичні критеріїв і бути показанням для хірургічної
евакуації вмісту порожнини матки і/або призначення антибактеріальної терапії,
а вимагають динамічного спостереження [35]. У 115 породіль з неускладненим
перебігом післяпологового (n=30) і післяопераційного (n=85) періодів
проаналізовані УЗД-параметри рубця і матки на четверту добу, а також через 3
місяці після самовільних пологів (n=26) і оперативного розродження (n=18)
[61]. На 4 добу після кесарева розтину в порівнянні з УЗД-параметрами у жінок
з самовільними пологами відрізнялися передньо-задні розміри стінки матки в
області перешийка і довжина шийки матки. Через 3 місяці після операції тільки
показники ширини матки були меншими, ніж у жінок після самовільних
пологів. У той же час, передньо-задній розмір матки, товщина її передньої,
задньої стінок і міометрія в області рубця виявилися більшими. Відмінностей в
показниках об’єму матки виявлено не було. За висновками авторів,
розродження шляхом кесарева розтину впливає на процеси інволюції матки у
віддаленому післяопераційному періоді. Анатомо-функціональні відмінності
стану матки, обумовлені формуванням рубця, зберігаються і через 3 місяці
після розродження. УЗД-ознаки в 13,34 % спостережень «незавершеності» або
«неповноцінності» регенеративних процесів потребують виявлення чинників,
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що визначають формування неспроможності рубця і профілактики цих
порушень. Виявлені особливості слід враховувати при оцінці морфофункціонального стану матки у жінок після кесарева розтину і прогнозуванні
перебігу наступної вагітності та пологів [61].
Учасниці (n=3021) дослідження A. J. Hobbs та співавт. (2016) заповнили
анкети у терміні вагітності <25 та 34-36 тижнів та приблизно через 4 місяці
після пологів [147]. Встановлено, що більше жінок, що народили за плановим
кесаревим розтином, не мали наміру годувати грудьми або не починали
годувати груддю (7,4 та 4,3 %, відповідно), порівняно з жінками з вагінальними
пологами (3,4 та 1,8 %, відповідно) та екстреним кесаревим розтином (2,7 і 2,5
%, відповідно). Виявлено, що при екстреному кесаревому розтині жінки мали
більше труднощів з грудним вигодовуванням (41 %) і використовували більше
ресурсів до (67 %) та після (58 %) виписки з лікарні, порівняно з вагінальними
пологами (29, 40 та 52 %, відповідно) або при запланованому кесаревому
розтині (33, 49 та 41 %, відповідно). З врахуванням віку, доходу, освіти,
паритету, передчасних пологів жінки, які родили за плановим кесаревим
розтином, з більшою ймовірністю припиняють грудне вигодовування до 12
тижнів після пологів у порівнянні з жінками, які народжували вагінально [147].
Фізіологічне відновлення біоценозу статевих органів відбувається
впродовж першого тижня післяпологового періоду. У цей час спостерігається
динамічна зміна видового і кількісного складі мікрофлори, що може по-різному
впливати на перебіг пуерперію. Значну роль грає травма родового каналу,
зниження рівня естрогенів тощо. Якщо в пологах були розриви шийки матки, то
через

неповне

ушивання

виникають

рубцеві

ектропіони,

порушення

архітектоніки і функції шийки матки, що супроводжується зміною мікрофлори
піхви і появою хронічних екзоцервіцитів [91, 178]. B. Padilla-Ortega B та
співавт. (2016) спостерігали 115 пацієнток, які були розділені на дві групи: I
група (n=57) ‒ практично здорові жінки репродуктивного віку, II група (n=58) –
жінки через 1,5-2 місяці після пологів [185]. Представники анаеробних паличок,
у т. ч. Gardnerella vaginalis у І групі висівали в 6,8 %, у ІІ групі – в 27,7 %. Гриби
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роду Сandida виявляли в мазку 20,6 % жінок I групи, і у 32,7 % – в II групі.
Серед представників кокової мікрофлори переважали стафілококи: у І групі цей
показник склав 41,2 %, а у ІІ групі -– 74,2 %, і стрептококи – 13,6 і 68,8 %,
відповідно. Кокова мікрофлора у 74,2 % пацієнток ІІ групи найчастіше
знаходилась в асоціаціях і лише у 16,5 % пацієнток – в монокультурі.
Коринебактерії,

переважно

в

асоціаціях

з

умовно-патогенними

мікроорганізмами, на слизовій оболонці піхви виявлені у 10,3 % пацієнток ІІ
групи. Представників нормальної мікрофлори піхви у жінок через 1,5-2 місяці
після пологів виявлено в 13,8 % випадках, що вказує на дисбіотичний стан
статевих шляхів більшості пацієнток [185]. Зміни біоценозу є частою причиною
розвитку запальних ускладнень під час вагітності, пологів і післяпологового
періоду, серед яких найчастіше розвиваються ендометрит та рани промежини
[153]. D. Axelsson та співавт. (2018) встановлено, що збільшення віку та індексу
маси тіла (ІМТ) було пов’язано зі збільшенням поширеності післяпологової
інфекції. Післяпологова ранова інфекція найсильніше асоціювались з кесаревим
розтином та епізіотомією, ендометрит ‒ з анемією та ручним видаленням
плаценти, інфекції сечовивідних шляхів ‒ з екстреним кесаревим розтином та
інструментальним втручанням при пологах. Для жінок, виписаних з пологового
будинку, пік виникнення інфекції сечовивідних шляхів спостерігався через 6,
ранової інфекції та ендометриту ‒ через 7 днів після пологів [106].
Як підкреслює D. B. Karsnitz (2013), інфекції статевих шляхів, хоча і
рідше зустрічаються в 21 ст., продовжують впливати на рівень материнської
захворюваності та смертності. Післяпологова інфекції статевих шляхів
перешкоджають післяпологовому відновленню, збільшують потенціал для
повторної госпіталізації та можуть перешкоджати зв’язкам матері та дитини
[153]. T. Wen та співавт. (2019) вивчали ризик повторних госпіталізацій
(протягом 60 днів після пологів) у зв’язку з розвитком тяжких ускладнень
залежно від віку матері [210]. Проаналізовано 15,7 млн. пологів (2010-2014 рр.),
15 % яких були у жінок віком від 35 років. Вікова стратифікація виявила, що
жінки ≥35 років мають підвищений ризик повторних госпіталізацій та
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збільшений ризик виникнення тяжких ускладнень. Більшість повторних
госпіталізацій відбулися протягом перших 20 днів незалежно від віку; хоча
жінки, ≥35 років, частіше зверталися по допомогу протягом перших 10 днів.
Пацієнти у віці 35-39, 40-44 та >44 років повторно госпіталізувались у 9, 37 та
66 % випадків, відповідно. При цьому тяжкі післяпологові ускладнення
зареєстровані у 15, 26 і 56 % жінок, відповідно. За висновками авторів, жінки
старші 35 років є групою підвищеного ризику як для повторних госпіталізацій,
так і для розвитку тяжких захворювань після пологів, з найвищим ризиком
після 40 років і старше [210].
V. Aasheim та співавт. (2013) досліджували оцінку пологів більш
старшими за віком матерями [95]. Анкетування проводили: у терміні між 17 та
30 тижнями гестації та через 6 місяців після пологів. Старший вік визначався як
≥32 роки, а референтна група ‒ жінки 25-31 років. Жінки ≥32 років виражали
більше занепокоєння щодо майбутніх пологів, ніж молодші жінки, і через 6
місяців після розродження вони частіше описували пологи як «гірші, ніж
очікувалося». Різниця в досвіді пологів пояснювалася переважно способом
пологів. Порівняння в підгрупах з одним і тим же способом пологів показало,
що більш негативне ставлення жінок старшого віку стосувався лише жінок з
спонтанними вагінальними пологами. Серед жінок, які перенесли кесарів
розтин, старші жінки частіше, ніж жінки 25-31 років, пологи оцінювали як
«кращі, ніж очікувалося». Автори стверджують, що перенесення пологів
жінками у віці ≥32 роки незначно впливає на досвід пологів і ці жінки краще,
ніж молодші, відносяться до оперативного розродження [95].
Як підкреслюють J. Fenwick та співавт. (2015), високий рівень страху
перед пологами впливає на перебіг пологів, акушерські результати та емоційне
самопочуття приблизно кожної п’ятої жінки, яка проживає в розвинених
країнах [131]. M. Takegata та співавт. (2017) стверджують, що страх перед
пологами є важливим провісником симптомів травматичного стресу після
пологів як у жінок, що народжують вперше, так і у жінок, що вже мали досвід
пологів. Страх перед пологами передбачав історію подальших психічних
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захворювань для первородящих жінок, тоді як попередній досвід пологів був
головним для жінок, що вже народжували. Автори вважають, що важливим
завданням для акушерів є зосередження уваги на допомозі жінкам, що вже
народжували, бачити попередній досвід у більш позитивному світлі [29, 30, 62,
202]. Зв’язок між страхом перед пологами та їх тривалістю S. S. Adams та
співавт. (2012) оцінювали за опитувальником тривалості пологів Wijma (WDEQ) на 32 тижні гестації, що визначався як W-DEQ ≥85 (n=2206) [96].
Побоювання пологів було властиве 7,5 % жінок (n=165). Пологи була довшими
(на 1 годину 32 хвилини) у жінок, які бояться пологів, порівняно з вагітними,
які не мають такого страху. Після коригування за паритетом, консультуванням
щодо занепокоєння вагітністю, епідуральною анестезією, індукцією пологів,
екстреним кесаревим розтином, інструментальним вагінальним втручанням,
віком матері, різниця залишалася статистично значущою і становила 47 хвилин
[96]. Водночас, C. M. Bossano та співавт. (2017) досліджували, чи існують
відмінності в задоволеності пологами через десятиліття після перших пологів
[113]. За допомогою опитувальника Salmon вивчали 3 показники: спосіб
пологів (плановий кесарів розтин, кесарів розтин під час пологів, спонтанні
вагінальні пологи та оперативне вагінальне втручання), задоволеність та
розвиток тяжких ускладнень, а також вплив раси, віку, рівня освіти, паритету,
проведення епізіотомії. Серед 576 жінок через 10,1-17,5 років після перших
пологів були відмічені відмінності в оцінках задоволеності залежно від способу
пологів. Жінки, що народили вагінально, повідомили про більшу задоволеність,
ніж розродженні шляхом кесарева розтину. Оцінки несприятливих подій також
були найнижчими серед жінок, які народили шляхом спонтанного вагінального
розродження. Досвід жінок, що перенесли кесарів розтин, оперативне
вагінальне втручання, індукцію пологів і тривалу другу стадію був найбільш
негативним.

Серед

жінок,

розродженнях

за

допомогою

оперативного

вагінального втручання, були отримано найменш позитивні оцінки пологів.
Автори підкреслюють, що задоволеність пологами матір’ю залежить від
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способу пологів, а досвід перших пологів залишає враження й через десятки
років [113].
Післяпологовий період за багатьма психо-соціальними параметрами
відносять до станів, що супроводжуються високим стресовим навантаженням
[167, 172]. Серед чинників, що впливають на психічний стан жінок, головним є
поява дитини і початок формування стосунків в діаді «мати-дитина», а також
зміни (частіше підвищення) рівня і характеру фізичного навантаження, зміна
гормонального

статусу

[170].

Частота

психоемоційних

порушень

в

післяпологовому періоді складає, за даними різних авторів, від 10-20 % [127,
173] до 60-80 % [136, 154, 203], і значно асоційована з віком матері [26]. що
вказує на неоднозначний характер психічних порушень [165].
Відомо, що характер психопатологічних проявів у жінок варіює від
легких, триваючих кілька днів, депресивних, нерідко з тривожним відтінком
симптомів,

до

виражених

психотичних

порушень.

Найбільш

типовим

вважається розвиток депресивних порушень з 2 по 6 місяці після пологів [66,
71, 107, 140].
K. Niessen та співавт. (2017), провівши систематичний огляд літератури
(11 досліджень), представленої в електронних бази даних PubMed, CINAHL,
PsycINFO, Sowiport, встановили, що зосередившись на народженні здорової
дитини, матері старшого віку часто нехтують підготовкою до життя з
новонародженим та виявляються не готовими до виникаючих навантажень.
Медичні

працівники

повинні

зосередитись на підтримці

здоров’я

та

заохочувати літніх вагітних вчасно ознайомитись з особливостями догляду за
новонародженим членом сім’ї [183].
Таким чином, аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що
дані про вплив віку і значення інтергенетичного інтервалу на перебіг пологів,
післяпологового періоду і перинатальні результати у повторнородящих жінок
одиничні та мають суперечливий характер. Більшість жінок пізнього
репродуктивного віку мають ускладнення в пологах: несвоєчасне вилиття
навколоплідних вод, аномалії пологової діяльності, частота ускладнень
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збільшується з віком. Вагітним пізнього репродуктивного віку частіше, ніж
жінкам активного репродуктивного віку робиться екстрений і плановий кесарів
розтин. Перебіг пологів, стан плода і новонародженого у жінок пізнього
репродуктивного віку багато в чому визначається характером скорочувальної
діяльності

матки.

Висока

частота

порушень

пологової

діяльності

за

гіпотонічним типом диктує необхідність розробки комплексу пренатальної
підготовки.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Робота виконана на базі ДУ «Інститут ПАГ ім.акад. О.М.Лук’янової
НАМН України» (Директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім.акад. О.М.Лук’янової НАМН України»

академік НАМН України Ю. Г.

Антипкін).
Проведено порівняльний клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності
у 85 жінок з великим інтергенетичним інтервалом (≥ 10 років) – 1-а група, 68
вікових вперше народжуючих (≥35 років) – 2-а група та у 44 жінок,

що

народжували з перервою від 3 до 5 років – 3-я група. Усі 197 жінок, які склали
вищезазначені

групи, народили упродовж 2013-2018 років в

акушерських

клініках ІПАГ. Середній вік жінок 1-ї групи становив 33,3 років, 2-ї групи –
36,5 років, 3-ї – 28,4 років. Вибір груп порівняння (2-й та 3-й) мотивований тим,
що вікові першонароджуючі за віком, акушерсько-гінекологічним анамнезом,
соматичним статусом є подібними до групи дослідження, а роділлі з перервою
між пологами 2-5 років були обрані в зв’язку з тим, що більшість дослідників
вважає даний проміжок оптимальним [19, 75].
Жінки були обстежені в ІІІ триместрі вагітності, в післяпологовому
періоді та протягом року після пологів.
Всі пацієнтки були проінформовані про участь у дослідженні та дали
письмову згоду, згідно із протоколом, рекомендованим Комітетом з медичної
етики ІПАГ НАМН України.
Для вирішення поставлених в роботі задач дослідження проводили в
декількох напрямках.
І. Інструментальні дослідження.
Всім жінкам проводилось УЗД органів черевної порожнини та
щитоподібної залози та молочних залоз.

57

– Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і нирок
вагітних жінок проводилось за допомогою ультразвукових діагностичних
систем

Siemens

G40

(Siemens

AG,

Німеччина).

Використовувалися

широкосмугові конвексні в діапазоні частот 1,0-8,0 МГц та лінійні датчики в
діапазоні частот 4-13 МГц. Дослідження органів черевної порожнини
проводилось при положенні вагітної жінки на спині, лівому та правому боках.
Комплексне ультразвукове дослідження включало ехографічне дослідження
гепатобіліарної системи, підшлункової залози, селезінки, допплерографічне
дослідження судин печінки, а також ехографічне дослідження нирок.
При оглядовій ехографії, відповідно до стандартизованого протоколу,
оцінювались наступні показники: передньо-задній розмір правої і лівої часток
печінки, оцінювались контури, кути часток, стан паренхіми (ехогенність
паренхіми, однорідність її структури, звукопровідність); довжина, ширина
жовчного міхура і товщина його стінок, наявність конкрементів і інших
включень; товщина голівки, тіла і хвоста підшлункової залози, а також
щільність тканини підшлункової залози; розміри селезінки, а також оцінка
стану паренхіми.
Дослідження нирок проводилось в різних площинах при положенні
вагітної жінки на спині через передню черевну стінку і по боковій поверхні
тіла, а також сканування в положенні сидячи з боку спини. Ультразвукове
дослідження нирок включало оцінку положення нирок, вимірювання розмірів,
товщини паренхіми і оцінку її акустичної щільності, стан серединного
комплексу, також особливостей судинної архітектоніки за результатами
енергетичного допплерівського картирування (ЕДК).
Для ультразвукового дослідження щитоподібної залози у вагітних жінок
використовувався лінійний широкосмуговий датчик в діапазоні частот 4-13
МГц. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози проводилось в
положенні вагітної жінки лежачи на спині з дещо запрокинутою головою і
підкладеним під плечовим поясом валиком товщиною 10 см. Лінійний датчик
розташовують по передній поверхні шиї поліпозиційно, поліпроекційно,
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переміщуючи його послідовно від яремної вирізки до ділянки під’язикової
кістки.
Дослідження складалось з ряда послідовних етапів: оглядової частини ‒
оцінка розташування залози, ехогенності і структури тканини залози, а також
наявності в ній вузлових утворень; вимірювались розміри і визначався об’єм
залози; проводилась оцінка додаткових утворень (при наявності); аналіз
васкуляризації щитоподібної залози, судинного малюнка її патологічних
утворень

з

використанням

допплерівських

методик;

досліджувались

екстратиреоідні області – стан регіонарних зон лімфовідтоку.
–

Було

використано

метод

ультразвукової

мамографії

(УЗМ).

Застосовували високочутливі датчики з частотою сканування 7,5-15 МГц, а
також кольорове допплерівське картирування. Точність діагностики цього
метода при пухлинних утвореннях МЗ навіть перевищує таку при традиційній
мамографії. Ультразвукова діагностика (УЗД) є високоінформативною і
необтяжливою для хворого, дозволяє уникнути променеве навантаження.
Комплексна УЗМ дозволяє визначити наявність або відсутність об’ємного
утворення, провести диференційну діагностику, оцінити взаєморозташування
пухлини з оточуючими структурами та судинами та виробити оптимальну
тактику лікування [87]. Цей метод є провідним при обстеженні лімфатичних
вузлів та дифузних змін у МЗ.
Ехографічними проявами дисплазії (мастопатії) МЗ є кісти і (або)
розширені протоки (у невагітних та нелактуючих жінок), гіперплазія залозистої
тканини, що можна розцінювати як кістозний, фіброзний, залозистий або
змішаний вид дисплазії МЗ [93].
– Ультразвукове дослідження молочних залоз проводили в положенні
пацієнтки на спині в В-режимі електронним датчиком з частотою сканування
7,5-15 МГц в масштабі реального часу. При оцінці акустичної структури
інтактних молочних залоз ми користувалися методичними рекомендаціями з
ультразвукового зображення нормальних молочних залоз.
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При

огляді

та

пальпаторному

обстеженні

оцінювались

наступні

параметри: розташування та форма МЗ; колір та стан шкіри; форма соска та
характер виділень: стан лімфатичних вузлів, наявність пухлино подібних
утворень.

При

УЗ-обстеженні

оцінювався

стан

премамарної

жирової

клітковини, паренхіми залози, молочних протоків, лімфовузлів.
Ультразвукове і допплерометричне дослідження молочних залоз та
щитоподібної залози здійснювали за допомогою ультразвукового апарату
Acuson Х300 фірми Siemens Medical (США).
– Ультразвукове дослідження у породіль проводилось на 3-ю та 5-у добу.
При цьому використовувався ультразвуковий пристрій фірми Medison, Accuvix
V10. Дослідження проводилось конвексним датчиком з частотою 3,5-5,0 МГц і
радіусом кривизни скануючої поверхні 40 мм.
При скануванні враховувались наступні розміри: довжина матки, відстань
від внутрішнього вічка до зовнішньої поверхні дна; передньо-задній розмір –
відстань між найбільш віддаленими точками передньої і задньої поверхні
матки, перпендикулярно до повздовжньої вісі; поперечний розмір – відстань
між найбільш віддаленими точками бокової поверхні матки.
Також вимірювались такі саме параметри порожнини матки (довжина,
передньо-задній розмір та поперечний розмір).
Під час дослідження враховували час появи кута між маткою та шийкою
матки, наявність згортків крові в порожнині матки, оскільки данні параметри
характеризують наявність достатньої скоротливої здатності матки і процеси
самоочищення матки в післяпологовому періоді.
– Кольпоскопічне дослідження проводилось для оцінки стану піхвової
частини шийки матки. Його здійснювали, використовуючи кольпоскоп Olympus
із кольоровими світлофільтрами при фронтальній відстані приблизно 225-250
мм і перемінною глибиною поля, що відповідає збільшенню у 12-24 рази.
Аналізуючи одержані дані, дотримувались класифікації кольпоскопічних
термінів, прийнятій на 14-му Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації
патології шийки матки і кольпоскопії (IFCPC) в Ріо-де- Жанейро в 2011 році.
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При проведенні кольпоскопії оцінювали: колір, стан судинного малюнка,
поверхню і рельєф покровного епітелію: багатошарового сквамозного і
циліндричного, стик епітеліїв (локалізація і характер), наявність і форму залоз,
реакцію на розчин оцту, реакцію на розчин Люголю, краї утворень (чіткі або
розмиті), тип епітелію.
ІІ. Дослідження психологічного статусу.
Для об’єктивної оцінки психоемоційного стану та подальшої розробки
комплексу

психологічних

профілактичних

заходів

використали:

тест

"дослідження тривожності" Спілберга.
Дослідження

індивідуально-психологічних

особливостей

стану

та

психоемоційний стан вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом
були проведені з використанням комплексу психодіагностичних методів: шкала
особистісної та реактивної тривожності Ч. Д. Спілберга, яка адаптована Ю. Л.
Ханіним та за допомогою шкали САН (Самопочуття. Активність. Настрій).
ІІІ. Імунологічні дослідження.
Дослідження концентрації цитокінів інтерлейкіну 6 (IL-6), хемокіну (IL8), інтерферону гамма (IFN-γ) та гранулоцит-макрофаг-колонієстимулюючого
фактору (GM-CSF) проводили за допомогою імуноферментного методу
використовуючи комерційні тест системи «BD Biosciences Pharmingen», Сан
Дієго, США.
Вміст імуноглобулінів (Ig) G, A, M та секреторного IgA (sIgA) в секреті
слизу

цервікального

каналу

шийки

матки

вивчено

з

використанням

моноспецифічних антисироваток за методом G. Mancini та співавт. [166]. Для
підвищення чутливості метода остаточне розведення анти сироватки в агарі при
дослідженні цервікального слизу становило: для IgG – 1:80; для IgA – 1:100;
для IgМ – 1:120; для sIgA – 1:30. Після інкубації у вологій камері пластинки
поміщали в фізіологічний розчин, а потім на одну годину в 0,065 відсотковий
розчин сірчанокислого кадмію.
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Концентрацію лізоциму в цервікальному слизі визначали за допомогою
сухого порошку культури Micrococcus lisodeuticus методом радіальної
імунодифузії в гелі за методикою Н. С. Мотавкіної та співав [49].
ІV. Бактеріологічні дослідження.
Проведено вивчення видового та кількісного складу мікроорганізмівзбудників запального процесу у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
Бактеріологічний

аналіз

вмісту

піхви

включав

дослідження

аеробної

(стафілокок, стрептокок, кишкова палочка, ентеробактерії, гриби роду Саndida
та ін.) та анаеробної флори (лактобацили, бактероїди та ін.).
Бактеріологічні

дослідження

проводили

з

використанням

набору

селективних диференціально-діагностичних поживних середовищ. У всіх
висіяних культурах вивчали морфологічні, бактеріальні, культуральні і
біологічні властивості. Кількість усіх штамів бактерій в 1 мл виділень
визначали за числом колоній, що виросли, з урахуванням ступеня розведення
посівного

матеріалу

микробиологических

відповідно

до

наказу

(бактериологических)

№

535

"Об

методов

унификации
исследования,

применяемих в лечебно-профилактических учреждениях" [53].
V. Цитологічні дослідження.
Досліджували цитологічні мазки, в тому числі і на наявність
койлоцитарної атипії, із каналу шийки матки, зони перехідного епітелію та із
піхвової частини шийки матки, які одержували за допомогою щіточок
„Accellon-multi”, шляхом натиснутої ексфоліації (легкого зішкрібу), так як при
цьому попадають клітини більш глибоких шарів епітелію слизової оболонки.
Цитологічні мазки фіксували у суміші Нікіфорова, фарбували за Папаніколау.
При аналізі цитологічних мазків звертали увагу на клітини з дискаріозом, які
асоціюються з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (CIN), койлоцити,
кератиноцити і двоядерні клітини, які є патогномонічними цитологічними
ознаками ВПЛ інфекції, враховували також наявність вакуолізації цитоплазми,
за якою можна запідозрити інфікування вірусами групи Herpes. Найбільшу
увагу звертали на клітинний і ядерний поліморфізм, вираженість анізохромії,
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збільшення ядерно-цитоплазматичного відношення. На підставі аналізу
цитологічних препаратів визначали ступінь змін епітелію екто- і ендоцервіксу.
При цьому виділяли: (CIN-1) легка дисплазія епітелію шийки матки, (CIN-2) –
помірна дисплазія, (CIN-3) – тяжка дисплазія епітелію і Са in situ шийки матки.
Ступінь

диспластичних

змін

в

епітелії

шийки

матки

оцінювали

за

класифікацією, запропонованою в м. Бетесда (США) у 1991 р. [36, 120].
VI. Морфологічні та імуногістохімічні дослідження.
В лабораторії патоморфології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології АМН України» (зав. д.м.н., проф. Т.Д. Задорожна ) проведено
гістологічне та гістохімічне дослідження 20 плацент жінок з перервою між
пологами 10 років і більше (1 група); 20 плацент від жінок, вік яких становив 35
років і більше (2 група) у порівнянні з плацентами жінок з перервою між
пологами 3-5 років (3 група) – 20 плацент.
Морфологічний аналіз плацент, що досліджувались, проводили на
підставі

протоколу

плаценти,

який

включає

дані

органометричних,

макроскопічних та мікроскопічних досліджень (форма № 013-2/0, затверджена
наказом МОЗ України № 417 від 19.08.2004 р.). По сукупності величин маси
плода,

плаценти,

компенсаційних

ступеню
процесів

зрілості

ворсинчастого

визначали

ступінь

дерева,

хронічної

виразності

плацентарної

дисфункції. При характеристиці плацентарної дисфункції відмічалась ступінь її
компенсації (компенсована, субкомпенсована, декомпенсована). Відсутність
морфологічних

ознак

плацентарної

дисфункції

розцінювалося

як

компенсований стан плаценти.
Гістологічне дослідження проводили за загальноприйнятими методами
зафарбуванням гематоксилін-еозином та пікрофуксином за Ван-Гізон.
Гістохімічний

метод:

реакція

Фельгена

дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), визначали

для

виявлення

апоптозний індекс (АІ),

який характеризує кількість клітин з морфологічними ознаками апоптоза в
перерахунку на 100 досліджених клітин і наступним визначенням відсотків.
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Х 100.
Статистичну обробку отриманих результатів виконували за допомогою
стандартних комп’ютерних програм.
VIІ. Статистичні методи досліджень.
Статистичний аналіз апроксимація Woolf, OR (Odds Ratio) and 95 % CI
(Confidence Intervals),
двобічним P

Fisher’s Exact Test (непарний непараметричний із

значенням) був виконаний за допомогою

програми (In Stat

version 3.0 for Windows Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, USA).
Обробку статистичних даних проводили за стандартними методами за
допомогою програм Microsoft Office 2007: Word, Excel, Access; BIOSTAT.
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК. АНАЛІЗ
ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО
ПЕРІОДУ У ЖІНОК З ВЕЛИКИМ ІНТЕРГЕНЕТИЧНИМ ІНТЕРВАЛОМ
3.1. Порівняльний аналіз перебігу вагітності, пологів та стан
новонароджених у жінок з великим інтергенетичним інтервалом, вікових
першороділь та жінок з оптимальним інтергенетичним інтервалом
У динаміці комплексно обстежено 197 жінок. З них 85 жінок з великим
інтергенетичним інтервалом, які склали основну групу (1 група), 68 вікові
першонароджуючі жінки – 2 група та 44 жінки з оптимальним проміжком між
пологами (3-5 р.) – 3 група.
Жінки були обстежені в ІІІ триместрі вагітності, в післяпологовому
періоді та протягом року після пологів.
Вік обстежуваних жінок коливався від 25 до 50 років. Більшість жінок
була віком від 30 до 40 років, як видно з наведених у таблиці даних. В 1-й групі
більшість жінок (> 85,9 %) були віком від 30 до 40 років (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Розподіл жінок по групам та за віком, абс.ч (%)
Група
обстежених

Вік

Кількість

25–29

30–35

36–40

>40

1

85

4 (4,7)*∆

42 (49,4)*

31 (36,5)*∆

8 (9,4)

2

68

-

49 (72,1)*

16 (23,5)*

3 (4,4)

3

44

26 (59,1)

15 (34,1)

2 (4,5)

1 (2,3)

жінок

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
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∆

– різниця вірогідна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.

Старше 36 років в 1-й групі було 45,9 %, в 2-й групі – 27,9 % та в 3-й
групі – 6,8 %. Тобто в 1-й групі спостерігались більш вікові жінки.
Первинне безпліддя у жінок 1-ї групи було в 8,2 % (7 жінок), у жінок
другої та третьої груп в 5,9 % (4 жінки) та 4,5 % (2 жінки) відповідно.
Вторинне безпліддя було відмічене в 11,8 % (10 жінок) серед жінок основної
групи та в 10,1 % (7 жінок) серед жінок, які народжували вперше після 35 років.
Серед жінок, які народжували з оптимальним проміжком між пологами,
вторинне безпліддя виявлено не було (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Кількість випадків безпліддя серед обстежених жінок, абс.ч (%)
Група обстежених

Кількість

Первинне

Вторинне

1

85

7 (8,2)

10 (11,8)

2

68

4 (5,9)

7 (10,1)

3

44

2 (4,5)

0

жінок

Вивчення акушерського анамнезу показало, що у жінок з ВІІ до
теперішньої вагітності була значна кількість штучних абортів та самовільних
викиднів.
Так, у жінок 1 групи штучне переривання вагітності мало місце у 48,2 %
жінок, причому 23,5 % жінок штучно переривали вагітності неодноразово. В
37,6 % жінок 1-ї групи в анамнезі мав місце самовільний викидень. Рівень цих
показників значно вищий в порівнянні з жінками 2-ї і 3-ї груп, що видно за
даними таблиці 3.3.
Наслідки попередніх вагітностей у досліджуваних жінок приведено в
таблиці 3.4. Наведені дані вказують, що в 1-й та 3-й групах високу частку
становлять штучні аборти як перед першими пологами - по одному у 10,6 і
14,7 %, відповідно та 2 і більше у 7 і 9 %, відповідно. Привертає до себе увагу
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частка абортів між першими та другими пологами: по одному штучному
перериванню вагітності 30 % та 23 % жінок 1-ї та 3-ї груп відповідно; два і
більше – 26 % та 10 % відповідно, (p<0,05).
Таблиця 3.3
Кількість випадків переривання вагітності серед обстежених
жінок, абс.ч (%)
Група
обстежених

Аборт (кількість)

Кіль-

Самовільний

кість

1

2і>

викидень

1

85

41 (48,2)* ∆

20 (23,5)*

32 (37,6)* ∆

2

68

3 (4,4)*

0

18 (26,5)

3

44

10 (22,7)

5 (11,4)

10 (22,7)

жінок

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
∆

– різниця вірогідна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.

Таблиця 3.4
Акушерський анамнез у обстежених жінок, у відсотках
Група
дослідження

1
2
3

Відносна кількість жінок за акушерським анамнезом
Період

Самовіль-

Штучний аборт

ний аборт

1

≥2

перед 1-ми пологами

3,5

10,6

7

після 1-х пологів

8

30*

26*

перед 1 пологами

3

15

8

перед 1-и пологами

8

14,7

9

після 1-х пологів

5

23

10

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05.
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Таблиця 3.5
Частота гінекологічної патології у досліджуваних жінок, у відсотках
Значення показників в досліджуваних групах

Захворювання

1

2

3

Сальпінгоофорит

21,2*

17,6*

4,5

Хронічний ендометрит

10,6

8,8

0

12,9

7,7

6,8

Лейоміома матки

8,2

6

0

Ендометріоз

7,1

4,4

0

8,8

4,5

Доброякісна патологія
шийки матки

Операція на додатках

10,6

матки

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р<0,05.
З’ясовуючи можливі передумови несприятливого перебігу вагітності у
обстежених

жінок,

було

проаналізовано

наявність

в

них

хронічної

гінекологічної патології. Як видно з таблиці 3.5, різноманітні гінекологічні
захворювання частіше зустрічалися в літніх жінок, які переважали в 1-ї і 2-ї
групах. Загалом 65 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом мали однудві чи, навіть, три гінекологічні хвороби, істотно менше – 43 % було таких
серед першонароджуючих у 35 років та більше, (р1-2 <0,05) і лише у 17 % тих,
що народжували вдруге через 2-5 років. Особливо значну частоту хронічних
запальних процесів матки та її придатків встановлено нами у жінок старшого
віку, що відбивалося не тільки на перебігу вагітності, а й на стані плода.
Дані наведені у таблиці 3.6 переконливо свідчать, що найбільша
кількість ускладнень перебігу вагітності мала місце в 1-й та 2-й групах. Так,
загрозливий аборт в І триместрі мав місце у 51,8 % та 35,1 % випадків,
відповідно, а в 3-й групі дана патологія становила лише 6,8 %. Ранній гестоз в
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1-й та 2-й групах склав відповідно 25,9 і 11,8 %, в 3-й – 4,5 %. Загроза
передчасних пологів – найбільш поширене ускладнення в 1-й та 2-й групах –
57,6 та 38,2 % випадків, у 3-й групі – 13,6 %. Відносна кількість випадків
відшарування нормально розташованої плаценти в 1-й групі склала – 7,1 %, у
2-й – 2,9 %, в 3-й групі – 2,3 %. Затримка росту плода в 1-й та 2-й групах
становила відповідно 9,4 та 4,4 % проти 2,3 % в 3-й групі. Прееклампсія також
була більш поширеним ускладненням в 1-й та 2-й групах (відповідно, 27 % та
14,7 %) у порівнянні з 3-ю групою (4,5 %, р<0,05). Патологія навколоплідних
вод в 1-й та 2-й групах склала 18,8 і 10,1 % проти 4,5 % у 3-й групі. Загальний
аналіз доводить, що найбільша кількість ускладнень мала місце в 1-й групі,
тобто у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
Таблиця 3.6
Частота ускладнень вагітності у досліджуваних жінок, у відсотках
Значення показників в досліджуваних
групах

Ускладнення
1-а, n=85

2-а, n=68

3-я, n=44

Ранній токсикоз

25,9 *∆

11,8*

4,5

Загрозливий аборт

51,8 *∆

35,1*

6,8

Загроза передчасних пологів

57,6 *

38,2 *

13,6

23,5 *

13,2

4,5

3,5

1,5

0

7,1

2,9

2,3

Синдром затримки росту плода

9,4

4,4

2,3

Патологія навколоплідних вод

18,8 *

10,1

4,5

5,9

2,9

2,3

Прееклампсія за ступенем:
а) помірний,
б) тяжкий
Передчасне відшарування
нормально розташованої плаценти

Істміко-цервікальна недостатність

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
∆

– різниця достовірна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.
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Слід відмітити, що рівень розродження через природні пологові шляхи у
повторнонароджуючих жінок (1, 3 груп) помітно вищий (81,2 %, 91 %)
порівняно з першонароджуючими жінками (57,4 %) (табл. 3.7). Кесарів розтин
склав 18,8 % проти 42,6 % 2-ї групи та 9,0 % 3-ї групи. Загальна кількість
оперативного розродження є найменшою в 3-й групі.
Таблиця 3.7
Розподіл обстежених жінок за методом розродження, абс.ч (%)
Група

Кількість

Кесарів розтин

рer vias naturalis

1

85

16 (18,8)* ∆

69 (81,2)* ∆

2

68

29 (42,6)*

39 (57,4)*

3

44

4 (9,0)

40 (91,0)

обстежених жінок

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
∆

– різниця вірогідна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.

Аналіз перебігу пологів у досліджуваних жінок (табл. 3.8), вказує що
найбільша кількість ускладнень припадає на 1-у та 2-у групи. Так, аномалії
пологової діяльності в першій та другій групах складали 14,5 % та 7,7 % проти
2,5 % в 3-й групі. Передчасний вилив навколоплідних вод в 1-й та 2-й групах
становив 20,3 % і 7,7 % відповідно проти 5,0 % в 3-й групі. Значно більшим в
двох перших групах був дистрес плода – 11,6 % і 7,7 % проти 2,5 % в третій.
Травми м’яких пологових шляхів становили по групам: 14,5 % в 1-й групі, 7,7
% – в 2-й і лише 5,0 % – в 3-й. Таким чином, 1-а група помітно вирізняється
найбільшою відносною кількістю ускладнень в пологах серед досліджуваних
груп.
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Таблиця 3.8
Перебіг пологів у досліджуваних жінок, абс. ч, (%)
Значення показника по групах
обстежених жінок

Показник

1, (n=69)

2, (n=39)

3, (n=40)

10 (14,5)*

3 (7,7)

1 (2,5)

14 (20,3)* ∆

3 (7,7)

2 (5,0)

8 (11,6)*

3 (7,7)

1 (2,5)

2 (2,9)

1(2,6)

0

Дистрес плода в пологах

8 (11,6)*

3 (7,7)

1 (2,5)

Травма м’яких пологових шляхів

10 (14,5)*

3 (7,7)

2 (5,0)

Аномалії пологової діяльності
Передчасний вилив
навколоплідних вод
Дефект плацентарної тканини
Кровотеча в ІІІ та ранньому
післяпологовому періодах

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників 3-ї групи;

Δ

-

різниця достовірна відносно показників 2-ї групи.

Таблиця 3.9
Оперативні втручання під час пологів у досліджуваних жінок, абс. ч, (%)
Значення показника по групах обстежених
жінок

Показник
1, (n=69)

2, (n=39)

3, (n=40)

Без оперативних втручань

47 (68,1)

26 (66,7)

34 (85)

Епізіотомія

13 (18,8)

7 (17,9)

4 (10)

6 (8,7)

3 (7,7)

1 (2,5)

2 (2,9)

2 (5,1)

1 (2,5)

Ручне відділення плаценти
Інструментальна ревізія
стінок порожнини матки

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників 3-ї групи.
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Як видно з таблиці 3.9, оперативні втручання під час пологів були
найбільшими в 1-й групі.
Післяпологовий період в 2-й та 3-й групах дослідження був подібним
(табл. 3.10). Проте, в 1-й групі була підвищена частота субінволюції та
лохіометри.
Таблиця 3.10
Частота післяпологових ускладнень у досліджуваних жінок, абс. ч. (%)
Значення показника по групах обстежених
жінок

Показник
1, (n=85)

2, (n=68)

3, (n=44)

Субінволюція матки

9 (10,5)

5 (7,4)

1 (2,3)

Лохіометра

7 (8,1)

4 (5,9)

1 (2,3)

5 (5,9)

1 (1,5)

0

21 (24,7)

9 (13,3)

2 (4,6)

Температура нез’ясованої
етіології
Всього

Так, частота ускладнень в післяпологовому періоді у жінок 1-ї групи
склала 24,7 % проти 4,6 % в 3-й групі, (p<0,05). Тобто кожна п’ята жінка з
великим інтергенетичним інтервалом мала ускладнення в післяпологовому
періоді.
При проведені аналізу оцінки новонароджених за шкалою Апгар було
виявлено, що дітей з оцінкою менше 7 балів було народжено значно більше у
жінок основної групи (10 дітей / 11,7 %) в порівнянні з жінками, які
народжували вперше (2 дитини / 2,9 %) та з жінками з оптимальним проміжком
між пологами (2 дитини / 0,88 %) (табл. 3.11).
Співставлення ваги новонароджених у жінок трьох груп, виявило, що діти
з вагою менше 3000 г в 1-й та 2-й групах народжувались частіше (18,6 % та
19,1 % відповідно) ніж у жінок з оптимальним проміжком між пологами (6,8 %)
(табл. 3.12).
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Таблиця 3.11
Стан новонароджених за шкалою по Апгар, абс.ч (%)
Група

Кількість

Шкала Апгар, бал

обстежених новонарод-

8–9

8–8

7–8

7–7

6–7

3–5

жінок

жених

1

86

5 (5,8) 47 (54,7) 19 (22,1)

2

68

1 (1,5) 35 (51,5) 23 (33,8) 7 (4,71) 2 (2,9)

0

3

44

4 (9,1) 25 (56,8) 12 (27,3)

0

5 (5,8)
2 (4,5)

6 (7,0) 4 (4,7)
1 (2,3)

Примітка. * – Різниця вірогідна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
^ – різниця вірогідна відносно показників 3-ї групи, р <0,05.
Таблиця 3.12
Вага новонароджених, абс.ч (%)
Група

обстежених новонажінок

Вага, г

Кількість
до

роджених 2000

2001 –

2501 –

3001 –

3501 –

2500

3000

3500

4000

>4000

1

86

-

5 (5,8) 11 (12,8) 37 (43)*

2

68

-

1 (1,5) 12 (17,6) 30 (44,1)* 21 (30,9)* 4 (5,9)*

3

44

1 (2,3)

-

2 (4,5)

13 (29,5)

28 (32,6)* 5 (5,8)*
21 (47,7) 7 (15,9)

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05.
Таким чином, вагітні з великим інтергенетичним інтервалом складають
значний сегмент в загальній кількості вагітних і спостерігається чітка тенденція
до їх збільшення. Даний контингент вагітних помітно виділяється ускладненим
акушерсько-гінекологічним анамнезом, високим рівнем ускладнень перебігу
пологів та післяпологового періоду порівняно з жінками з оптимальним
інтергенетичним інтервалом. Дана група вагітних потребує всебічного
дослідження

та

створення

алгоритму

обстеження,

спостереження

в
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післяпологовому

періоді,

розробки

заходів

профілактики

порушень

репродуктивного здоров’я після пологів.
3.2. Стан внутрішніх органів та щитоподібної залози у вагітних з
великим інтергенетичним інтервалом за даними УЗД
Відомо, що під час фізіологічної вагітності структура печінки не
змінюється. По даним УЗД у всіх обстежених жінок печінка мала гострі рівні
чіткі контури, ехогенність паренхіми була не змінена, кровоплин в печінкових
венах був трифазний, не визначалось розширення портальної вени. В 3 групі
патологічних змін при огляді печінки не визначалось. В 1 та 2 групі
спостерагалось

збільшення розмірів печінки, за рахунок правої долі в 5

(13,9 %) та 2 (8 %) випадках, відповідно, та помірне ущільнення стінок
внутрішньо печінкових ходів 2 (5,6 %) та 3 (12 %), відповідно. У однієї з жінок
2 групи (4 %) в правій долі печінки визначались 2 гіперехогенних утворення
неправильної

округлої

форми,

без

посилення

кровоплину

(УЗ-ознаки

гемангіоми печінки) (табл. 3.13). У однієї жінки з 1-ї групи (2,8 %) в лівій долі
печінки визначалось анехогенне утворення розмірами (13,9х13,0) мм з чіткими
контурами (кісти печінки).
Таблиця 3.13
Патологічні стани виявлені при УЗД печінки, абс.ч. (%)
Значення показника в групах обстежених
жінок

Показник
Збільшення розмірів печінки

1, (n=36)

2, (n=25)

3, (n=26)

5 (13,9)

2 (8,0)

-

2 (5,6)

3 (12,0)

-

Ущільнення стінок внутрішніх
печінкових ходів
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Ультразвукове обстеження жовчного міхура сприяє виявленню змін
форми, розміру та наявності патологічних змін, дозволяє простежити динаміку
запального процесу в ньому та дискинетичні порушення, які значно
підвищують ризик розвитку холестатичного гепатозу під час вагітності (табл.
3.14). У всіх обстежених жінок жовчний міхур був овальної форми. Збільшення
розмірів жовчного міхура визначалось у 6 (16,7 %) вагітних 1-ї групи; 5
(38,5 %) – 3-ї групи та 5 (20 %) – 2-ї групи. Перегин в області тіла жовчного
міхура був також у 1 (2,8 %) вагітної 1-ї групи та 1 (4 %) вагітної 2-ї групи. В
3-й групі контролю цих змін не визначалось (табл. 3.14).
Таблиця 3.14
Патологічні стани виявлені при УЗД жовчного міхура, абс.ч, (%)
Значення показника в групах
обстежених жінок

Показник

1, (n=36)

2, (n=25)

3, (n=26)

6 (16,7)*

5 (20,0) *

5 (38,5)

1 (2,8)

1 (4,0)

-

1 (2,8)

1 (4,0)

-

Ущільнення стінок жовчного міхура

8 (22,2)* ∆

4 (30,8)*

2 (8,0)

Анехогенний вміст жовчного міхура

5 (13,9)

5 (20,0)

-

-

5 (20,0)

-

Збільшення розмірів жовчного міхура
Перегин жовчного міхура в області тіла
Перегин жовчного міхура в області
шийки

Гіперехогенний осад

Примітка. * – дані достовірні відносно 3-ї групи; ∆ - дані достовірні
відносно 2-ї групи
Ущільнення стінок жовчного міхура визначено у 8 (22,2 %) жінок 1-ї
групи; в 2-й та 3-й групах контролю цей показник склав 4 (30,8 %) та 2 (8 %),
відповідно. Потовщення стінок не визначалось в усіх групах обстежених жінок.
Вміст жовчного міхура був анехогенним у 5 (13,9 %) жінок 1-ї групи та 5
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(20,0 %) жінок 2-й групи. В 2-й групі у 5 (20,0 %) визначався гіперехогенний
осад в жовчному міхурі, ультразвукові (УЗ) ознаки хронічного холециститу та
холецистохолангіту у 3 (12,0 %), поєднувались з ознаками хронічного
панкреатиту. У 1 (2,8 %) вагітної 1 групи визначились на всіх стінках жовчного
міхура гіперехогенні структури розмірами до 6,4х6,4 мм, які давали ехо-тінь за
типом «хвоста комети» (УЗ ознаки поліпозу жовчного міхура)
Підшлункова

залоза

візуалізувалась

у

всіх

обстежених

жінок.

Ехоструктура її була однорідна, з рівними контурами, не збільшена в розмірах.
Дещо

підвищена

ехогенність

підшлункової

залози

(УЗД

ознаки

хр.

панкреатиту) визначались у 11 (30,6 %) жінок 1-ї групи; 3 (11,5 %) – 3 групи та
у 3 (12,0 %) – 2 групи.
У всіх обстежених вагітних селезінка не була збільшена в розмірах, мала
однорідну ехоструктуру.
При обстеженні у вагітних всіх груп нирки знаходились в типовому для
них місці. Лише у 1 (3,8 %) пацієнтки з 3-ї групи визначено незначне опущення
правої нирки. У всіх вагітних нирки були овальної форми з чіткими рівними
контурами, із звичайною ехогенністю паренхіми. Збільшення розмірів обох
нирок визначено у 8 (22,2 %) жінок 1 групи, в 2 і 3 групах збільшення нирок не
визначалось (табл. 3.15).
Ущільнення чашково-мискової системи правої нирки визначалось у 8
(22,2 %) жінок 1-ї групи, з невеликими гіпоехогенними включеннями до 2 мм,
без ехо-тіні.
В 3-й групі ущільнення чашково-мискової системи (ЧМС) правої нирки
визначалось у 7 (26,9 %) вагітних, у 2 (15,4 %) з них вона була деформована,
невеликими гіперехогенними включеннями до 2 мм без тіні (неможливо
виключити хр. пієлонефрит), ще у 2 (15,4 %) з них визначились ознаки
пієлоектазії правої нирки. В 1-й групі розширення лоханки правої нирки
(пієлоектазія) визначалась у 11 (30,6 %) вагітних. Ущільнення ЧМС правої
нирки виявлено у 2 (8,0 %) вагітних 2-ї групи, ознак пієлоектазії в них виявлено
не було.
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Таблиця 3.15
Патологічні стани виявлені при УЗД нирок, абс.ч. (%)
Значення показника в групах обстежених жінок
Показник

права нирка

лiва нирка

1, (n=36) 2, (n=25) 3, (n=26)

1, (n=36) 2, (n=25) 3, (n=26)

Нефроптоз

-

-

1 (3,8)

-

-

-

8 (22,2)*

-

-

8 (22,2)

-

-

8 (22,2) ∆

2 (8,0)*

7 (26,9)

8 (22,2)*

9 (36,0)

4 (15,4)

1 (2,8)

2 (8,0)

2 (7,7)

-

-

-

11 (30,6)*

-

2 (7,7)

11 (30,6)* ∆

2 (8,0)

-

2 (5,6)

2 (8,0)

-

1 (2,8)

2 (8,0)

-

Збільшення
розмірів
нирки
Ущільнення
ЧМС
Неповне
подвоєння
нирки
Пієлоектазія
Гідронефроз
І-ІІ ст.

Примітка. * – дані достовірні відносно 3-й групи; ∆ - дані достовірні
відносно 2-ї групи
Було виявлено неповне розщеплення ЧМС (УЗ-ознаки неповного
подвоєння) правої нирки у 1 (2,8 %) вагітної 1 групи та у 2 (8,0 %) вагітних 2-ї
групи.
ЧМС лівої нирки ущільнена, не потовщена, розширена, з невеликими
гіперехогенними включеннями були у 8 (22,2 %) вагітних 1-ї групи. Такі ж
ознаки виявлено у 4 (15,4 %) вагітних 3-ї групи та у 9 (36,0 %) вагітних 2-ї
групи.
У 1 (2,8 %) вагітної 1-ї групи в нижній чашечці лівої нирки визначались
гіперехогенні включення діаметром 3,4 мм (ознаки сечокам’яної хвороби).
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Двобічна пієлоектазія виявлена у 11 (30,6 %) жінок 1-ї групи та у 2
(8,0 %) жінок 2-ї групи.
Ознаки гідронефрозу правої нирки І-ІІ ступеня визначені у 2 (5,6 %)
вагітних 1-ї групи, в однієї з них гідронефроз був двобічним. Гідронефроз обох
нирок в 2-й групі виявлено у 2 (8,0 %) вагітних; в 3-й групі таких вагітних не
було.
У всіх обстежених вагітних щитоподібна залоза знаходилась в типовому
місці мала чіткі, рівні контури, капсула не була ущільнена. Лише в 1 (2,8 %)
вагітної 1 групи контури щитоподібної залози (ЩЗ) були нерівними (табл.
3.16).
Таблиця 3.16
Патологічні стани виявлені при УЗД щитоподібної залози, абс.ч (%)
Значення показника в групах обстежених
жінок

Показник
1, (n=36)

2, (n=25)

3, (n=26)

Неоднорідність структури

6 (16,7)

4 (16,0)

2 (7,7)

УЗ-ознаки вузлового зобу

4 (11,1)

3 (12,0)

1 (3,8)

Збільшення об’єму ЩЗ

5 (13,9)

3 (12,0)

4 (15,4)

Дифузний зоб І ступеня (ст.)

3 (8,3)

2 (8,0)

-

Дифузний зоб ІІ ст.

1 (2,8)

-

1 (3,8)

Дифузний зоб ІІІ ст.

-

1 (4,0)

-

Змішаний зоб

2 (5,6)

-

3 (11,5)

УЗ-ознаки хр. тіреоїдиту

3 (8,3)

3 (12,0)

-

Примітка. * – дані достовірні відносно показників 3-ї групи
В 1 групі в 1 (2,8 %) жінки визначалось зниження ехогенності, у 2 (5,6 %)
– підвищення ехогенності ЩЗ. Неоднорідність ехоструктури за рахунок
чергування гіпо- та ізоехогенних ділянок з множинними точковими та
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лінійними гіперехогенними структурами

визначалась у 6 (16,7 %) жінок 1-ї

групи, 4 (16,0 %) – 2-ї групи та у 2 (15,4 %) – 3 групи. В правій долі ЩЗ
визначалось округле ізоехогенне утворення з гіпоехогенним контуром за
посиленням

перинодулярного механізму

(УЗ-ознаки вузлового зобу) у 4

(11,1 %) вагітних 1-ї групи; 1 (7,7 %) вагітної 3-ї групи та у 3 (12,0 %) вагітних
2-ї групи. У 1 (4,0 %) вагітної 2-ї групи контролю в перешийку визначалось
гіпоехогенне утворення з чіткими контурами розміром 3,0х2,9 мм, в якому
кровоплин не визначався (УЗ-ознаками вузла перешийка). Об’єм ЩЗ більше
вікової норми на 40-100 % визначався у 5 (13,9 %) жінок 1-ї групи, 3 (12,0 %)
жінкам 2-ї групи, 4 (30,7 %) вагітних 3-й групи.
Збільшення периферичних лімфовузлів не виявлено в усіх обстежених
вагітних.
Ознаки дифузного зобу 1 ступеня визначено у 3 (8,3 %) вагітних 1-ї
групи та у 2 (8,0 %) вагітних – 2-ї групи. Дифузний зоб 2 ступеня визначено у 1
(2,8 %) вагітної 1-ї групи та 1 (3,8 %) вагітної 3-й групи. Дифузний зоб ІІІ
ступеня визначався у 1 (4,0 %) вагітних 2-ї групи. Всього ознаки дифузного
зобу були у трьох жінок 1-ї групи 11,1 %, у 12 % жінок 2-ї групи та у 3,8 %
жінок 3-ї групи.
УЗ-ознаки змішаного зобу були у 2 (5,6 %) жінок 1-ї групи та 3 (11,5 %)
вагітних 3-й групи.
УЗ-ознаки хронічного тиреоїдиту визначено у 3 (8,3 %) вагітних 1-ї
групи та 3 (12 %) вагітних 2-ї групи.
Виявлені зміни при скринінговому УЗД обстеженні внутрішніх органів
вагітних жінок 1-ї та 2-ї груп показали великий відсоток порушень. У жінок
віком від 30 років (1 та 2 група) досить часто визначались патологічні зміни
внутрішніх органів та поєднання захворювань декількох органів. Відомо, що
захворювання внутрішніх органів може погіршувати стан вагітної та плода, а
вагітність може погіршувати

перебіг екстрагенітального

захворювання.

Зважаючи на велику частку визначених змін внутрішніх органів у вагітних
віком від 30 років, доцільно проводити скринінгове УЗД дослідження в більш
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ранній термін або під час прегравідарної підготовки. Це дозволить своєчасно
виявити зміни та попередити патологічні стани в цих органах і системах під час
вагітності, що позитивним чином впливатиме на перебіг вагітності та пологів у
жінок від 30 років, знизить відсоток можливих ускладнень у плода та
новонародженого.
3.3. Стан соматичного здоров’я жінок, які народили вдруге з
інтервалом понад 10 років
Екстрагенітальна патологія найбільш поширена серед жінок 1-ї та 2-ї
груп (табл. 3.17), що частково обумовлено більш старшим їх віком.
Таблиця 3.17
Частота екстрагенітальної патології у досліджуваних жінок, у відсотках
Захворювання

Відносна кількість жінок в досліджуваних групах
1-а, n=85

2-а, n=68

3-я, n=44

Хронічний пієлонефрит

9,4

8,8

4,5

Хронічна анемія

10,6

10,1

6,8

Вегето-судинна дистонія

12,9

8,8

4,5

Артеріальна гіпертензія

9,4

7,4

0

Порушення ритму серця

3,5

1,5

0

Ішемічна хвороба серця

2,4

7,4*

0

Ожиріння

11,8*

14,7*

6,8

Варикозна хвороба

16,5*

7,4*

2,3

Хронічний гастрит

17,6

20,6

13,6

Виразкова хвороба шлунку

2,4

0

0

Хронічний холецистит

10,6

7,4

4,5

Хронічний гепатит

3,5

1,5

0

Хронічний бронхіт

5,9

1,5

9,1

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05.

80

Помітно виділяється частка хронічних захворювань нирок, органів
травлення, анемії, ожиріння та варикозної хвороби. Всього захворювань ССС у
жінок 1-ї групи спостерігались у 28 % випадків, у 2-й та 3-й групах 19,5 % та
4,5 % відповідно (p<0,05). Захворювання ШКТ також були достовірно вище у
жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Цей показник склав в 1-й, 2-й і
3-й групах відповідно 34,1 %, 29,5 % та 18,1 %. Важливо також відзначити, що
значна частка екстрагенітальних захворювань набута жінками 1-ї групи
упродовж останніх десяти і більше років, що склали той-таки інтергенетичний
інтервал.
Все це є додатковим аргументом на користь народження другої дитини
за 2-5 років після першої, а не за десять.
3.4. Особливості психоемоційного стану обстежених вагітних з
великим інтергенетичним інтервалом
Дослідження

індивідуально-психологічних

особливостей

стану

та

психоемоційний стан вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом
були проведені з використанням комплексу психодіагностичних методів: шкала
особистісної та реактивної тривожності Ч. Д. Спілберга, яка адаптована Ю. Л.
Ханіним та за допомогою шкали САН (Самопочуття. Активність. Настрій).
Вивчення психоемоційного стану жінок з великим інтергенетичним
інтервалом показало його порушення у переважної кількості жінок: індекс
стресостійкості був низький у 60 % жінок, проти 33,8 % у жінок, які
народжували вперше після 30 років (2 група) та 9,1 % у жінок з оптимальним
проміжком між пологами.
У 24,4 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом індекс
стресостійкості був помірний та у 15,3 % - високий (табл. 3.18).
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Таблиця 3.18
Рівень стресостійкості у вагітних, абс. ч (%)
Група вагітних

Розподіл жінок за рівнем стресостійкості
високий

помірний

низький

1-а, n=85

13 (15,3)*

21 (24,7)∆

51 (60)* ∆

2-а, n=68

14 (20,6)*

31 (45,6)*

23 (33,8)

3-я, n=44

31 (70,5)

9 (20,5)

4 (9,1)

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, ∆ –
різниця достовірна відносно показників 2-ї групи.
У той же час, як для жінок які народжували вперше після 30 років
високий індекс стресостійкості був у 20,6 % та помірний у 45,6 % жінок, а у
жінок з оптимальним проміжком між пологами – 70,5 % та 20,5 % відповідно,
що свідчить про збережений рівень адаптаційних резервів організму до стресу.
На тлі зниження стресостійкості у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом спостерігались підвищення втоми і тривоги, лабільність настрою,
порушення сну, роздратованість та невпевненість в собі.
Таблиця 3.19
Рівень тривожності вагітних (за Спілбергом), абс. ч (%)
Група вагітних

Відносна кількість обстежених вагітних (сума білів)
низький (≤30)

середній (31 – 44)

високий (≥45)

1-а, n=85

9 (10,6)* ∆

17 (20,0) ∆

59 (69,4)* ∆

2-а, n=68

14 (20,6)*

20 (30,8)*

34 (50,0)*

3-я, n=44

22 (50,0)

18 (40,9)

4 (9,1)

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, ∆ –
різниця достовірна відносно показників 2-ї групи.
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Результати тестування вказують найвищий рівень тривожності (69,4 %)
у жінок з великим інтергенетичним інтервалом, що у порівнянні з жінками, які
народжують з оптимальним проміжком між пологами є вищим більш ніж у 7
разів. Більше 90 % жінок, які народжували з оптимальним проміжком між
пологами мають низький та середній стан тривожності. Слід відмітити, що
високий рівень тривожності спостерігається у 50 % жінок, які народжували
вперше після 30 років.
Таким чином, проведені дослідження психоемоційного стану та якості
життя у жінок з великим інтергенетичним інтервалом свідчить, що для цієї
групи жінок характерним є зниження рівня стресостійкості та загострене
відчуття тривожності порівняно з жінками з оптимальним проміжком між
пологами, що проявляється високим рівнем тривоги та напруженням,
адаптаційних можливостей організму, що в свою чергу погіршує якість життя.

3.5. Стан і особливості загального та місцевого імунітету у вагітних з
великим інтергенетичним інтервалом
Результати дослідження рівнів цитокінів в сироватці периферичної крові
в першому триместрі вагітності у жінок в залежності від інтергенетичного
інтервалу вагітності наведено в таблиці 3.20. В цьому періоді концентрація IL-6
суттєво не відрізняється у жінок 1-ї групи від 2-ї групи та жінок 3-ї групи.
Концентрація IL-8 була суттєво підвищеною у жінок 1-ї групи у співставленні
з 3-ю групою жінок. При вивченні концентрації GM-CSF було відмічено
суттєве його підвищення в 1-й групі жінок. Це підвищення було зареєстровано
як у співставленні з 2 групою, так і з 3 групою.
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Таблиця 3.20
Концентрація цитокінів IL-6, IL-8, GM-CSF в сироватці периферичної
крові в І триместрі вагітності у обстежених жінок в залежності від
інтергенетичного інтервалу, пг/мл
Група обстежених

n

IL-6

IL-8

GM-CSF

1-а

30

(47,5±7,9)*

(85,8±12,0)*

(6,2±2,2)*∆

2-а

20

58,1±8,3

62,1±26,8

1,21±0,54^

3-я

30

69,4±7,9

24,4±8,0 *

2,17±1,1**

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р<0,05;
∆

– різниця достовірна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.
У другому триместрі крім IL-6, IL-8, GM-CSF вивчали ще і IFN-γ. Дані

другого триместру наведені в таблиці 3.21.
Таблиця 3.21
Концентрація цитокінів IL-6, IL-8, GM-CSF та IFN-γ в сироватці
периферичної крові у ІІ триместрі вагітності у жінок в залежності від
інтергенетичного інтервалу вагітності, пг/мл
Група

n

IL-6

1

30

(61,3±6,8) ∆

(92,1±21,5)* 11,2±2,7

(94,5±7,1) ∆

2

20

41,9±8,2

(67,9±13,1)* 6,4±2,8

(64,4±8,7)*

3

30

65,9±8,4

27,0±9,5

92,0±8,3

обстежених

IL-8

GM-CSF

10,2±3,3

IFN- γ

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
∆

– різниця достовірна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.
У ІІ триместрі рівні IL-6 були суттєво вищі у жінок 1-ї та 3-ї груп у

співставленні з даними жінок 2 групи. Тенденція розподілу

IL-8

повторювалась, тобто в 1 групі концентрація його була підвищена. Різниця між
групами відносно концентрації GM-CSF нівелювалась і не була суттєвою. При
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вивченні концентрації IFN-γ у другому триместрі було зареєстровано
підвищення цього цитокіну у жінок 1-ї та 3-й групи у співставленні з 2-ю
групою.
Отримані дані свідчать про деякі зміни в синтезі цитокінів, які вивчали у
вагітних жінок в першому та другому триместрах в залежності від
інтергенетичного інтервалу вагітності. Цитокіни – це гормоноподібні молекули,
дія яких на клітину-мішень опосередковується високо специфічними і високоафінними мембранними рецепторами. IL-6 індукує синтез білків гострої фази, у
зв’язку з чим може бути віднесеним до цитокінів запалення. IL-8 – це низько
молекулярний цитокін, його відносять до родини хемокінів, а по характеру його
дії – до прозапальних цитокінів.

GM-CSF належать до цитокінів, які

стимулюють гемопоез. В той же час він є прозапальним цитокіном, його рівень
в сироватці крові може підвищуватись при запаленні різної етіології.
У проведеному досліджені у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом у першому триместрі ще не було будь-якого підвищення продукції
IL-6. Але, в другому триместрі концентрація IL-6 була суттєво підвищена у
жінок, які в анамнезі вже мали дітей, порівняно з жінками першовагітними.
Стабільно підвищеною була продукція

IL-8 у вагітних жінок з великим

інтергенетичним інтервалом як у першому, так і в другому триместрі вагітності.
Це підтверджує наявність у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
хронічних запальних захворювань, а також відображає більшу частоту загрози
викиднів. Відомо, що концентрації GM-CSF у здорових вагітних підвищуються,
а при спонтанних абортах зменшуються [189], але в обстежуваних вагітних
жінок

абортів не було, а тільки їх загроза, тому можна припустити, що

підвищення концентрації GM-CSF в обох групах жінок, що мали дітей,
відображає мобілізацію захисної реакції організму. Це підтверджується і
мобілізацією IFN-γ в цих обох групах у другому триместрі вагітності.
Таким чином, найбільш притаманним для групи жінок з великим
інтергенетичним

інтервалом,

порівняно

з

жінками

з

нормальним

інтергенетичним інтервалом підвищення інтерлейкіну-8 як в першому, так і в
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другому триместрі, що відповідає розповсюдженості загрози аборту у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом. Також підтверджена захисна роль GMCSF.
Аналіз вмісту специфічних та неспецифічних факторів локального
імунітету показав, що концентрація sIgA, IgG, IgA та лізоциму в цервікальному
слизі вагітних жінок першої і другої групи між собою не відрізнялись, що
відображено в таблиці 3.22.
Таблиця 3.22
Концентрація імуноглобулінів і лізоциму в цервікальному слизі вагітних
жінок, г/л
Група
обстежених

sIgA

IgG

IgA

IgM

лізоцим

1, (n=20)

(0,84±0,17)*

1,99±0,41

0,33±0,07 1,9±0,40

0,18±0,04

2, (n=13)

(0,96±0,30)*

2,88±0,64

0,27±0,06 -

0,31±0,08

3, (n=30)

1,69±0,12

1,64±0,34

0,84±0,09 1,58±0,02

0,16±0,02

жінок, (n)

Примітка. * – Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р
<0,05; ∆ – різниця достовірна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.
Так, середні значення концентрації секреторного імуноглобуліну А у
цервікальному слизі склала (0,84±0,17) г/л в 1 групі та (0,96±0,30) г/л у 2-ї
групи, р>0,05. Концентрація IgG – (1,99±0,41) г/л та (2,88±0,64) г/л відповідно,
р>0,05, а концентрація IgA – (0,33±0,07) г/л та (0,27±0,06) г/л, р>0,05. Окремо
слід зазначити, що в 25 % випадків у цервікальному слизі жінок основної групи
визначався IgM, середня концентрація якого склала (1,99±0,40) г/л, тоді, як в
2-й групі імуноглобулін класу М не визначався зовсім.
Характеризуючи концентрацію основного бактерицидного фактору
біологічних рідин лізоциму, слід також зазначити, що у пацієнток 1-ї та 2-ї груп
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його рівні у цервікальному слизі достовірно не відрізнялись між собою і склали
(0,18±0,04) г/л та (0,31±0,08) г/л відповідно, р>0,05 (табл. 3.22).
Детальніший аналіз проведених досліджень вказує на суттєві зміни
імунологічної реактивності місцевого імунітету в цервікальному слизі вагітних
жінок з великим інтергенетичним інтервалом та у жінок 2-ї групи в порівнянні з
даними жінок з оптимальним інтергенетичним інтервалом. Так, концентрація
секреторного IgA та IgA у вагітних жінок 1-ї та 2-ї груп вірогідно нижча, ніж у
вагітних 3-ї групи на тих самих термінах дослідження. А саме, у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом концентрація sIgA склала (0,84±0,17) г/л,
у жінок 2-ї групи, які вперше народжують – (0,96±0,30) г/л проти (1,69±0,12) г/л
– з оптимальним інтергенетичним інтервалом вагітних, p<0,05; концентрація
IgA – (0,33±0,07) г/л та (0,27±0,06) г/л проти (0,84±0,09) г/л, відповідно, p<0,05.
Також в 2-й групі вагітних жінок відмічена тенденція до підвищення
концентрації лізоциму в цервікальному слизі проти показників 3-ї групи
(0,31±0,08) г/л та (0,16±0,02) г/л, відповідно, p>0,05.
Таким чином, на підставі проведених досліджень витікає, що зміни
показників специфічної ланки локального імунітету у вагітних жінок 1-ї групи
свідчить про пригнічення механізмів імунологічної резистентності слизових
оболонок цервікального каналу напередодні пологів. Зокрема, виявлено
достовірне зниження основних факторів локального імунітету цервікального
слизу, а саме sIgA і IgA на тлі збереження нормальної концентрації IgG та
лізоциму. Такі зміни створюють умови для персистенції статевої інфекції [138]
і зумовлюють хронічний перебіг основного захворювання, що в подальшому
може призвести до певних ускладнень пологів. Тому такий стан локального
імунітету вагітних жінок потребує проведення, напередодні пологів, певних
заходів корекції, спрямованих на відновлення проективних властивостей
цервікального слизу. Зважаючи на певну автономність імунних реакцій в
нижніх відділах статевих органів [112, 128], необхідно також внести до
переліку досліджень визначення не тільки локальних факторів захисту, а і
системних, таких як імуноглобуліни, лізоцим, С3-компонент комплементу;
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дослідити концентрацію про- та протизапальних цитокінів, які приймають
активну участь в регуляції імуномоделюючих та імуносупресивних ефектів в
ендометрії, трофобласті і плаценті.
У вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом формується
часткова недостатність локального імунітету цервікального каналу, яка
реалізується нестачею синтезу секреторних імуноглобулінів класу А і
супроводжується появою у цервікальному слизі кожної п’ятої вагітної
імуноглобуліну класу M. Це розцінено як компенсаторно-пристосувальну
реакцію, яка може бути пов’язана з активізацією персистуючих хронічних
інфекцій в статевих шляхах жінки напередодні пологів.
3.6. Стан молочних залоз у вагітних з великим інтергенетичним
інтервалом
Всім жінкам проводилось пальпаторне та ультразвукове обстеження
молочних залоз.
Відсутність патології молочних залоз при візуальному, пальпаторному та
УЗ-обстеженні визначалась у 22 (46 %) вагітних 1 групи; 20 (56 %) вагітних, що
народжували вперше у віці більше 30 років та у 27 (84,4 %) жінок з
оптимальним інтергенетичним інтервалом. У всіх цих жінок молочні залози
розташовувались між ІІІ і VII ребрами та між linea parasternalis i linea axillaris
arterior. Молочні залози мали форму півкулі. Шкіра молочних залоз мала
звичайний колір, була чиста. Соски мали випуклу форму, були чисті. При
надавлюванні з сосків виділялось молозиво в мізерній кількості. Лімфатичні
вузли (парамамарні, аксілярні, підлопаткові, підключичні, надключичні,
парастернальні) не пальпувались. Пухлиноподібних утворень пальпаторно не
визначено. При УЗ-огляді у цих жінок структура МЗ була представлена
залозистою тканиною, з незміненою ехогенністю. Молочні протоки не
розширені, товщина залозистого шару справа і зліва була однаковою.
Регіональні лімфовузли (аксилярні, підлопаткові, підключичні, парастернальні)

88

не збільшені. Усі квадранти обох молочних залоз були вільними від
пухлиноподібних утворень, м’які, неболючі.
Серед вагітних 1-ї групи 26 (54 %) жінок мали прояви різних форм
мастопатій. Дифузна кістозно-фіброзна мастопатія (ДКФМ) з перевагою
залозистого компоненту (аденоз) визначалась у 3 (6,3 %) вагітних. Дифузна
фіброзно-кістозна мастопатія (ДФКМ) з перевагою фіброзного компоненту
виявлена у 5 (10,4 %) вагітних (табл. 3.23).
Таблиця 3.23
Прояви форм мастопатій по групам обстежених вагітних, абс.ч, (%)
Розподіл жінок по групам

Форма мастопатії

1, n=48

2, n=32

3, n=36

3 (6,3)

1 (3,1)

-

5 (10,4)

1 (3,1)

-

6 (12,5)*

6 (18,8)*

2 (6,25)

8 (16,7)*

6 (18,8)*

2 (6,25)

4 (8,3)

2 (6,25)

1 (3,0)

Аксилярний лімфоденіт

14 (29,2)*

12 (37,5)*

4 (12,5)

Відсутність патології молочної залози

22 (46)*,Δ

20 (62,5)*

27 (84,4)

Дифузна кістозно-фіброзна мастопатія
з перевагою залозистого компонента
ДФКМ з перевагою фіброзного
компонента
ДКФМ з перевагою кістозного
компонента
Змішана форма ДФКМ
Вузлова ФКМ

Примітка. * Достовірна різниця відносно 3-ї групи; Δ – достовірна
різниця відносно 2-ї групи
Дифузна

фіброзно-кістозна

мастопатія

з

перевагою

кістозного

компоненту виявлено у 6 (12,5 %) вагітних 1-ї групи. Анехогенні утворення з
округленими формами та чіткими контурами різної величини визначались
частіше в правій молочній залозі, верхньому зовнішньому квадранті.
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Множинні анехогенні утворення в обох молочних залозах – змішана
форма дифузної фіброзно-кістозної мастопатії виявлені в 8 (16,7 %) вагітних 1-ї
групи.
У 4 (8,3 %) жінок з 1-ї групи визначались фіброаденоми, що мали вигляд
ізоехогенних утворень овальної форми з чіткими формами.
У 3 з них фіброаденоматозні вузли розташовувались в лівій молочній
залозі.
У 2 вагітних з 1-ї групи мастопатія поєднувалась з розширенням
молочних протоків, в деяких протоках візуалізувались гіперехогенні включення
до 2,0 мм.
Прояви аксилярного лімфаденіту визначались у 14 (29,2 %) вагітних 1-ї
групи.
Серед вагітних 2-ї групи (вікові першороділлі) прояви мастопатії
виявлялись у 16 (44 %) жінок.
Дифузна

кістозно-фіброзна

мастопатія

з

перевагою

залозистого

компоненту визначена у 1 (3,1 %); з перевагою фіброзного компоненту 1
(3,1 %); з перевагою кістозного компоненту у 6 (18,8 %) жінок. Змішана форма
дифузної фіброзно-кістозної мастопатії виявлена у 6 (18,8 %) вагітних 2-ї
групи. Вузлова фіброзно-кістозна мастопатія визначена у 2 (6,25 %) вагітних 2ї групи. У 12 (37,5 %) вікових першороділь визначався аксілярний лімфаденіт.
На відміну від вагітних основної групи та вікових першороділь у групі
жінок

з

оптимальним

інтергенетичним

інтервалом

прояви

мастопатії

визначались у 5 (15,6 %) вагітних.
У 1 (3 %) вагітної з 3-ї групи визначена

2-х камерне анехогенне

утворення в правій молочній залозі округлої форми з чіткими контурами. У 2
(6,25 %) з 3-ї групи спостереження визначалась ДКФМ з перевагою кістозного
компоненту та у 2 (6,25 %) змішана форма ДФКМ.
У 4 (12,5 %) вагітних при відсутності вузлової патології визначався
аксилярний лімфаденіт.
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Отримані данні свідчать, що прояви мастопатії визначались достовірно
частіше в групах вікових вагітних. Це можна пояснити тим, що у жінок в віці
старше 30 років накопичуються фактори підвищеного ризику фібрознокістозного захворювання МЗ, такі як артифіційні аборти, невиношування,
завмерлі вагітності, психогенні фактори. Відомо, що вагітність, з притаманним
їй імунодефіцитом сприяє негативному (стимулюючому) впливу на клінічній
перебіг

проліферативних

передракових

процесів

в

молочних

залозах,

прискорюючи прояви раку в 25-30 раз.
Тому контроль за станом молочних залоз у вагітних жінок в віці старше
30 років, особливо з великим інтергенетичним інтервалом набуває великого
значення при рутинному обстеженні.
3.7. Оцінка мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з великим
інтергенетичним інтервалом напередодні пологів
Аналіз біоценозу піхви у обстежених жінок з великим інтергенетичним
інтервалом свідчить про те, що у 79 (92,9 %) обстежених 1-ї групи виявлялись
мікроорганізми, причому, у 76 (89 %) були двох та трьох видові асоціації.
У 61 (89,7 %) жінок, що народили після 30 років (2 група) виявлені
мікроорганізми, причому, у 58 (85,1 %) обстежених, мікроорганізми виявлялись
в основному в асоціаціях. В 3 групі факультативно-анаеробні асоціації виявлені
у 26 (59,1 %) обстежених.
Проведені дослідження свідчать про значне поширення факультативноанаеробних бактерій в етіологічному спектрі у обстежених жінок з великим
інтергенетичним інтервалом (1-а група). Серед факультативно-анаеробних
бактерій у цих жінок частіше висівались: Staphilococcus epidermidis 23 (27,1 %),
Streptococcus faecalis 26 (30,6 %), Candida Albicans 23 (27,1 %), E. Coli 26
(30,6 %) у обстежених 1-ї групи. У обстежених 2-ї групи спектр мікроорганізмів
майже не відрізнявся від обстежених 1-ї групи (табл. 3.24).
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Таблиця 3.24
Частота виділення факультативно-анаеробних бактерій у обстежених
жінок, абс.ч, (%)
Спектр мікрофлори

Значення показника в групах обстежених жінок
1, n=85

2, n=68

3, n=44

Staphilococcus epidermidis

23 (27,1)*

24 (35,3) *

7 (15,9)

Streptococcus faecalis

26 (30,6)*

20 (29,4) *

7 (15,9)

Streptococcus viridans

9 (10,6)

7 (10,3)

2 (4,5)

Streptococcus agalactiae

3 (3,5)

3 (4,4)

-

Klebsiella pneumoniae

14 (16,5) Δ

7 (10,3)

-

Staphilococcus aureus

11 (12,9)* Δ

3 (4,4)

2 (4,5)

17 (20)

10 (14,7)

4 (9,1)

Lactobacillius

11 (12,9)* Δ

14 (20,6)

13 (29,5)

Candida Albicans

23 (27,1) *

20 (29,4) *

4 (9,1)

E. Coli

26 (30,6) * Δ

14 (20,6)

4 (9,1)

Corynebacterium

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3 групи (р <0,05);
Δ

- різниця достовірна відносно показників 2-ї групи, (р <0,05)
Причому виявлені збудники були в основному в асоціаціях.
У 64 (75,3 %) жінок 1-ї групи та у 44 (64,7 %) обстежених 2-ї групи

мікробні чинники виявлялись з високим та середнім ступенем мікробного
обсіменіння.
У 11 (25 %) жінок 3-ї групи мікробні чинники виявлялись з високим та
середнім ступенем мікробного обсіменіння.
У обстежених жінок групи з оптимальним інтергенетичним інтервалом
(контрольна група) частіше виявлялось: Staphilococcus epidermidis 7 (15,9 %) та
Streptococcus faecalis 7 (15,9 %).
Аналіз мікроскопічного дослідження мікробіоценозу піхви свідчить, що у
56,7 % жінок 1 та у 60 % 2-ї групи лейкоцити виявлялись в кількості до 30 в
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полі зору, у 23,3 % жінок 1-ї групи та у 25 % 2-ї групи в діапазоні 31-50 в полі
зору, а в 20 % обстежених 1 та у 15 % жінок 2-ї групи – 51 в полі зору і більше,
що свідчить про загострення запального процесу піхви.
Аналіз мікроскопічного дослідження мікробіоценозу піхви жінок 3-ї
групи, свідчить, що у 80 % жінок лейкоцити виявлялись в кількості до 30 в
полі зору, у 15 % - в діапазоні 31-50 в полі зору, а в 5 % обстежених - 51 в полі
зору і більше.
Таким чином, проведені дослідження свідчать про значне поширення
факультативних анаеробних бактерій у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом та у жінок, які народжували після 30 років, в порівнянні з
пацієнтками з оптимальним інтергенетичним інтервалом.
У 92,9 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом та у 89,0 % жінок,
які народжували вперше після 30 років виявляються факультативно-анаеробні
мікроорганізми, причому 2 та 3 видові асоціації зустрічаються у 89 %
обстежених 1-ї групи, у 85,1 % жінок 2-ї групи та у 59,1 % – 3-ї групи.
Частіше у жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявляються
генітальні інфекції, спричинені факультативними анаеробними бактеріями, а
саме: Staphilococcus epidermidis 23 (27,1 %), Streptococcus faecalis 26 (30,6 %),
Candida Albicans 23 (27,1 %), E. Coli 26 (30,6 %), Corynebacterium 17 (20 %).
Особливістю виявлених збудників є їх часті асоціації. У жінок,

які

народжували після 30 років частіше виявлялися Staphilococcus epidermidis 24
(35,3 %), Streptococcus faecalis 20 (29,4 %), Candida Albicans 20 (29,4 %).
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом превалювали
наступні мікроорганізми: Staphilococcus epidermidis 7 (15,9 %), Streptococcus
faecalis 7 (15,9 %).
Слід зазначити, що у вагітних 1-ї групи Klebsiella pneumoniae,
Staphilococcus aureus та E. Coli виявлялись частіше в порівнянні з вагітними 2-ї
та 3-ї груп. Найнижчий титр росту Lactobacillius також спостерігався серед
жінок 1-ї групи в порівнянні з 2-ю та 3-ю групами.
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3.8. Стан шийки матки у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом в ІІІ триместрі вагітності
Отримані

дані

щодо

характеру

та

ступеня

вираженності

кольпокоскопічних та морфологічних патологічних змін на шийці матки у
вагітних різних груп представлені в табл. 3.25.
Таблиця 3.25
Цитологічні зміни епітелію шийки матки у вагітних різних груп
(Бетездівська система), абс.ч, (%)
Цитологічні зміни епітелію шийки
матки
Норма, зміни відсутні

Значення показника в групах
обстежених жінок, (n)
1, (n=40)

2, (n=27)

3, (n=14)

23 (57,5)* 15 (55,6)*

10 (71,5)

Доброякісні клітинні зміни: запалення,
реактивні, репаративні

5 (12,5)

4 (14,8)

2 (14,3)

Патологічні зміни (ASCUS)

2 (5,0)

2 (7,4)

1 (7,1)

7 (17,5)*

5 (18,5)*

1 (7,1)

1 (2,5)

1 (3,7)

-

1 (2,5)
-

-

-

1 (2,5)

-

-

Атипичні клітини залозистого епітелію

-

-

-

Аденокарцинома

-

-

-

Плоскоклітинні інтраепітеліальні
ураження низького ступеня
вираженості (LSIL): CIN I, папіломовірусні зміни (койлоцитоз)
Плоскоклітинні інтраепітеліальні
ураження високого ступеня
вираженості (HSIL):
а) цервікальна інтраепітеліальна
неоплазія ІІ (CIN II),
б) цервікальна інтраепітеліальна
неоплазія ІІІ (CIN III),
в) карцинома (Carcinoma in situ.)
Інвазивний РШМ

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи
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Як видно з таблиці 3.25, нормальні цитологічні зміни зустрічались: в 1-й
групі - у 23 (57,5 %), у 2-й групі – в 15 (55,6 %), у 3-й групі – 10 (71,5 %)
вагітних. Доброякісні цитологічні та патологічні зміни атипових сквамозних
клітин невизначеного значення (ASCUS): в 1-й групі – у 7 (17,5 %), у 2-й групі
– в 6 (22,2 %), у 3-й групі – 3 (21,4 %) пацієнток. Передракові стани шийки
матки (LSIL+HSIL): в 1-й групі – у 9 (22,5 %), у 2-й групі – в 6 (22,2 %), у 3-й
групі – 1 (7,1 %) жінок.

І у 1 (2,5 %)

вагітної, 44 років, в 1-й групі було

виявлено інвазивний рак шийки матки (РШМ) (гістологічно підтверджена
плоскоклітинна неороговіваюча карцинома).
Дані таблиці 3.26 свідчать, що

нормальні кольпоскопічні ознаки –

багатошаровий плоский епітелій (БПЕ) – зустрічались:

в 1-й групі – у 11

(27,5 %), у 2-й групі – в 8 (29,6 %), у 3-й групі – 7 (50,0 %) вагітних. А
доброякісні кольпоскопічні зміни (ектопія, відкриті залози, Наботові кісти,
децидуоз): в 1-й групі - у 19 (47,5 %), у 2-й групі – в 16 (59,3 %), у 3-й групі – 6
(42,9 %) пацієнток.
Таблиця 3.26
Кольпоскопічні доброякісні зміни епітелію шийки матки у вагітних
різних груп (Ріо-де-Жанейро, 2011), абс.ч,(%)
Група

Загаль-

обстеже- на кіль-

Доброякісна зміна

БПЕнорма

ектопія

них

кість

1

40

2

27

8(29,6)

8(29,6)

3

14

7(50)

4(28,6)

11(27,5)* 4(10)* ∆

відкриті

наботові

залози

кисти

2(5)

2(5)

11(27,5)*

2(7,4)

1(3,7)

5(18,6)

децидуоз

2(14,3)

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи; ∆ різниця достовірна відносно показників 2-ї групи
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Із таблиці 3.26 видно, що передракові стани шийки матки при
кольпоскопії мали місце: в 1-й групі - у 9 (22,5 %), у 2-й групі – в 3 (11,1 %), у
3-й групі –

1 (7,1 %) жінок.

І у 1 (2,5 %) вагітної, 44 років, в 1 групі було

кольпоскопічно підтверджено інвазивний РШМ.
Деякі розбіжності в діагностиці пояснюються тим, що під час вагітності
не тільки кольпоскопічні, а і морфологічні аспекти в нормі характеризуються
деякою атипією [74]. Це пов’язано з фізіологічною проліферацією, активною
секрецією, набряком, посиленою васкуляризацією, а іноді і децидуальною
інфільтрацією епітелію шийки матки під час вагітності. В зв’язку з цим в
підозрілих випадках кольпоскопію при вагітності слід робити повторно в
динаміці, обов’язково в поєднанні з цитологічними обстеженням.
Отримані дані свідчать про підвищений рівень передракової патології
шийки матки у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом та у вікових
вагітних, в порівнянні з молодими вагітними, у яких інтервал між пологами
невеликий - 3-5 років.
Невелика часткова різниця передракових станів шийки матки: 22,5 % - у
жінок 1-ї групи та 22,2 % – у жінок 2-ї групи, говорить про те, що із
збільшенням віку ймовірність самоелімінації вірусу папіломи знижується,
відповідно, підвищується ризик розвитку передракових станів і раку шийки
матки.
Певну роль в наявності такої ж високої частоти передраків шийки у
вікових першороділь, як і у жінок з великим інтергенетичним інтервалом,
відіграє той факт, що останні, як правило лікують шийку матки між пологами, а
перші – ні.
Вагітна, із вперше виявленим під час вагітності інвазивним РШМ, була
розроджена в терміні 34 тижнів вагітності шляхом кесаревого розтину з
наступною

розширеною

пангістеректомією

за

Вертгеймом-Губарєвим,

резекцією правого сечовода та його пластикою. Мати та дитина виписані в
задовільному стані.
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Таблиця 3.27
Кольпоскопічні передракові зміни епітелію шийки матки у вагітних різних груп (Ріо-де-Жанейро,2011), абс.ч (%)
Кількість обстежених за ступенем передракових змін
перший ступінь
Група
обстежених, (n)

тонкий

ніжна

Підозра на інвазію

другий ступінь
лейко-

ати-

ламкі екзофітн. некроз

ацетобі- мозаїка пунк- ацетобілий залози з мозаїка пунктація плакія

пові

суди- пухлина

лий

ніжна
тац.

епітелій

щільний
епітелій

відкриті груба

груба

обідком

суди-

(ЩАЕ)

ни

ни

(ТАЕ)
1-а,
(n=40)
2-а,
(n=27)
3-я,
(n=14)

2 (5,0)

2 (5,0)

-

1 (2,5)

2 (5,0)

-

-

2 (5,0)

-

-

1 (2,5)

-

1 (3,7)

1 (3,7)

-

-

-

-

-

1 (3,7)

-

-

-

-

1 (7,1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таким чином, проведене дослідження виявило підвищений рівень
передракової патології шийки матки у вагітних з великим інтергенетичним
інтервалом та у вікових вагітних, в порівнянні з молодими вагітними, у яких
інтервал між пологами невеликий - 3-5 років. Отримані дані нагадують про
необхідність активного обстеження та ведення жінок 1-ї та 2-ї груп після
пологів.
3.9. Гістохімічні та морфологічні особливості плацент у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом
Аналіз отриманих даних дослідження виявив деякі загальні зміни в
плацентах в усіх групах дослідження, які стосуються вогнищевих розладів
кровообігу у вигляді крововиливів у міжворсинчастий простір, повнокрів’я
судин ворсин, набряку їх строми та розповсюджених вогнищ фібриноїдних
мас і кальцифікатів. Однак слід відмітити, що кожна група досліджень мала і
свої особливості. Так, при гістологічному

дослідженні плацент 1 групи

відмічалась неоднорідність зрілості ворсинчастого хоріона. В 20 % (4
плаценти) (табл. 3.28) спостережень виявлено вогнища відносної незрілості
за типом

дисоційованого розвитку

котиледонів з нерівномірним

дозріванням ворсин як в сусідніх ділянках плацентарної тканини, так і в
межах

різних котиледонів, поряд з нормальними

термінальними

ворсинами. В частині спостережень відмічено облітерацію просвіту судин та
зменшення кількості судин в ворсинах (рис.3.1).
Наявність у проміжних незрілих ворсинах збільшеної кількості клітин
цитотрофобласта призводить до потовщення трофобластичного покриву, що
спричиняє порушення утворення синцитіокапілярних мембран і відповідної
недостатності

дозрівання

«спеціалізовані» ворсини.

термінальних

ворсин

у

термінальні
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Таблиця 3.28
Відносний обсяг структурних змін в плацентах жінок з великим інтергенетичним інтервалом, абс. ч. (%)
Структурні зміни
1. Децидуальна оболонка:
- дистрофія децидуальних клітин
- лімфогістіоцитарна інфільтрація
- крововиливи
- кальцифікати
- загальна інфільтрація
2. Міжворсинчастий простір:
- нерівномірно звужений
- нерівномірно розширений
- крововиливи
3. Зрілість ворсинчастого дерева:
- варіант патологічної незрілості за типом хаотичного
склерозованих ворсин
- варіант патологічної незрілості за типом проміжних незрілих
ворсин
- варіант відносної незрілості за типом проміжних
диференційованих
4. Рівень компенсаторних реакцій
- високий
- середній
- низький
Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи

Група 1,
(n=20)

Група 2,
(n=20)

Група 3,
(n=20)

14 (70)
18 (90)*
14 (70)*
16 (80)
2 (10)

14 (70)
16 (80)*
12 (60)
15 (75)
-

12 (60)
8 (40)
10 (50)
16 (80)
-

5 (25)*
12 (60)

5 (25)*
12 (60)

2 (10)
10 (50)

2 (10)

2 (10)

1 (5)

4 (20)*

3 (15)

2 (10)

4 (20)*

3 (15)

2 (10)

17 (85)*
3 (15)

1 (5)
16 (80)
3 (15)

5 (15)
15 (75)
-
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Рис. 3.1. Плацента пацієнтки В. (35 р.) 1 групи. Облітерація просвіту
судин

ворсинок.

Забарвлення

пікрофуксином

по

Ван-Гізон.

Мікрофотографія. Ок.10.Об.10.
В частині плацент (25% – 5 плацент) зустрічаються ділянки ворсин з
потоншеним епітелієм або він відсутній зовсім в зонах зближених ворсин зі
збереженим епітелієм, які з’єднуються між собою синцитіальними містками
(афункціональні зони») (рис.3.2).
В 40 % спостережень (8 плацент) спостерігається порушення
кровообігу у вигляді виразного повнокрів’я судин
колібру, так і термінальних,

а також

ворсин як середнього

вогнища крововиливів

у

міжворсинчастий простір (60 % спостережень – 12 плацент).
Гістологічно, в більшості плацент (90 % – 18 спостережень) в
децидуальному шарі виявлено невелику кількість дрібно вогнищевих
лімфогістіоцитарних інфільтратів та кальцифікатів.
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Рис. 3.2. Плацента пацієнтки С. (33 р.) 1 групи. Ділянка ворсин з
потоншеним епітелієм і десквамацією його. Забарвлення пікрофуксином по
Ван-Гізон. Мікрофотографія. Ок.10.Об.10.
У 70 % спостережень (14 плацент) відмічається пропорційне
розгалудження ворсинчастого хоріона з характерною щілісністю ворсинок в
міжворсинчастому просторі.
В 10 % спостережень (2 плаценти) зустрічаються ділянки хаотичного
склерозованих ворсин з характерним розгалудженням дрібних ворсин, які
утворюють щільні скупчення. За своєю структурою вони не відповідають
типовим термінальним ворсинам, мають щільну строму з великою кількістю
фібробластів (ізольований склероз) з поодинокими вузькими капілярами.
При дослідженні плацент від жінок, вік яких становив 30 років та
більше (2 група) морфологічні особливості структур плацент були подібними
до 1 групи дослідження.
Так, ізольований склероз строми був відмічений в 1 і 2 групах, він
перешкоджає синусоїдальній

трансфоризації капілярів, призводить до
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змінення кількості синцитіокапілярних мембран, що сприяє виникненню
хронічної дисфункції плаценти.
В більшості спостережень будова ворсинок відповідає терміну гестації.
Поряд із виявленими вогневими змінами структур плацент в більшості
спостережень відмічалися вогнищеві компенсаторні реакції на тканинному
та клітинному рівнях у вигляді ангіоматозу судин термінальних ворсин,
збільшення

кількості

синцитіальних

вузликів

та

термінальних

«спеціалізованих» ворсин. Рівень виразності компенсаторних реакцій був,
переважно, середній, тільки в 15 % (3 спостереження) дещо нижче
середнього рівня (рис.3.3)

Рис.3.3.

Плацента

піцієнтки

П.

(30

р.)

2

групи.

Вогнища

компенсаторних реакцій, збільшення кількості синцитіальних вузликів та
термінальних ворсин. Мікрофотографія. Окраска гематоксілін-еозином.
Об.10; Ок.10.
Гістохімічне дослідження ДНК по Фельгену в групах порівняння 1-3
(табл. 3.29) виявило високий процент позитивної реакції в 2 і 3 групі і значне
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зниження в 1 групі в ядрах синцитіотрофобласта, а також нерівномірну
реакцію в ядрах епітелію судин ворсинок, яка знижувалась в 1 групі
спостережень.
Таблиця 3.29
Результати дослідження ДНК в структурах плацент жінок з великим
інтергенетичним інтервалом, (%)
Група дослідження

Ядра в синцитії

Ядра в ендотелії судин

50-60

2-5

40-50

1-2

80-90

5-10

70-80

2-5

70-80

10

80-90

10

1
2
3

Рис. 3.4. Плацента пацієнтки К. (29 р.) 3 групи. Виразна реакція на ДНК
в ядрах синцитиотрофобласте ворсин. Гістохімічна реакція по Фельгену.
Мікрофотографія. Об.10; Ок.10.

103

Дослідження апоптозу виявило поодинокі клітини на різних стадіях
апоптозного

каскаду

в

децидуальній

оболонці,

серед

клітин

цитотрофобласту, синцитіотрофобласту і фібробластів строми окремих
стовбурових ворсин, ворсин середнього калібру та термінальних. Лімфоїдна
інфільтрація навколо цих клітин відсутня, що вказує на відсутність некрозу в
цих структурах.
Структурні зміни, в досліджених клітинах плацентарного бар’єру,
відповідають різним фазам апоптозного процесу – ранній, проміжній та
пізній. В більшості спостережень відмічалась рання та проміжні фази
апоптозного каскаду. Рання фаза характеризується зменшенням розмірів
клітини, конденсацією та фрагментацією хроматина ядра, який збирається в
щільні маси під ядерною оболонкою, що супроводжується зменшенням
об’єму ядра. Проміжна фаза – наростанням конденсації та фрагментацією
хроматина ядра більшим зменшенням розмірів клітин.
Клітини на пізній стадії запрограмованої загибелі клітин з утворенням
апоптозних тілець виявлялись в меншій кількості, ніж клітини в ранній та
проміжній фазах апоптозного каскаду.
Показники апоптозного індексу (кількість клітин з ознаками апоптоза)
в дуцидуальних клітинах і клітинах плацентарного бар’єру наведені в
таблиці 3.30
У порівнянні з групою контролю в плацентах 1 та 2 груп відмічалось
достовірне збільшення кількості клітин з морфологічними ознаками апоптоза
(АІ).
В епітелії ворсин він становив 10 % ± 0,24 (контроль 7 % ± 0,21); в
стромі ворсин 5 % ± 0,23 (контроль 3 % ± 0,15); в ендотелії судин ворсин
показник апоптозного індексу не відрізнявся від показника групи контролю і
становив 2 % ± 0,05; в децидуальних клітинах становив 11 % ± 0,22 (контроль
9 % ± 0,33).
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Таблиця 3.30
Апоптозний індекс в структурах плацент жінок з великим інтергенетичним інтервалом, (%) (х+m)
Оцінка результатів кількісного методу дослідження апоптозного індексу
за групами обстежених жінок

Структурні елементи плаценти
1, (n=20)

2, (n=20)

3, (n=20)

Епітелій

10±0,24*

9±0,07*

7±0,21

Строма

5±0,23*

4±0,32

3±0,15

Ендотелій

2±0,05

2±0,05

2±0,07

Децидуальні клітини

11±0,22*

10±0,24

9±0,33

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи
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Аналіз рівня компенсаторних реакцій в плацентарному бар’єрі в 2 групі
був в більшості спостережень середній (80 %), в 15 % низький, а в 5 % високий
Також апоптозний індекс в структурах плацент 2 групи був дещо нижче
ніж в 1 групі спостережень, але вище ніж в групі контролю в епітелії ворсин та
в децидуальних клітинах. В ендотелії судин він був таким, як в 2 групі та групі
контролю.
Таким чином, плацентарна дисфункція, яка розвивається у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом та у жінок, яким 35 років і старше з
першими пологами у порівнянні з групою контролю, у яких перерва між
пологами була 1-5 років зумовлена змінами вікових особливостей організму
жінок

та

перенесеними

захворюваннями

екстрагенітальними

та

гінекологічними.
В 1 та 2 групах дослідження у вікових першороділь та у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом відмічаються зміни матково-плацентарного та
плацентарно-плодового кровоплину з порушення кровообігу у вигляді
виразного повнокров’я судин ворсин, а також вогнищ крововиливів у
міжворсинчастий простір.
В 1 групі дослідження виявлені патологічні зміни у вигляді :фіброзу та
фібриноїдної

трансформація

строми

ворсин;

неоднорідної

зрілості

ворсинчастого хоріону за типом дисоційованого розвитку котиледонів та
хаотично склерозованих ворсин. В 25 % спостережень зустрічаються ділянки
зближених ворсин ("афункціональні зони").
Поряд з виявленими вогнищевими змінами структур плацент, в більшості
спостережень 1 та 2 груп, відмічаються компенсаторні реакції здебільшого
середнього рівня у вигляді ангіоматозу судин термінальних ворсин, збільшенні
кількості синцитіальних вузликів та термінальних "спеціалізованих" ворсин.
Апоптозний

індекс

в

структурах

плацент

жінок

з

великим

інтергенетичним інтервалом та жінок, яким 33 роки і старше достовірно
збільшений за рахунок клітин з морфологічними ознаками апоптозу в епітелії
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ворсин, стромі ворсин та в децидуальних клітинах, що пов’язано з
плацентарною дисфункцією в цій віковій категорії жінок.
Гістохімічна реакція на ДНК достовірно найбільш виразна в ядрах
синцитіотрофобласта ворсин 3 групи і знижена в 1 групі, що обумовлено
пошкодженням ядерних структур відповідальних за генетичну функцію.
3.10.

Особливості

інволюції

матки

у

породіль

з

великим

інтергенетичним інтервалом
Отримані результати досліджень наведені в таблицях 3.31, 3.32.
Як видно з таблиць, при вивченні динаміки змін в післяпологовому
періоді середніх значень показників інволюції матки, що враховувались, не
було виявлено достовірних змін. Разом з тим, прослідковуються певні
особливості скоротливої здатності матки у жінок різних груп.
Таблиця 3.31
Особливості інволюції матки в післяпологовому періоді (доба), у
міліметрах
Розміри матки за післяпологовий період, (доба)
Група
обстежених

1, (n=40)
2, (n=30)
3, (n=30)

довжина

поперечний

передньозадній

розмір

розмір

3 доба

5 доба

3 доба

5 доба

3 доба

5 доба

127,27±

111,84±

117,94±

106,11±

75,2±

72,08±

±9,2

±12,22

±9,95

±11,74

±8,52

±17,54

126,33±

119,00±

111,16±

110,66±

74,83±

69,58±

±13,95

±13,17

±9,67

±13,10

±6,86

±12,06

106,50±

97,82±

107,25±

115,26±

82,15±

85,0±

±11,5

±9,24

±10,20

±14,72

±5,8

±7,12
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Так, з таблиці 3.31 добре видно, що в перші 5 діб пуерперію розміри
матки в основному, зменшуються за рахунок довжини та поперечного розміру
матки і значно в менший мірі змінюються передньо-задні розміри.
Разом з тим видно, що середні значення передньо-заднього розміру в
жінок з оптимальним інтергенетичним інтервалом більші ніж в двох інших
групах.
Таблиця 3.32
Особливості інволюції порожнини матки в післяпологовому періоді
(доба), у міліметрах
Розміри матки за післяпологовий період, (доба)
Група
обстежених

1, (n=40)
2, (n=30)
3, (n=30)

довжина

поперечний

передньозадній

розмір

розмір

3 доба

5 доба

3 доба

5 доба

3 доба

5 доба

101,27±

100,05±

86,89±

76,27±

8,88±

7,82±

±10,30

±15,34

104,58±
±10,58

81,16±
±18,05

±8,24
71,75±
±11,38

±11,2
73,08±
±8,06

±3,72
9,87±
±4,25

±3,78
7,94±
±5,16

95,30±

79,52±

81,27±

76,24±

10,5±

6,0±

±12,8

±14,39

±9,31

±10,43

±3,42

±6,51

Вірогідно, що більші параметри передньо-заднього розміру відображають
кращу скоротливу здатність матки, аніж в обох інших групах. Динаміка змін
параметрів порожнини матки певним чином відображає зміну розмірів матки.
З таблиці 3.30 видно, що в жінок 3-ї групи дещо зменшені значення
передньо-заднього розміру порожнини матки, а ніж в інших групах, що, мабуть,
відображує кращі процеси самоочищення порожнини на 5 добу пуерперію.
При оцінці перебігу післяпологового періоду в досліджених групах було
виявлено певні ускладнення інволюції матки (табл. 3.33). Так, в жінок з
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великою перервою між першими та другими пологами, та в групі жінок, що
народжували після 30 років зустрічались порушення маткової інволюції, в той
час як в жінок з оптимальним інтервалом між пологами таких ускладнень
виявлено не було (за порушення інволюції вважали відсутність динаміки змін
розмірів матки).
Таблиця 3.33
Ускладнення перебігу післяпологового періоду за даними УЗД, абс.ч. (%)
Значення показника в групах обстежених
жінок

Симптом та стан
1, (n=40)

2, (n=30)

3, (n=30)

3 (15)

2 (13,3)

-

2 (10)*Δ

4 (26,6)*

6 (40)

1 (5)*Δ

3 (20,0)

5 (33,3)

Залишки плаценти

1 (5)

1 (6,6)

-

Фіброміома матки

3 (15)

-

-

Порушення інволюції матки
Наявність кута між шийкою і
тілом матки на 5-у добу
Відсутність згортків крові в
порожнині матки на 5-у добу

Примітка. * - Достовірні відмінності в порівнянні з 3-ю групою; Δ достовірні відмінності в порівнянні з 2-ю групою
Також, в жінок 3-ї групи достовірно частіше, а ніж

в 1-й групі

зустрічалось утворення кута між шийкою та тілом матки на 5-у добу пуерперію,
що свідчить про кращий тонус матки (40 % проти 10 % в 1 групі, p<0,02).
Також в групі з оптимальним інтервалом між пологами, достовірно
частіше зустрічались породіллі, в яких в порожнині матки не було кров’янистих
згортків. Таким чином, в цій групі краще відбувались процеси самоочищення
порожнини матки.
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В 1-й і в 2-й групі були випадки залишків плаценти, в той час, як в
породіль 3-ї групи таких випадків не було.
Таке

ускладнення

може

бути

внаслідок

перенесених

запальних

захворювань статевих органів і зміни структури стінки матки.
У жінок 1-ї групи були випадки фіброміоми (15 %), тоді як в 2-й та 3-й
групах таких жінок не було.
Як відомо, фіброміома матки сама по собі викликає погіршення
скорочення матки.
Таким чином, у жінок 1-ї групи було виявлено певні порушення інволюції
матки в післяпологовому періоді та порушення перебігу пуерперію.
3.11. Оцінка мікробіоценозу статевих шляхів у породіль з великим
інтергенетичним інтервалом
Оцінюючи бактеріологічні дані вмісту піхви у породіль виявлено
підвищення кількості лейкоцитів більше 50 в полі зору у 36 (48 %) жінки 1-ї
групи, порівняно з 18 (30 %) породіллями 2-ї і 14 (37,8 %) – 3-ї групи. Можна
стверджувати про підвищення кількості запальних процесів у піхві в жінок 1-ї
групи, по відношенню до вікових першороділь, та жінок з оптимальним
інтергенетичним інтервалом.
Аналіз мікроскопічного дослідження мікробіоценозу піхви свідчить, що у
30 % жінок 1-ї та у 40 % 2-ї групи лейкоцити виявлялись в кількості до 30 в
полі зору, у 22 % жінок 1-ї групи та у 30 % 2-ї групи в діапазоні 31-50 в полі
зору.
Вивчено спектр мікроорганізмів у породіль всіх трьох груп (табл. 3.34).
Проведені дослідження свідчать про значне поширення факультативноанаеробних бактерій в етіологічному спектрі у обстежених жінок з великим
інтергенетичним інтервалом (1-а група). Причому виявлені збудники були в
основному в асоціаціях. Серед факультативно-анаеробних бактерій у цих жінок
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частіше висівались: Staphilococcus epidermidis 18 (24 %), Streptococcus faecalis
20 (26,7 %), Candida Albicans 18 (24 %), E. Coli 21 (28 %) у обстежених 1-ї
групи.
Таблиця 3.34
Частота виділення факультативно-анаеробних бактерій у обстежених
жінок, абс.ч (%)
Значення показника в групах обстежених жінок
Спектр мікрофлори

1, n=75

2, n=60

3, n=37

18 (24)*

19 (31,7) *

5 (13,5)

Streptococcus faecalis

20 (26,7)*

16 (26,7) *

5 (13,5)

Streptococcus viridans

5 (6,7)

4 (6,7)

1 (2,7)

Streptococcus agalactiae

2 (2,7)

2 (3,3)

-

Klebsiella pneumoniae

10 (13,3) Δ

4 (6,7)

-

Staphilococcus aureus

8 (10,7)* Δ

1 (1,7)

1 (2,7)

13 (17,3)

7 (11,7)

2 (5,4)

8 (10,7)* Δ

11 (18,3)

10 (27,0)

Candida Albicans

18 (24) *

16 (26,7) *

2 (5,4)

E. Coli

21 (28) * Δ

11 (18,3)

2 (5,4)

Staphilococcus epidermidis

Corynebacterium
Lactobacillius

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3 групи (р <0,05);
Δ

- різниця достовірна відносно показників 2-ї групи, (р <0,05)
У 50 (66,7 %) жінок 1-ї групи та у 30 (50 %) обстежених 2-ї групи

мікробні чинники виявлялись з високим та середнім ступенем мікробного
обсіменіння.
У жінок 3-ї групи мікробні чинники виявлялись з високим та середнім
ступенем мікробного обсіменіння у 5 (13,5 %).
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У обстежених жінок групи з оптимальним інтергенетичним інтервалом
частіше виявлялось: Staphilococcus epidermidis 5 (13,5 %) та

Streptococcus

faecalis 5 (13,5 %).
Аналіз мікроскопічного дослідження мікробіоценозу піхви жінок 3-ї
групи, свідчить, що у 50 % жінок лейкоцити виявлялись в кількості до 30 в
полі зору, у 12,2 % - в діапазоні 31-50 в полі зору і у 37,8 % обстежених - 51 в
полі зору і більше.
Частіше у жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявляються
генітальні інфекції, спричинені факультативними анаеробними бактеріями, а
саме: Staphilococcus epidermidis 18 (24 %), Streptococcus faecalis 20 (26,7 %),
Candida Albicans 18 (24 %), E. Coli 21 (28 %), Corynebacterium 13 (17,3 %).
Особливістю виявлених збудників є їх часті асоціації. У жінок,

які

народжували після 30 років частіше виявлялися Staphilococcus epidermidis 19
(31,7 %), Streptococcus faecalis 16 (26,7 %), Candida Albicans 16 (26,7 %).
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом превалювали
наступні мікроорганізми: Staphilococcus epidermidis 5 (13,5 %), Streptococcus
faecalis 5 (13,5 %).
Слід зазначити, що у вагітних 1-ї групи Klebsiella pneumoniae,
Staphilococcus aureus та E. Coli виявлялись частіше в порівнянні з вагітними 2-ї
та 3-ї груп. Найнижчий титр росту Lactobacillius також спостерігався серед
жінок 1-ї групи в порівнянні з 2-ю та 3-ю групами.
Таким чином, проведені дослідження свідчать про значне поширення
факультативних анаеробних бактерій у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом та у жінок, які народжували після 30 років, в порівнянні з
пацієнтками з оптимальним інтергенетичним інтервалом.
У породіль з великим інтергенетичним інтервалом виявлено підвищення
частоти запальних процесів в піхві.
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У жінок 1-ї групи практично однаково часто виявлялась палочковидна та
коккова флора, на відміну від вікових породіль та жінок з оптимальним
інтергенетичним інтервалом.
Виявлена висока частота асоціацій мікроорганізмів.
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РОЗДІЛ 4
СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ЖІНОК З ВЕЛИКИМ
ІНТЕРГЕНЕТИЧНИМ ІНТЕРВАЛОМ ПРОТЯГОМ РОКУ ПІСЛЯ
ПОЛОГІВ
4.1. Психологічний стан

жінок з великим інтергенетичним

інтервалом протягом року після пологів
З метою оцінки психологічного стану жінок з великим інтергенетичним
інтервалом за 6-12 місяців після пологів було обстежено 91 жінку, які
розподілені на групи наступним чином: 1 група – склали 37 жінок з великим
інтергенетичним інтервалом (понад 10 років) після попередніх пологів; 2-а
група – 24 жінки за віком (> 30 років), які вперше народжують, 3-я група – 30
жінок з оптимальним (3-5 років) проміжком між пологами.
Вивчення психоемоційного стану жінок 1-ї групи показало його
порушення у переважної кількості жінок: індекс стресостійкості був низький –
70,3 %, проти 25 % у жінок, які народжували вперше після 30 років та 10 % у
жінок з оптимальним проміжком між пологами (p<0,05). У 18,9 % жінок з
великим інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості був помірний та у
10,8 % – високий. У той час, як для жінок, які народжували вперше після 30
років був високий (33,3 %) та помірний (41,7 %) рівень стресостійкості, а у
жінок з оптимальним проміжком між пологами – 70 % та 20 % відповідно, що
свідчить про збережений рівень адаптаційних резервів організму до стресу
(p<0,05).
На фоні зниження стресостійкості у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом спостерігались підвищення втоми і тривоги, лабільність настрою,
порушення сну, роздратованість та невпевненість в собі.
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Таблиця 4.1
Рівень стресостійкості у жінок, протягом року після пологів, абс.ч (%)
Розподіл жінок за рівнем стресостійкості
Група породіль

n

1

високий

помірний

низький

37

4 (10,8) *∆

7 (18,9) *

26 (70,3) *∆

2

24

8 (33,3) *

10 (41,7)

6 (25,0) *

3

30

21 (70,0)

6 (20,0)

3 (10,0)

Примітка. * – Вірогідність відносно 3-ї групи; ∆ - вірогідність відносно
2-ї групи.
Таким чином, проведені дослідження психоемоційного стану та якості
життя у жінок з великим інтергенетичним інтервалом (ІГІ) протягом першого
року після пологів свідчить, що для цієї групи жінок характерним є зниження
рівня стресостійкості порівняно з жінками з оптимальним проміжком між
пологами, що проявляється високим рівнем тривоги та напруженням,
адаптаційних можливостей організму, що в свою чергу, та погіршує якість
життя.
4.2. Відновлення менструальної функції та застосування контрацепції
у жінок з великим інтергенетичним інтервалом протягом року після
пологів
В результаті проведених нами досліджень було встановлено, що
менструальна функція була відновлена в період з 6 по 11 місяці після пологів у
жінок всіх трьох груп приблизно на однаковому рівні (60,0 %, 70,6 %, 61,4 %,
відповідно). Раннє відновлення менструальної функції (до 6 міс.) в основному
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відмічалось у жінок з оптимальним проміжком між пологами (12,9 %) проти
вікових першороділь (8,33 %) та жінок з великим інтергенетичним інтервалом
(2,5 %).
Затяжний процес відновлення менструальної функції після пологів був у
значної кількості жінок першої групи (36,0 %) в порівнянні з жінками 2-ї та 3-ї
груп (20,6 %) та (25 %) відповідно. При цьому, слід зауважити, що у жінок 1-ї
групи переважали нерегулярні, болючі і рясні місячні (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Відновлення менструальної функції, абс.ч (%)
Група
обстежених
жінок

Кількість

До 6 місяців

6 – 11 місяців

1 – 2 роки

1

50

2 (4,0)

30 (60) ∆

18 (36,0) ∆

2

68

6 (8,8)

48 (70,6)*

14 (20,6)

3

44

6 (13,6)

27 (61,4)

11 (25,0)

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників 3-ї групи, р <0,05;
∆

– різниця вірогідна відносно показників 2-ї групи, р <0,05.
Жінки 1-ї групи використовують перерваний статевий акт, як метод

вибору контрацепції в більшості випадків 76,4 % (65 жінок), КОК
використовують лише 7,1 % (6 жінок), бар’єрні методи 11,8 % (10 жінок) та
внутрішньоматкову систему 4,7 % (4 жінки). Жінки другої та третьої груп
також найчастіше застосовують перерваний статевий акт для запобігання
небажаної вагітності 52,9 % та 65,9 % відповідно. Жінки, які народжують
вперше після 35 років використовують КОК в 22,1 % (15 жінок), бар’єрні
методи в 20,6 % (14 жінок) та внутрішньоматкові системи в 4,4 % (3 жінки).
Жінки з оптимальним проміжком між пологами використовують КОК в 15,9 %
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(7 жінок), бар’єрні методи в 13,6 % (6 жінок) та внутрішньоматкові системи в
4,6 % (2 жінки) (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Контрацепція обстежених жінок після пологів, абс.ч (%)
Метод контрацепції
Група
обстежених
жінок

Кількість

шляхом
переривання
статевого

КОК

бар’єрні

внутрішньоматкова
система (Мірена)

акту
1

85

65 (76,4)

6 (7,1)

10 (11,8)

4 (4,7)

2

68

36 (52,9)

15 (22,1)

14 (20,6)

3 (4,4)

3

44

29 (65,9)

7 (15,9)

6 (13,6)

2 (4,6)

Таким чином, проведені дослідження відновлення менструальної функції
та методів контрацепції у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
свідчать, що для цієї групи жінок характерним є затяжне відновлення
менструальної функції, а також недостатня освіченість стосовно сучасних
методів контрацепції, що, в свою чергу, порушує якість життя та
репродуктивне здоров’я.
4.3. Стан лактації у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
протягом року після пологів
В

групах

обстежених

жінок

відзначалися

терміни

грудного

вигодовування до 6 місяців, від 6 місяців до одного року та більше року (табл.
4.4).
В 1-й групі жінок більше року годували своїх малюків 6 (16,2 %) жінок,
тоді

як

в

групі

з

оптимальним інтергенетичним інтервалом

грудне

вигодовування більше року мали 15 (50 %) матерів. Серед жінок, які
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народжували вперше у віці більше 30 років цей показник становив 7 (29,2 %) і
був майже в два рази вищим за такий же показник в основній групі.
Суттєвої різниці по 2-ї та 3-ї групах між кількістю жінок, які
вигодовували своїх малюків від 6 міс. до 12 міс. не визначили.
Таблиця 4.4
Терміни вигодовування грудним молоком по групах обстежених
жінок, абс.ч (%)
Тривалість лактації

Кількість жінок (n) по групам
1, n=37

2, n=24

3, n=30

До 6 місяців

20 (54,1)* ∆

8 (33,3) *

3 (10)

Від 6 місяців до 1 року

11 (29,7) ∆

9 (37,5)

12 (40)

Більше року

6 (16,2)* ∆

7 (29,2)*

15 (50)

Примітка. * Достовірна різниця відносно 3-ї групи, ∆ – достовірна
різниця відносно 2-ї групи.
В 1-й групі від 6 місяців до 1 року задовільну лактацію мали 11 (29,7 %)
жінок; в групі вікових першороділь 9 (37,5 %) і в групі з оптимальним
інтервалом між пологами 12 (40 %). Але, слід зазначити, що в обох групах
контролю кількість жінок, що вигодовували дітей грудним молоком від 6 міс.
до 12 місяців була дещо більшою.
Більше половини жінок 20 (54,1 %) 1-ї групи годували своїх дітей менше
6 місяців. Можливо, цей показник пов'язаний з нашими попередніми даними
про те що в 1-й групі прояви різних форм мастопатій мали 54 % обстежених
вагітних напередодні пологів.
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом годували дітей менше
ніж півроку 3 (10 %) жінок, що суттєво менше від такого ж показника в
основній групі, а також в групі жінок, що народжували в віці більше 30 років –
8 (33,3 %).
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Отримані данні свідчать, що велика кількість (54,1 %) жінок 1-ї групи
годували своїх дітей менше ніж півроку, в той час як 90 % жінок з оптимальним
проміжком між пологами годували своїх дітей більше ніж півроку, а 50 % з них
– і більше року.
Тому

заходи

щодо

покращення

лактації

у

жінок

з

великим

інтергенетичним інтервалом є досить актуальною в наш час.
4.4. Біоценоз пологових шляхів у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом через 6-12 місяців після пологів
Оцінюючи бактеріологічні дані вмісту піхви у жінок через 6-12 місяців
після пологів виявлено підвищення кількості лейкоцитів більше 50 в полі зору
у 12 (30 %) жінки 1-ї групи, порівняно з 7 (19,4 %) 2-ї і 5 (19,2 %) – 3-ї групи.
Важливо, що у жінок з великим інтергенетичним інтервалом до 10 лейкоцитів
реєструвалась у 22 (55 %) жінок, порівняно з 24 (66,7 %) і 15 (57,7 %)
відповідно в 2-й і 3-й групах, тобто можна стверджувати про підвищення
кількості запальних процесів у піхві в жінок першої групи по відношенню до
вікових першороділь та жінок з оптимальним інтергенетичним інтервалом.
Для зручності спектр виявленої мікрофлори представлено в таблиці 4.5.
Таблиця 4.5
Частота виділення патогенних мікроорганізмів у обстежених жінок, абс.ч (%)
Спектр мікрофлори

Значення показника в групах обстежених жінок, (n)
1, (n=40)

2, (n=36)

3, (n=26)

16 (44,4) *

4 (15,4)

Staph. epidermidis

4 (10) *∆

Strept. faecalis

8 (20)

8 (22,2)

3 (11,5)

Staph. aureus

4 (10)

4 (11,1)

2 (7,7)

E. coli

14 (35) *∆

8 (22,2)

6 (23,1)

Enterobacter

2 (5)

-

-

Candida albicans

12 (30) *

8 (22,2) *

5 (19,2)

Lactobacterii

8 (20)* ∆

8 (22,2) *

10 (38,5)

119

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи (p<0,05),
∆ - різниця достовірна відносно показників 2-ї групи (p<0,05).
Серед факультативно-анаеробних бактерій у жінок частіше висівались:
Streptococcus faecalis 8 (20 %), Candida Albicans 12 (30 %), E. Coli 14 (35 %). У
обстежених 2-ї групи спектр мікроорганізмів дещо відрізнявся від обстежених
1-ї групи (табл. 4,5): Staph. epidermidis 16 (44,4 %), Str. faecalis 8 (22,2 %), E.
Coli 8 (22,2 %), Candida Albicans 8 (22,2 %).
Причому виявлені збудники були в основному в асоціаціях.
У обстежених жінок групи з оптимальним інтергенетичним інтервалом
(контрольна група) частіше виявлялось: Staphilococcus epidermidis 4 (15,4 %) та
Streptococcus faecalis 3 (11,5 %), E. Coli 6 (23,1 %) та Candida Albicans 5
(19,2 %),
Таким чином, проведені дослідження свідчать про значне поширення
факультативних анаеробних бактерій у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом та у жінок, які народжували після 30 років, в порівнянні з
пацієнтками з оптимальним інтергенетичним інтервалом.
Частіше у жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявляються
генітальні інфекції, спричинені факультативними анаеробними бактеріями, а
саме: Streptococcus faecalis 8 (20 %), Candida Albicans 12 (30 %), E. Coli 14
(35 %). Особливістю виявлених збудників є їх часті асоціації. У жінок, які
народжували після 30 років частіше виявлялися Staphilococcus epidermidis 16
(44,4 %), Streptococcus faecalis 8 (22,2 %), Candida Albicans 8 (22,2 %).
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом превалювали
наступні мікроорганізми: Staphilococcus epidermidis 4 (15,4 %), Streptococcus
faecalis 3 (11,5 %), E. Coli 6 (23,1 %) та Candida Albicans 5 (19,2 %).
Титр росту Lactobacillius серед жінок 1-ї та 2-ї груп нижчий в порівнянні з
титром серед жінок 3-ї групи.
У породіль з великим інтергенетичним інтервалом виявлено підвищення
частоти запальних процесів в піхві.
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Виявлена висока частота асоціацій мікроорганізмів.
Таким чином, у жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявлено
підвищення частоти запальних процесів в піхві через 6-12 місяців після пологів,
що потребує ретельної санації вагінального мікробіома протягом року після
пологів.
У жінок всіх трьох груп практично однаково часто виявлялась кишкова
палочковидна флора та гриби роду Кандіда.
Виявлена висока частота асоціацій мікроорганізмів.
4.5. Стан шийки матки у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом через 6-12 місяців після пологів
Згідно отриманих даних (табл. 4.6), нормальні цитологічні зміни
зустрічались: в 1-й групі - у 16 (43,2 %), у 2 групі – в 10 (41,7 %), у 3 групі – 15
(50,0 %) вагітних. Доброякісні цитологічні та ASCUS ознаки: в 1-й групі - у 10
(27,0 %), у 2-й групі – в 6 (25,0 %), у 3-й групі – 10 (33,3 %) пацієнток.
Передраки (LSIL+HSIL): в 1-й групі - у 6 (16,2 %), у 2-й групі – в 6 (25,0 %), у
3-й групі – 1 (3,4 %) жінки (рис.4.1).
Таблиця 4.6
Цитологічні зміни епітелію шийки матки у вагітних
різних груп, абс.ч (%)
Цитологічні зміни епітелію шийки
матки
1
Норма, зміни відсутні

Значення показника в групах
обстежених жінок, (n)
1, (n=37)

2, (n=24)

3, (n=30)

2

3

4

16 (43,2)

10 (41,7)

15 (50,0)

10 (27,0)*

6 (25,0)*

10 (33,3)

5 (13,6)

2 (8,3)

4 (13,3)

Доброякісні клітинні зміни: запалення,
реактивні, репаративні
Патологічні зміни (ASCUS)
LSIL: CIN I, папіломо-вірусні зміни
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4 (10,8) Δ

5 (20,8)*

1 (3,4)

2

3

4

а) CIN II,

1 (2,7)

1 (4,2)

-

б) CIN III,

1 (2,7)

-

-

-

-

-

Інвазивний РШМ

-

-

-

Атипичні клітини залозистого епітелію

-

-

-

Аденокарцинома

-

-

-

(койлоцитоз)
Продовження таблиці 4.6
1
HSIL:

в) Carcinoma in situ.

Примітка. * Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи; Δ різниця достовірна відносно показників 2-ї групи.

а)

б)

Рис. 4.1. Доброякісні та передракові цитологічні зміни після пологів: а)
жінка Н., 26 р., 6 місяців після пологів. Пласти клітин залозистого епітелію,
поодинокі клітини багатошарового плоского епітелію жінки з ектопією шийки
матки. Забарвлення за Папаніколау. Ок.20, об. 40; б) жінка С., 41 р, 2 місяці
після пологів. Пласт клітин багатошарового плоского епітелію з атипією ядр
(легка дисплазія шийки матки - LSIL). Забарвлення за Папаніколау. Ок.20,
об. 40
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Дані про кольпоскопічні дослідження у жінок через 6-12 місяців після
пологів в табл. 4.7.
Таблиця 4.7
Кольпоскопічні доброякісні зміни епітелію шийки матки у жінок після
пологів різних груп, абс.ч (%)
Група
обстежених

Багатошаровий
Загальна

плоский

кількість

епітелій (БПЕ)

Кількість жінок за доброякісними змінами
ектопія

- норма

відкриті

наботові

залози

кисти

ендометріоз

1

37

11 (29,7)*

10 (27,0)

5 (13,5)

6 (16,3)

2 (5,4) Δ

2

24

8 (33,3)*

8 (33,3)

2 (8,4)

5 (20,8)

1 (4,2)

3

30

17 (56,7)

10 (33,3)

-

-

1 (3,3)

Примітка. * Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи; Δ - різниця
достовірна відносно показників 2-ї групи

а)

б)

Рис. 4.2. Доброякісні та передракові кольпоскопічні зміни при вагітності:
а) жінка Н., 26 р., 6 місяців після пологів. Ектопія циліндричного епітелію в 1-2
зонах; б) жінка С., 41 р, 2 місяці після пологів. Тонкий ацетобілий епітелій з
нерівними нечіткими краями, ніжна мозаїка всередині зони трансформації
Нормальні кольпоскопічні ознаки БПЕ зустрічались: в 1-й групі – у 11
(29,7 %), у 2-й групі – в 8 (33,3 %), у 3-й групі – 17 (56,7 %) вагітних. А
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доброякісні кольпоскопічні зміни (ектопія, відкриті залози,

Наботові кісти,

ендометріоз): 1-й групі – у 23 (62,6 %), у 2-й групі – в 16 (66,6 %), у 3-й групі –
11 (36,6 %) пацієнток (рис. 4.2).
Отримані в дослідженні дані свідчать про те, що передраки при
кольпоскопії мали місце: в 1-й групі – у 10 (27 %), у 2-й групі – в 5 (20,8 %), у
3-й групі – 1 (3,3 %) жінок (табл. 4.8).
Отримані дані свідчать про підвищений рівень передракової патології
шийки матки у жінок через 6-12 місяців після пологів з великим
інтергенетичним інтервалом та у вікових породіль, в порівнянні з молодими
породіллями, у яких інтервал між пологами був від 3 років до 5 років.
Невелика часткова різниця передракових станів шийки матки: 27 % - у
жінок 1-ї групи та 20,8 % – у жінок 2-ї групи, говорить про те, що із
збільшенням віку ймовірність самоелімінації вірусу папіломи знижується,
відповідно, підвищується ризик розвитку передраку і раку шийки матки [59,
177].
Певну роль в наявності такої ж високої частоти передраків шийки у
вікових першороділь, як і у жінок з великим інтергенетичним інтервалом,
відіграє той факт, що останні, як правило лікують шийку матки між пологами, а
перші – ні.
Проведене дослідження виявило підвищений рівень передракової
патології шийки матки у жінок через 6-12 місяців після пологів з великим
інтергенетичним інтервалом та у вікових породіль, у порівнянні з молодими
породіллями, у яких інтервал між пологами невеликий - 3-5 років.
Збільшення більш, як у 1,5 рази передракових станів у жінок 1 групи у
порівнянні з 2-ю пояснюється тим, що жінки 1-ї групи часто мали додаткову
травматизацію шийки матки – розриви шийки матки в І пологах, аборти, ВМК,
діагностичні вишкрібання, гістероскопії та інше.
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Таблиця 4.8
Кольпоскопічні передракові зміни епітелію шийки матки у жінок через 6-12 місяців після пологів різних груп,
абс.ч (%)
Група

Кількість жінок за передраковими змінами за ступенем (І, ІІ)

обстежених, (n)

І
тонкий

Підозра на інвазію

ІІ

ніжна

щільний

відкриті

груба

ацетобілий мозаїка пунктац.

ацетобілий

залози з

мозаїка пунктація

епітелій

епітелій

обідком

(ТАЕ)

(ЩАЕ)

1, (n=37)

3 (8,1)

2 (5,4)

2, (n=24)

2 (8,3)

1 (4,1)

3, (n=30)

1 (3,3)

-

ніжна

1 (2,7)

груба

лейко-

атипові ламкі

екзофітн. некроз

плакія

судини

судини

пухлина

1 (2,7)

1 (2,7)

-

-

2 (5,4)

-

-

-

-

1 (4,1)

-

-

-

-

1 (4,1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Першороділлям
інтергенетичним
консультацію

після

інтервалом

крім

взяття

35

років

і

обов'язково
цитологічного

повторнороділлям
при

першій

мазка

з

явці

необхідно

великим
в

жіночу

проводити

кольпоскопічний огляд. При виявленні LSIL у цій категорії жінок, необхідним є
кольпоскопічний і цитологічний контроль з обов'язковим ПЛР ВПЛ ВКР та
лікування шийки матки із взяттям біопсії.

Матеріали даного розділу висвітлені у наступних публікаціях:
1. Гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент у вагітних з
великим інтергенетичним інтервалом / Сорокін О.В., Задорожна Т.Д., Туманова
Л.Є., Бадзюк Н.П. Перинатология и педиатрия. 2014. № 3. С. 26-30.
2. Стан молочних залоз під час вагітності та лактаційна функція у жінок
з великим інтергенетичним інтервалом /Туманова Л. Є., Коломієць О. В.,
Бадзюк Н.П., Деменіна Н.К., Гридина Т. Перинатология и педиатрия. 2018.
№2(74). С.26-30.
3. Туманова Л.Є., Бадзюк Н.П. Профілактика післяпологових ускладнень
у жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Зб. наукових праць асоціації
акушерів-гінекологів України. 2019. 1 (43):113-119.
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РОЗДІЛ 5
ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ НА ПЕРЕБІГ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ТА НА
ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
Згідно проведеним дослідженням, вагітні з великим інтергенетичним
інтервалом на сьогодні складають значний сегмент в загальній кількості
вагітних і просліджується чітка тенденція до їх збільшення.
У жінок з великим інтергенетичним інтервалом має місце високий
рівень різноманітної гінекологічної та екстрагенітальної патології, що
негативно впливає на перебіг вагітності та пологів, стан новонародженого.
Вагітні з великим інтергенетичним інтервалом становлять групу з
високим рівнем тривожності, помітно нестабільним психоемоційним станом, та
зі зниженими показниками якості життя.
У жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявляються генітальні
інфекції, спричинені факультативними анаеробними бактеріями, а саме:
Staphilococcus epidermidis 23 (27,1 %), Str. faecalis 26 (30,6 %), Candida Albicans
23 (27,1 %), E. Coli 26 (30,6 %). Особливістю виявлених збудників є їх часті
асоціації.
У 54 %

жінок з великим інтергенетичним інтервалом мали прояви

різних форм мастопатії, у 22,5 % - передраковий стан шийки матки.
У вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом формується
часткова недостатність локального імунітету цервікального каналу, яка
реалізується нестачею синтезу секреторних імуноглобулінів класу А і
супроводжується появою у цервікальному слизі кожної п’ятої вагітної
імуноглобуліну класу M. Це розцінено як компенсаторно-пристосувальну
реакцію, яка може бути пов’язана з активізацією персистуючих хронічних
інфекцій в статевих шляхах жінки напередодні пологів.
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Перебіг пуерперію в жінок зі збільшеним інтергенетичним інтервалом в
порівнянні з породіллями, які мали оптимальний проміжок між пологами, та
віковими першороділлями характеризується зниженням темпів інволюції
розмірів порожнини матки в перші 5 діб післяпологового періоду, підвищенням
частоти субінволюції матки та лохіометри.
Дані порушення скоротливої здатності матки на тлі дисбалансу
вагінального мікробіома негативно впливають на процеси самоочищення матки
і можуть сприяти виникненню запальних ускладнень в подальшому у даної
категорії породіль, тобто жінки зі збільшеним інтергенетичним інтервалом
мають більший ризик їх виникнення.
У породіль всіх груп виявлено підвищення частоти запальних процесів у
піхві та висока частота асоціацій мікроорганізмів.
Дослідження протягом першого року після пологів свідчить, що
психоемоційний стан у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
відзначається зниженням рівня стресостійкості порівняно з жінками з
оптимальним проміжком між пологами, що проявляється високим рівнем
тривоги та напруженням. Дослідження відновлення менструальної функції та
методів контрацепції у жінок з великим інтергенетичним інтервалом свідчать,
що для цієї групи жінок характерним є затяжне відновлення менструальної
функції,

а

також

недостатня

освіченість

стосовно

сучасних

методів

контрацепції, що, в свою чергу, порушує якість життя та репродуктивне
здоров’я. Отримані данні свідчать, що велика кількість (54,1 %) жінок з
великим інтергенетичним інтервалом годували своїх дітей менше ніж півроку, в
той час як 90 % жінок з оптимальним проміжком між пологами годували своїх
дітей більше ніж півроку, а 50 % з них і більше року. В спектрі виділеної
мікрофлори переважали дріжджі та псевдоміцелії (30 %), E.coli (35 %),
лактобактерії були присутні у 20 % цих жінок. В результаті досліджень
виявлено підвищений рівень передракової патології шийки матки у жінок через
6-12 місяців після пологів з великим інтергенетичним інтервалом та у вікових
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породіль, в порівнянні з молодими породіллями, у яких інтервал між пологами
був від 3 років до 5 років. Часткова різниця передракових станів шийки матки:
27,0 % – у жінок 1-ї групи та 20,8 % – у жінок 2-ї групи, говорить про те, що із
збільшенням віку ймовірність самоелімінації вірусу папіломи знижується,
відповідно, підвищується ризик розвитку передраку і раку шийки матки.
Враховуючи вище викладене, був розроблений комплекс лікувальнопрофілактичних заходів для жінок з великим інтергенетичним інтервалом, а
саме:
а) створення післяпологових палат сімейного типу, де поряд з породілею
перебуває чоловік або інший родич, або особливо виправдано саме для жінок з
великим інтергенетичним інтервалом. Це пов’язано з медико-соціальною
особливістю даного контингенту жінок: пізній репродуктивний вік, велика
кількість різноманітних екстрагенітальних захворювань, часті ускладнення як
під час вагітності та пологів, так і в післяпологовому періоді, психоемоційна
нестабільність;
Залишаючи породіль з дитиною без цілодобової допомоги, ми
наражаємося на ускладнення перебігу післяпологового періоду, лактаційного
періоду та повноцінного нагляду за дитиною. Часте прикладення до грудей
буде сприяти адекватній інволюції матки;
б) відновлення дисбалансу вагінального мікробіому як однієї з причин
післяпологових

ускладнень.

Рекомендуються

протимікробні

препарати

(антисептики), які підсилюють місцеві захисні реакції, регенеративні процеси,
активують механізми імунного захисту та не впливають на гормональний
статус і не мають протипоказань в період годування груддю (фарматекс);
в) для покращення лактації породіллям рекомендовано апілак, який діє як
біогенний

стимулятор

на

клітинному

рівні.

Фармакологічна

дія:

загальнозміцнююча, тонізуюча, антиспастична, трофічна (стимулює обмінні
процеси), регенеруюча.
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Апілак

гальмує

ріст

мікроорганізмів,

запобігає

розповсюдженню

стафілококової та стрептококової інфекції, підвищує апетит, покращує
травлення, зміцнює імунітет.
Материнське молоко стає більш поживним, насиченим мінералами та
амінокислотами.
г) всебічний післяпологовий огляд через 30-90-120 днів дає можливість
дати рекомендації з оптимізації здоров’я матері, забезпечити дієвий алгоритм з
відновлення фізичної активності, вибору методу контрацепції, і репродуктивні
плани [в т.ч. рекомендації з відновлення дисбалансу вагінального мікробіому
(фарматекс)];
д) підтримка по телефону в післяродовий період може знизити показники
депресії, поліпшує результати грудного вигодовування, підвищує задоволеність
пацієнта;
е) для контрацепції рекомендуємо місцеві сперміциди, які особливо
доцільно застосовувати після пологів та у період годування груддю. Крім
контрацептивного ефекту, він має профілактичну дію щодо інфікування під час
відновлення сексуальних відносин.
Розроблений лікувально-профілактичний комплекс був застосований у
30 жінок з великим інтергенетичним інтервалом (основна група) та у 37 жінок,
які спостерігались на загальноприйнятих заходах, що склали групу порівняння.
Вивчення психоемоційного стану жінок основної групи показало його
покращення у переважної кількості жінок: тільки у 9 (30 %) жінок з великим
інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості був низький. Відповідно у
жінок

групи порівняння цей індекс дорівнював (70,3 %). У 10 % жінок

основної групи з великим інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості
був помірний та у 60 % - високий. У той час, як для жінок групи порівняння,
помірний індекс стресостійкості був у 18,9 % жінок та високий у 10,8 %, що
свідчить про зниження рівня адаптаційних резервів організму до стресу у цих
жінок (p<0,05) (табл. 5.1).
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Таблиця 5.1
Рівень стресостійкості у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
протягом 6-12 місяців після пологів, абс.ч. (%)
Розподіл жінок за рівнем стресостійкості
Група породіль

n

високий

помірний

низький

Порівняння

37

4 (10,8)

7 (18,9)

26 (70,3)

Основна

30

18 (60,0) *

3 (10,0)

9 (30,0) *

Примітка. * Вірогідність відносно показників групи порівняння

Як показали попередні дослідження, на фоні зниження стресостійкості у
жінок з великим інтергенетичним інтервалом спостерігались підвищення втоми
і

тривоги,

лабільність

настрою,

порушення

сну,

роздратованість

та

невпевненість в собі.
Проведені дослідження психоемоційного стану у жінок з великим ІГІ
протягом першого року після пологів свідчить, що для цієї групи жінок
характерним є зниження рівня стресостійкості порівняно з жінками з
оптимальним проміжком між пологами, що проявляється високим рівнем
тривоги та напруженням адаптаційних можливостей організму, що, в свою
чергу, погіршує якість життя.
У жінок основної групи після своєчасного ознайомлення з майбутнім
місцем розродження, огляду пологових приміщень до пологів, перебування в
післяпологовому періоді в палатах сімейного типу тощо рівень тривожності, за
результатами тестування за методикою Спілберга, знизився.
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Високий рівень тривожності в основній групі спостерігається у 40 %
жінок, помірний – у 26,7 %, низький – у 35,3 % жінок, що свідчить про
благоприємний вплив розробленого комплексу (табл. 5.2).

Таблиця 5.2
Стан тривожності у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
протягом 6-12 місяців після пологів, у балах
Розподіл жінок за рівнем тривожності
Група породіль

n

≤ 30

31 – 44

≥ 45

Порівняння

37

10,0

20,0

70,0

Основна

30

35,3 *

26,7

40,0 *

Примітка. * Вірогідність відносно показників групи порівняння

При

дослідженні відновлення

менструальної

функції

та методів

контрацепції у жінок з великим інтергенетичним інтервалом після пологів
(група порівняння) встановлено затяжний процес відновлення менструальної
функції більше одного року після пологів у значної кількості жінок (37,5 %).
При цьому слід зауважити, що у цих жінок переважали нерегулярні, болючі і
рясні місячні. Менструальна функція була відновлена в період з 6 по 11 місяць
після пологів у 60 % жінок. Раннє відновлення менструальної функції (до
6 міс.) відмічалось у 2,5 % цих жінок.
У жінок основної групи (30 жінок) після застосування комплексу
лікувально-профілактичних заходів змінились показники, що характеризують
відновлення менструальної функції. Відновлення менструальної функції більше
одного року після пологів було тільки у 20,0 % жінок. Менструальна функція
була відновлена в період з 6 міс. по 11 місяць після пологів у 70 % жінок. Раннє
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відновлення менструальної функції (до 6 міс.) відмічалось у 10 % цих жінок
(табл. 5.3).

Таблиця 5.3
Відновлення менструальної функції у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом, протягом року після пологів, абс.ч. (%)
Кількість жінок за терміном

Група породіль
з великим інтергенетичним

n

інтервалом між пологами

відновлення менструальної функції
до 6 міс.

6-11 міс.

1-2 р

Порівняння

37

1 (2,5)

24 (60,0)

15 (37,5)

Основна

30

3 (10)

21 (70,0)*

6 (20,0)*

Примітка. * Різниця вірогідна відносно групи порівняння

У жінок групи порівняння, згідно анкетування, основним методом
післяпологової контрацепція був перерваний статевий акт – 75,7 %.
Презервативом користувались 16,2 % жінок і сперміциди застосовували 8,1%
(табл. 5.4). Застосування розробленого комплексу позитивно вплинуло на ці
показники.
Таблиця 5.4
Контрацепція у жінок з великим інтергенетичним інтервалом, протягом
року після пологів, абс.ч. (%)
Кількість жінок за методом контрацепції

Група породіль
з великим інтергенетичним

n

інтервалом між пологами
Порівняння

перерваний

презервативи сперміциди

статевий акт
37

28 (75,7)

6(16,2)

3 (8,1)
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Основна

30

9 (30,0)*

7 (23,3)

14 (46,7)*

Примітка. * Різниця вірогідна відносно групи порівняння
В основній групі жінок, які отримували розроблений лікувальнопрофілактичний комплекс основним методом застереження від вагітності,
згідно анкетування, були сперміциди – 46,1 %. Значно знизився відсоток
перерваного статевого акту до 30,0 %. Презервативом після пологів
користувались 23,3 % цих жінок.
Після народження малюка зростає навантаження на ендокринну і нервову
систему. При годуванні груддю збільшується потреба у вітамінах, мінералах і
мікроелементах, які необхідні жінці для правильного функціонування яєчників
і формування ними гормонів. При їх недоліку можуть виникати такі проблеми,
як мізерні або хворобливі менструації.
В нашому дослідження ми відзначали вплив розробленого комплексу на
лактацію. Вивчалися таки показники як терміни грудного вигодовування до 6
місяців, від 6 місяців до одного року та більше року.
В групі порівняння більше половини жінок – 20 (54,0 %) завершували
грудне вигодовування з різних причин до півроку. І 10 (27,7 %) жінок цієї групи
годували грудним молоком від півроку до року.
При проведені рекомендованого комплексу лікувально-профілактичних
заходів в післяпологовому періоді у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом (основна група) значно покращились показники тривалості лактації.
До року і більше вигодовували грудним молоком 9 (30 %) жінок.
Кількість жінок, які мали задовільну лактацію від півроку до року не змінилась.
Однак, зменшилась кількість жінок 13 (43,3 %), які завершили грудне
вигодовування дітей до 6 місяців (табл. 5.5).
Отримані данні свідчать, що комплекс розроблених лікувальнопрофілактичних заходів дозволив збільшити термін лактації у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом. Більше ніж півроку годували грудним молоком
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17 (56,7 %) жінка основної групи, проти 17 (46,7 %) жінок групи порівняння.
Особливо позитивним є той факт, що більше року годували 9 (30 %) жінок
основної групи, проти 7 (19 %) жінок групи порівняння з великим
інтергенетичним інтервалом.

Таблиця 5.5
Терміни вигодовування грудним молоком по групах обстежених жінок,
абс.ч (%)
Тривалість лактації

Кількість жінок по групам (n)
порівняння, n=37

основна, n=30

До 6 місяців

20 (54,0)

13 (43,3)*

Від 6 місяців до року

10 (27,7)

8 (26,7)

Більше року

7 (19,0)

9 (30)*

Примітка. * Достовірна різниця відносно групи порівняння

Оцінюючи бактеріологічні дані вмісту піхви у жінок, що отримали
лікувально-профілактичний комплекс заходів, слід одразу сказати, що у більш
як 87 % (26) жінок відмічається нормоценоз з досить великим вмістом
Lactobacterii, порівняно з жінками групи порівняння, в яких нормоценоз був у
51,4 % (19). Подібні дані виявлено і при оцінці кількості лейкоцитів: серед
жінок групи порівняння підвищення кількості лейкоцитів більше 50 в полі зору
відмічалось у 11 (30 %) жінок, а в основній групі лише у 2 (6,7 %) (p<0,05).
У 3 жінок (10 %) основної групи та 20 (54,1 %) – групи порівняння
виявлено дріжджі та псевдоміцелій. Коккова та палочковидна флора в обох
групах визначалась в рівній кількості: в основній групі – 9 жінок (30 %); в групі
порівняння – 11 жінок (30 %). Вірусна флора виявлена в поодиноких випадках в
обох групах.
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Інша картина виявлена при дослідженні бактеріальних засівів вагінальних
виділень:
а) в основній групі превалювала лактобациллярна флора – 26 жінок
(86,7 %); в групі порівняння – 19 (51,4 %);
б) в основній групі не було виявлено одних з найбільш патогенних видів
мікроорганізмів – таких як E.coli, Staph. aureus;
в) важливо зазначити, що в групі порівняння патогенні збудники виявлені
в асоціаціях.
Для зручності спектр виявленої мікрофлори представлено в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
Частота виділення патогенних мікроорганізмів у обстежених жінок через
6-12 місяців після пологів, абс.ч. (%)
Спектр мікрофлори

Значення показника в групах обстежених жінок, (n)
основна, (n=30)

Staph. epidermidis

порівняння, (n=37)

3 (10)

4 (10,8)

Strept. faecalis

-

Staph. aureus

-

4 (10,8)

E. coli

-

13 (35,0)

Enterobacter

-

2 (5,4)

3 (10) *

11 (28,0)

26 (86,7)*

19 (51,4)

Candida albicans
Lactobacterii

-

Примітка. * Різниця достовірна відносно показників групи порівняння
(p<0,05).
Таким

чином,

розроблений

комплекс

позитивно

вплинув

психологічний стан та якість життя протягом 6-12 місяців після пологів .

на

136

Розроблений комплекс позитивно вплинув як на відновлення нормальної
менструальної функції після пологів, так і на використання більш сучасних
методів – одне з основних умов майбутнього здоров'я жінки.
Відмічається позитивний вплив розроблених заходів на тривалість
лактації у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
При застосуванні розробленого лікувально-профілактичного комплексу
виявлено зниження частоти запальних процесів у піхві. Практично не
виявлялась кишкова палочковидна флора та золотистий стафілокок, на відміну
від породіль, які знаходились на загальноприйнятому комплексі лікувальнопрофілактичних заходів. Нормальний біоценоз піхви обстежених жінок
основної групи виявлено у більш як 87 % на відміну від жінок групи
порівняння – 51,4 %.

Матеріали даного розділу висвітлені у наступній публікації:
1. Туманова Л.Є., Бадзюк Н.П. Профілактика післяпологових ускладнень
у жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Зб. наукових праць асоціації
акушерів-гінекологів України. 2019. 1 (43):113-119.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інтерпретуючи сучасний стан народжуваності, дослідники звертають
увагу на дію двох механізмів: зміна кількості дітей (зміни в системі соціальноекономічних відношень, що зумовлюють кількісні параметри народження
дітей) і зміна таймінгу народження. Як короткий, так і надмірно подовжений
інтергенетичний інтервал збільшує частоту несприятливих перинатальних
наслідків [204].
Тривалі інтергенетичні інтервали (60-100 місяців) також були асоційовані
зі збільшенням ризику мертвонародження. Отримані авторами результати
свідчать, що жінки з попередньою втратою вагітності можуть скористатися
додатковими консультаціями щодо адекватного інтервалу народження для
зменшення ризику несприятливих наслідків [124].
З віком жінка все більше піддається впливу несприятливих факторів
навколишнього середовища, а існуючі проблеми зі здоров’ям та наявність
шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголем) призводять до багатьох
ускладнень: загострення хронічних захворювань, розвиток раннього токсикозу
тяжкого ступеня, гестоз, плацентарні розлади, ризик розвитку гестаційного
діабету, можливі ранні і післяпологові кровотечі, інфекції в післяпологовому
періоді, часто виникає необхідність в кесаревому розтині, існує ймовірність
народження хворої дитини, зростає ризик проявів спадкових захворювань,
хромосомних аномалій, викидню, передчасних пологів, тощо [118, 134].
Попередні дослідження, проведені у відділенні профілактики та
лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві, показали, що великий
інтергенетичний

інтервал

поряд

з

соматичною

та

гінекологічною

захворюваністю цих жінок асоціюється з великою частотою ускладнень
вагітності та пологів, такими як: анемія, прееклампсія, загрозливий самовільний
викидень,

передчасні

пологи,

дистрес

плода,

передчасний

вилив

навколоплідних вод, слабкість пологової діяльності, оперативне розродження.
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З огляду на отриману інформацію із літературних джерел та актуальність
напрямку досліджень була обрана мета: знизити частоту ускладнень
післяпологового періоду у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
З метою вирішення поставлених задач під нашим спостереженням
знаходилась 197 жінок, які проходили обстеження і розродження в клініці ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН
України»:
1 група – 85 жінок з великим інтергенетичним інтервалом;
2 група – 68 вікові першонароджуючі жінки (>30 років);
3 група – 44 жінки, що народжували з перервою 3-5 років.
На підставі отриманих даних був розроблен алгоритм лікувальнопрофілактичних заходів щодо профілактики ускладнень післяпологового
періоду.
В залежності від застосування методики профілактики ускладнень жінки
з великим інтергенетичним інтервалом були розподілені на групи:
– основна – жінки з великим інтергенетичним інтервалом, яким
застосовувався розроблений нами лікувально-профілактичний та
реабілітаційний алгоритм;
– порівняння – жінки, які спостерігались згідно протоколів МОЗ
України.
Жінки були обстежені в ІІІ триместрі вагітності, в післяпологовому
періоді та протягом року після пологів.
Вік обстежуваних жінок коливався від 20 до 50 років. Більшість жінок
була віком від 26 до 40 років. В 1-й групі більшість жінок (> 90 %) були віком
від 31 до 40 років.
Старше 36 років в 1-й групі було 45,9 %, в 2-й групі – 27,9 % та в 3-й
групі – 6,8 %. Тобто в 1-й групі спостерігались більш вікові жінки.
Первинне безпліддя у жінок 1-ї групи було в 8,2 % (7 жінок), у жінок
другої та третьої груп в 5,9 % (4 жінки) та 4,5 % (2 жінки) відповідно.
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Вторинне безпліддя було відмічене в 11,8 % (10 жінок) серед жінок основної
групи та в 10,1 % (7 жінок) серед жінок, які народжували вперше після 30 років.
Серед жінок, які народжували з оптимальним проміжком між пологами,
вторинне безпліддя виявлено не було.
Вивчення акушерського анамнезу показало, що у жінок з ВІІ до
теперішньої вагітності була значна кількість штучних абортів та самовільних
викиднів. Так у жінок 1 групи штучне переривання вагітності мало місце у
48,2 % випадків, причому у 23,5 % жінок штучне переривання вагітності було
неодноразово. В 2-й групі штучне переривання вагітності було лише у 4,4 %
жінок, а в 3-й групі таких жінок було значно більше – 22,7 %. В 37,6 % жінок
1-ї групи в анамнезі мав місце самовільний викидень. Рівень цих показників
значно вищий в порівнянні з 2-ю та 3-ю групами.
Аналіз наслідків попередніх вагітностей у досліджуваних жінок вказують,
що в 1-й та 3-й групах значну частку становлять штучні аборти як перед
першими пологами - по одному у 10,6 і 14,7 %, відповідно та 2 і більше у 7 і 9
%, відповідно. Перед другими пологами – по одному штучному аборту у 30 %
та 23 %, відповідно та по 2 і більше у 26 та 10 % жінок.
З’ясовуючи можливі передумови несприятливого перебігу вагітності у
обстежених жінок, було проаналізовано розповсюдженість в них хронічної
гінекологічної патології. Різноманітні гінекологічні захворювання частіше
зустрічалися в літніх жінок, які переважали в 1-й і 2-й групах. Загалом 65 %
жінок з великим інтергенетичним інтервалом мали одну-дві чи, навіть, три
гінекологічні

хвороби,

істотно

менше

–

43

%

було

таких

серед

першонароджуючих у 35 років та більше, (р1-2 <0,05) і лише у 17 % тих, що
народжували вдруге через 2-5 років. Особливо значну частоту хронічних
запальних процесів матки та її придатків встановлено нами у жінок старшого
віку, що відбивалося не тільки на перебігу вагітності, а й на стані плода.
Отримані дані переконливо свідчать, що найбільша кількість ускладнень
перебігу вагітності мала місце в 1-й та 2-й

групах. Дослідження A.Goksel
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Kanmar та співавт. (2019) – одне з небагатьох досліджень, де підкреслюється
важливість паритету пологів у жінок пізнього репродуктивного віку, що в
умовах великого інтергенетичного інтервалу є несприятливим прогностичним
фактором для результатів вагітності. Так, загрозливий аборт в І триместрі мав
місце у 51,8 % та 35,1 % випадків, відповідно, а в 3-й групі дана патологія
становила лише 6,8 %. E.R.Hegelund та співавт (2018) дослідили асоціацію
інтергенетичного інтервалу з викиднем, мертвонародженням, передчасними
пологами. В результаті досліджень було встановлено, що ризик викидня
зростав з тривалістю інтергенетичного інтервалу. Подібні асоціації були
встановлені й для передчасних пологів і малої ваги для гестаційного віку плода.
Ранній гестоз в 1-й та 2-й групах склав відповідно 25,9 і 11,8 %, в 3-й – 4,5 %.
Загроза передчасних пологів – найбільш поширене ускладнення в 1-й та 2-й
групах – 57,6 та 38,2 % випадків, у 3-й групі – 13,6 %. Аналогічні дані отримано
B.Koullali та співавт. (2017) у ретроспективному когортному дослідженні,
результати якого свідчать, що тривалий інтергенетичний інтервал суттєво
впливав на частоту передчасних пологів. Відносна кількість випадків
відшарування нормально розташованої плаценти в 1-й групі склала – 7,1 %, у
2-й – 2,9 %, в 3-й групі – 2,3 %. Мета-аналіз K.G.Martinelli та співавт. (2018)
було проведено з метою вивчення асоціації між старшим віком матері і
виникненням передлежання плаценти та передчасного відшарування плаценти
серед першороділь

і повторнонароджуючих жінок. Відносно паритету не

встановлено асоціації аномалій плацентації з більш старшим віком жінки.
Затримка росту плода в 1-й та 2-й групах становила відповідно 9,4 та 4,4 %
проти 2,3 % в 3-й групі. Прееклампсія також була більш поширеним
ускладненням в 1-й та 2-й групах (відповідно 27 % та 14,7 %) у порівнянні з 3-ю
групою (4,5 %, р<0,05). Y. Chen та співавт. (2017) був досліджений зв'язок між
віком матері та перинатальними наслідками. Патологія навколоплідних вод в
1-й та 2-й групах склала 18,8 і 10,1 % проти 4,5 % у 3-й групі. Загальний аналіз
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доводить, що найбільша кількість ускладнень мала місце в 1-й групі, тобто у
жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
Слід відмітити, що рівень розродження через природні пологові шляхи у
повторнонароджуючих жінок (1, 3 груп) помітно вищий (81,2 %, 91 %)
порівняно з першонароджуючими жінками (57,4 %).
Аналіз перебігу пологів у досліджуваних жінок, вказує що найбільша
кількість ускладнень припадає на 1-у та 2-у групи. Так, аномалії пологової
діяльності в першій та другій групах складали 14,5 % та 7,7 % проти 2,5 % в 3-й
групі. За даними Л. Н. Ситнікової та Л. І. Лавменської (2014), аномалії
пологової діяльності у жінок пізнього репродуктивного віку зустрічались в 10
разів частіше, ніж у молодих жінок. Передчасний вилив навколоплідних вод в
1-й та 2-й групах становив 20,3 % і 7,7 % відповідно, проти 5,0 % в 3-й групі.
Частота несвоєчасного вилиття навколоплідних вод збільшується з віком
вагітних. Значно більшим в двох перших групах був діагностований дистрес
плода – 11,6 % і 7,7 % проти 2,5 % в третій. Травми м’яких пологових шляхів
становили по групам: 14,5 % в 1-й групі, 7,7 % – в 2-й і лише 5,0 % – в 3-й.
Таким чином, 1-а група помітно вирізняється найбільшою відносною кількістю
ускладнень в пологах серед досліджуваних груп.
Оперативні втручання під час пологів були найбільшими в 1-й групі.
Кесарів розтин склав 18,8 % проти 42,6 % 2-ї групи та 9,0 % 3-ї групи. Загальна
кількість оперативного розродження є найменшою в 3-й групі. I. Chen та
співавт (2015) проаналізували дані 46 243 жінок, які народжували двічі. Автори
стверджують, що отримані результати пологів асоціюються з інтервалом між
ними: як короткий, так і тривалий інтервали між пологами пов’язані

з

несприятливими перинатальними та неонатальними результатами.
Перебіг післяпологового періоду в 2-й та 3-й групах дослідження був
подібним.
лохіометри.

В 1-й групі була підвищена частота субінволюції матки та
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Так, частота ускладнень в післяпологовому періоді у жінок 1-ї групи
склала 24,7 % проти 4,6 % в 3-й групі, (p<0,05). Тобто кожна п’ята жінка з
великим інтергенетичним інтервалом мала ускладнення в післяпологовому
періоді
При проведені аналізу оцінки новонароджених за шкалою Апгар було
виявлено, що дітей з оцінкою менше 7 балів було народжено значно більше у
жінок основної групи (10 дітей / 11,7 %) в порівнянні з жінками, які
народжували вперше (2 дитини / 1,9 %) та з жінками з оптимальним проміжком
між пологами (1 дитина / 2,3 %).
Співставлення ваги новонароджених у жінок трьох груп, виявило, що діти
з вагою менше 3000 г в 1-й та 2-й групах народжувались частіше (18,6 % та 19,1
% відповідно) ніж у жінок з оптимальним проміжком між пологами (6,8 %).
По даним УЗД у всіх обстежених жінок печінка мала гострі, рівні, чіткі
контури, ехогенність паренхіми була не змінена, кровоплин в печінкових венах
був трифазний, не визначалось розширення портальної вени. В 3 групі
патологічних змін при огляді печінки не визначалось. В 1 та 2 групі
визначалось збільшення розмірів печінки за рахунок правої долі в 5 (13,9 %)
та 2 (8 %) випадках, відповідно, та помірне ущільнення стінок внутрішньопечінкових ходів 2 (5,6 %) та 2 (8 %), відповідно. У однієї з жінок 2 групи (4 %)
в правій долі печінки визначались 2 гіперехогенних утворення неправильної
округлої форми, без посилення кровоплину (УЗ-ознаки гемангіоми печінки). У
однієї жінки з 1-ї групи (2,8 %) в лівій долі печінки визначалось анехогенне
утворення розмірами (13,9х13,0) мм з чіткими контурами (кіста печінки).
У всіх обстежених жінок жовчний міхур був овальної форми. Збільшення
розмірів жовчного міхура визначалось у 6 (16,7 %) вагітних 1-ї групи; у 5
(38,5 %) – 3-ї групи та у 5 (20 %) – 2-ї групи. Перегин в області тіла жовчного
міхура був також у 1 (2,8 %) вагітної 1-ї групи та 1 (4 %) вагітної 2-ї групи. В
3-й групі контролю цих змін не визначалось.
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Ущільнення стінок жовчного міхура визначено у 8 (22,2 %) жінок 1-ї
групи; в 2-й та 3-й групах контролю цей показник склав 2 (8 %) та 4 (30,8 %),
відповідно. Потовщення стінок не визначалось в усіх групах обстежених жінок.
Вміст жовчного міхура був анехогенним у 5 (13,9 %) жінок 1-ї групи та у 5
(20,0 %) жінок 2-ї групи. В 2-й групі у 5 (20,0 %) визначався гіперехогенний
осад в жовчному міхурі, ультразвукові (УЗ) ознаки хронічного холециститу та
холецистохолангіту у 3 (12,0 %), поєднувались з ознаками хронічного
панкреатиту. У 1 (2,8 %) вагітної 1 групи визначились на всіх стінках жовчного
міхура гіперехогенні структури розмірами до 6,4х6,4 мм, які давали ехо-тінь за
типом «хвоста комети» (УЗ ознаки поліпозу жовчного міхура)
Підшлункова

залоза

візуалізувалась

у

всіх

обстежених

жінок.

Ехоструктура її була однорідна, з рівними контурами, не збільшена в розмірах.
Дещо

підвищена

ехогенність

підшлункової

залози

(УЗД

ознаки

хр.

панкреатиту) визначались у 11 (30,6 %) жінок 1-ї групи; у 3 (11,5 %) – 3 групи
та у 3 (12,0 %) – 2 групи.
У всіх обстежених вагітних селезінка не була збільшена в розмірах, мала
однорідну ехоструктуру.
При обстеженні у вагітних всіх груп нирки знаходились в типовому для
них місці. Лише у 1 (3,8 %) з 3-ї групи визначено незначне опущення правої
нирки. У всіх вагітних нирки були овальної форми з чіткими рівними
контурами, із звичайною ехогенністю паренхіми. Збільшення розмірів обох
нирок визначено у 8 (22,2 %) жінок 1-ї групи, в 2-й і 3-й групах збільшення
нирок не визначалось.
Ущільнення чашково-мискової системи правої нирки визначалось у 8
(22,2 %) жінок 1-ї групи, з невеликими гіпоехогенними включеннями до 2 мм,
без ехо-тіні.
В 3-й групі ущільнення чашково-мискової системи (ЧМС) правої нирки
визначалось у 7 (26,9 %) вагітних, у 4 (15,4 %) з них вона була деформована,
невеликими гіперехогенними включеннями до 2 мм без тіні (неможливо
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виключити хр. пієлонефрит), ще у 2 (7,7 %) з них визначались ознаки
пієлоектазії правої нирки. В 1-й групі розширення миски правої нирки
(пієлоектазія) визначалась у 11 (30,6 %) вагітних. Ущільнення ЧМС правої
нирки виявлено у 2 (8,0 %) вагітних 2-ї групи, ознак пієлоектазії в них виявлено
не було.
Було виявлено неповне розщеплення ЧМС (УЗ-ознаки неповного
подвоєння) правої нирки у 1 (2,8 %) вагітної 1-ї групи та у 2 (8,0 %) вагітних
2-ї групи.
ЧМС лівої нирки ущільнена, не потовщена, розширена, з невеликими
гіперехогенними включеннями була у 8 (22,2 %) вагітних 1-ї групи. Такі ж
ознаки виявлено у 4 (15,4 %) вагітних 3-ї групи та у 9 (36,0 %) вагітних 2-ї
групи.
У 1 (2,8 %) вагітної 1-ї групи в нижній чашечці лівої нирки визначались
гіперехогенні включення діаметром 3,4 мм (ознаки сечокам’яної хвороби).
Двобічна пієлоектазія виявлена у 11 (30,6 %) жінок 1-ї групи.
Ознаки гідронефрозу правої нирки І-ІІ ступеня визначені у 2 (5,6 %)
вагітних 1-ї групи, в однієї з них гідронефроз був двобічним. Гідронефроз обох
нирок в 2-й групі виявлено у 2 (8,0 %) вагітних; в 3-й групі таких вагітних не
було.
У всіх обстежених вагітних щитоподібна залоза знаходилась в типовому
місці мала чіткі, рівні контури, капсула не була ущільнена. Лише в 1 (2,8 %)
вагітної 1-ї групи контури щитоподібної залози (ЩЗ) були нерівними.
В 1 групі в 1 (2,8 %) жінки визначалось зниження ехогенності, у 2 (5,6 %)
– підвищення ехогенності ЩЗ. Неоднорідність ехоструктури за рахунок
чергування гіпо- та ізоехогенних ділянок з множинними точковими та
лінійними гіперехогенними структурами

визначалась у 6 (16,7 %) жінок 1-ї

групи, у 4 (16,0 %) – 2-ї групи та у 2 (7,7 %) – 3-ї групи. В правій долі ЩЗ
визначалось округле ізоехогенне утворення з гіпоехогенним контуром за
посиленням

перинодулярного механізму

(УЗ-ознаки вузлового зобу) у 4
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(11,1 %) вагітних 1-ї групи; у 1 (3,8 %) вагітної 3-ї групи та у 3 (12,0 %) вагітних
2-ї групи. У 1 (4,0 %) вагітної 2-ї групи контролю в перешийку визначалось
гіпоехогенне утворення з чіткими контурами розміром 3,0х2,9 мм, в якому
кровоплин не визначався (УЗ-ознаками вузла перешийка). Об’єм ЩЗ більше
вікової норми на 40-100 % визначався у 5 (13,9 %) жінок 1-ї групи, у 3 (12,0 %)
жінок 2-ї групи та у 4 (30,7 %) вагітних 3-ї групи.
Збільшення периферичних лімфовузлів не виявлено в усіх обстежених
вагітних.
Ознаки дифузного зобу 1 ступеня визначено

у 3 (8,3 %) вагітних 1-ї

групи та у 2 (8,0 %) вагітних – 2-ї групи. Дифузний зоб 2 ступеня визначено у 1
(2,8 %) вагітної 1-ї групи та у 1 (3,8 %) вагітної 3-ї групи. Дифузний зоб ІІІ
ступеня визначався у 1 (4,0 %) вагітної 2-ї групи. Всього ознаки дифузного зобу
були у трьох жінок 1-ї групи 11,1 %, у 12 % жінок 2-ї групи та у 3,8 % жінок 3-ї
групи.
УЗ-ознаки змішаного зобу були у 2 (5,6 %) жінок 1-ї групи та у 3 (11,5 %)
вагітних 3-ї групи.
УЗ-ознаки хронічного тиреоїдиту визначено у 3 (8,3 %) вагітних 1-ї
групи та у 3 (12 %) вагітних 2-ї групи.
Виявлені зміни при скринінговому УЗД обстеженні внутрішніх органів
вагітних жінок 1-ї та 2-ї груп показали великий відсоток порушень. У жінок
віком від 30 років (1 та 2 група) досить часто визначались патологічні зміни
внутрішніх органів та поєднання захворювань декількох органів. Відомо, що
захворювання внутрішніх органів може погіршувати стан вагітної та плода, а
вагітність може погіршувати

перебіг екстрагенітального

захворювання.

Зважаючи на велику частку визначених змін внутрішніх органів у вагітних
віком від 30 років, доцільно проводити скринінгове УЗД дослідження в більш
ранній термін, або під час прегравідарної підготовки. Це дозволить своєчасно
виявити зміни та попередити патологічні стани в цих органах і системах під час
вагітності, що позитивним чином впливатиме на перебіг вагітності та пологів у
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жінок від 30 років, знизить відсоток можливих ускладнень у плода та
новонародженого.
Екстрагенітальна патологія найбільш поширена серед жінок 1-ї та 2-ї
груп, що частково обумовлено більш старшим їх віком.
Помітно виділяється частка хронічних захворювань нирок, органів
травлення, анемії, ожиріння та варикозної хвороби. Всього захворювань ССС у
жінок 1-ї групи спостерігалось у 28 % випадків, у 2-й та 3-й групах 19,5 % та
4,5 %, відповідно (p<0,05). Вивчаючи вплив віку матері на гіпертонічні розлади
при вагітності, X. Liu та співавт. (2015) довели, що ризики хронічної гіпертензії
та артеріальної гіпертензії спричиненої вагітністю, поступово зростають з віком
матері. Захворювання ШКТ також були достовірно вище у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом. Цей показник склав в 1-й, 2-й і 3-й групах
відповідно 34,1 %, 29,5 % та 18,1 %. Важливо також відзначити, що значна
частка екстрагенітальних захворювань набута жінками 1-ї групи упродовж
останніх десяти і більше років, що склали той-таки інтергенетичний інтервал.
Все це є додатковим аргументом на користь народження другої дитини за
2-5 років після першої, а не за десять.
Вивчення психоемоційного стану жінок з великим інтергенетичним
інтервалом показало його порушення у переважної кількості жінок: індекс
стресостійкості був низький у 60 % жінок, проти 33,8 % у жінок, які
народжували вперше після 30 років (2 група) та 9,1 % у жінок з оптимальним
проміжком між пологами.
У 24,4 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом індекс
стресостійкості був помірний та у 15,3 % - високий.
У той же час, як для жінок, які народжували вперше після 30 років
високий індекс стресостійкості був у 20,6 % та помірний у 45,6 % жінок, а у
жінок з оптимальним проміжком між пологами – 70,5 % та 20,5 % відповідно,
що свідчить про збережений рівень адаптаційних резервів організму до стресу.
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На фоні зниження стресостійкості у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом спостерігались підвищення втоми і тривоги, лабільність настрою,
порушення сну, роздратованість та невпевненість в собі.
Результати тестування вказують на найвищий рівень тривожності
(69,4 %) у жінок з великим інтергенетичним інтервалом, що у порівнянні з
жінками, які народжують з оптимальним проміжком між пологами є вищим
більш ніж у 7 разів. Більше 90 % жінок, які народжували з оптимальним
проміжком між пологами мають низький та середній стан тривожності. Слід
відмітити, що високий рівень тривожності спостерігається у 50 % жінок, які
народжували вперше після 30 років.
Таким чином, проведені дослідження психоемоційного стану та якості
життя у жінок з великим інтергенетичним інтервалом свідчить, що для цієї
групи жінок характерним є зниження рівня стресостійкості та загострене
відчуття тривожності порівняно з жінками з оптимальним проміжком між
пологами, що проявляється високим рівнем тривоги та напруженням,
зниженням адаптаційних можливостей організму, що в свою чергу погіршує
якість життя. Підвищену тривогу та невпевненість в собі у жінок пізнього
репродуктивного віку відмічає в своїх дослідженнях Ю.П. Коренєва (2017).
Результати дослідження рівнів цитокінів в сироватці периферичної крові
в першому триместрі вагітності у жінок в залежності від інтергенетичного
інтервалу вагітності показали, що в цьому періоді концентрація IL-6 суттєво не
відрізняється у жінок 1-ї групи від 2-ї групи та жінок 3-ї групи. Концентрація
IL-8 була суттєво підвищеною у жінок 1-ї групи у співставленні з 3-ю групою
жінок. При вивченні концентрації GM-CSF було відмічено суттєве його
підвищення в 1-й групі жінок. Це підвищення було зареєстровано як у
співставленні з 2 групою, так і з 3 групою.
У другому триместрі крім IL-6, IL-8, GM-CSF вивчали ще і IFN-γ. У
другому триместрі рівні IL-6 були суттєво вищі у жінок 1-ї та 3-ї груп у
співставленні з даними жінок 2-ї групи. Тенденція розподілу

IL-8
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повторювалась, тобто в 1-й групі концентрація його була підвищена. Різниця
між групами відносно концентрації GM-CSF нівелювалась і не була суттєвою.
При вивченні концентрації IFN-γ у другому триместрі було зареєстровано
підвищення цього цитокіну у жінок 1-ї та 3-й групи у співставленні з 2-ю
групою.
Аналіз вмісту специфічних та неспецифічних факторів локального
імунітету показав, що концентрація sIgA, IgG, IgA та лізоциму в цервікальному
слизі вагітних жінок першої і другої групи між собою не відрізнялись.
Так, середні значення концентрації секреторного імуноглобуліну А у
цервікальному слизі склала (0,84±0,17) г/л в 1-й групі та (0,96±0,30) г/л в 2-й
групі, р>0,05. Концентрація IgG – (1,99±0,41) г/л та (2,88±0,64) г/л відповідно,
р>0,05, а концентрація IgA – (0,33±0,07) г/л та (0,27±0,06) г/л, р>0,05. Окремо
слід зазначити, що в 25 % випадків у цервікальному слизі жінок основної групи
визначався IgM, середня концентрація якого склала (1,99±0,40) г/л, тоді, як в
2-й групі імуноглобулін класу М не визначався зовсім.
Характеризуючи концентрацію основного бактерицидного

фактору

біологічних рідин лізоциму, слід також зазначити, що у пацієнток 1-ї та 2-ї груп
його рівні у цервікальному слизі достовірно не відрізнялись між собою і склали
(0,18±0,04) г/л та (0,31±0,08) г/л відповідно, р>0,05.
Детальніший аналіз проведених досліджень вказує на суттєві зміни
імунологічної реактивності місцевого імунітету в цервікальному слизі вагітних
жінок з великим інтергенетичним інтервалом та у жінок 2-ї групи в порівнянні з
даними жінок з оптимальним інтергенетичним інтервалом. Так, концентрація
секреторного IgA та IgA у вагітних жінок 1-ї та 2-ї груп вірогідно нижча, ніж у
вагітних 3-ї групи на тих самих термінах

дослідження.

А саме, у жінок з

великим інтергенетичним інтервалом концентрація sIgA склала (0,84±0,17) г/л,
у жінок 2-ї групи, які вперше народжують – (0,96±0,30) г/л проти (1,69±0,12) г/л
– з оптимальним інтергенетичним інтервалом вагітних, p<0,05; концентрація
IgA – (0,33±0,07) г/л та (0,27±0,06) г/л проти (0,84±0,09) г/л, відповідно, p<0,05.

149

Також в 2-й групі вагітних відмічена тенденція до підвищення концентрації
лізоциму в цервікальному слизі проти показників 3-ї групи (0,31±0,08) г/л та
(0,16±0,02) г/л, відповідно, p>0,05.
Таким чином, на підставі проведених досліджень витікає, що зміни
показників специфічної ланки локального імунітету у вагітних жінок 1-ї групи
свідчить про пригнічення механізмів імунологічної резистентності слизових
оболонок цервікального каналу напередодні пологів.
Серед вагітних 1-ї групи 26 (54 %) жінок мали прояви різних форм
мастопатій. Дифузна кістозно-фіброзна мастопатія (ДКФМ) з перевагою
залозистого компоненту (аденоз) визначалась у 3 (6,3 %) вагітних. Дифузна
фіброзно-кістозна мастопатія (ДФКМ) з перевагою фіброзного компоненту
виявлена у 5 (10,4 %) вагітних.
Дифузна

фіброзно-кістозна

мастопатія

з

перевагою

кістозного

компоненту виявлено у 6 (12,5 %) вагітних 1-ї групи. Анехогенні утворення з
округленими формами та чіткими контурами різної величини визначались
частіше в правій молочній залозі, верхньому зовнішньому квадранті.
Множинні анехогенні утворення в обох молочних залозах – змішана
форма дифузної фіброзно-кістозної мастопатії виявлені в 8 (16,7 %) вагітних 1-ї
групи.
У 4 (8,3 %) жінок з 1-ї групи визначались фіброаденоми, що мали вигляд
ізоехогенних утворень овальної форми з чіткими формами.
У 3 з них фіброаденоматозні вузли розташовувались в лівій молочній
залозі.
У 2 вагітних з 1-ї групи мастопатія поєднувалась з розширенням
молочних протоків, в деяких протоках візуалізувались гіперехогенні включення
до 2,0 мм.
Прояви аксилярного лімфаденіту визначались у 14 (29,2 %) вагітних 1-ї
групи.
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Серед вагітних 2-ї групи (вікові першороділлі)

прояви мастопатії

виявлялись у 16 (44 %) жінок.
Дифузна

кістозно-фіброзна

мастопатія

з

перевагою

залозистого

компоненту визначена у 1 (3,1 %); з перевагою фіброзного компоненту у 1
(3,1 %); з перевагою кістозного компоненту у 6 (18,8 %) жінок. Змішана форма
дифузної фіброзно-кістозної мастопатії виявлена у 6 (18,8 %) вагітних 2-ї
групи. Вузлова фіброзно-кістозна мастопатія визначена у 2 (6,25 %) вагітних 2ї групи. У 12 (37,5 %) вікових першороділь визначався аксилярний лімфаденіт.
На відміну від вагітних основної групи та вікових першороділь у групі
жінок

з

оптимальним

інтергенетичним

інтервалом

прояви

мастопатії

визначались у 5 (15,6 %) вагітних.
У 1 (3 %) вагітної з 3-ї групи визначена

2-х камерне анехогенне

утворення в правій молочній залозі округлої форми з чіткими контурами. У 2
(6,25 %) жінок з 3-ї групи спостереження визначалась ДКФМ з перевагою
кістозного компоненту та у 2 (6,25 %) змішана форма ДФКМ. У 4 (12,5 %)
вагітних при відсутності вузлової патології визначався аксилярний лімфаденіт.
Отримані данні свідчать, що прояви мастопатії визначались достовірно
частіше в групах вікових вагітних. Це можна пояснити тим, що у жінок в віці
старше 30 років накопичуються фактори підвищеного ризику фібрознокістозного захворювання МЗ, такі як артифіційні аборти, невиношування,
завмерлі вагітності, психогенні фактори. Відомо, що вагітність, з притаманним
їй імунодефіцитом, сприяє негативному (стимулюючому) впливу на клінічний
перебіг

проліферативних

передракових

процесів

в

молочних

залозах,

прискорюючи прояви раку в 25-30 раз.
Тому контроль за станом молочних залоз у вагітних жінок в віці старше
30 років, особливо з великим інтергенетичним інтервалом, набуває великого
значення при рутинному обстеженні.
Аналіз мікроскопічного дослідження мікробіоценозу піхви свідчить, що у
56,7 % жінок 1 та у 60 % 2-ї групи лейкоцити виявлялись в кількості до 30 в
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полі зору, у 23,3 % жінок 1-ї групи та у 25 % 2-ї групи в діапазоні 31-50 в полі
зору, а в 20 % обстежених 1 та у 15 % жінок 2-ї групи – 51 в полі зору і більше,
що свідчить про загострення запального процесу піхви.
Аналіз мікроскопічного дослідження мікробіоценозу піхви жінок 3-ї
групи, свідчить, що у 80 % жінок лейкоцити виявлялись в кількості до 30 в
полі зору, у 15 % - в діапазоні 31-50 в полі зору, а в 5 % обстежених - 51 в полі
зору і більше.
Таким чином, проведені дослідження свідчать про значне поширення
факультативних анаеробних бактерій у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом та у жінок, які народжували після 30 років, в порівнянні з
пацієнтками з оптимальним інтергенетичним інтервалом.
У 92,9 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом та у 89,0 % жінок,
які народжували вперше після 30 років виявляються факультативно-анаеробні
мікроорганізми, причому 2 та 3 видові асоціації зустрічаються у 89 %
обстежених 1-ї групи, у 85,1 % жінок 2-ї групи та у 59,1 % – 3-ї групи.
Частіше у жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявляються
генітальні інфекції, спричинені факультативними анаеробними бактеріями, а
саме: Staphilococcus epidermidis 23 (27,1 %), Streptococcus faecalis 26 (30,6 %),
Candida Albicans 23 (27,1 %), E. Coli 26 (30,6 %), Corynebacterium 17 (20 %).
Особливістю виявлених збудників є їх часті асоціації. У жінок,

які

народжували після 30 років частіше виявлялися Staphilococcus epidermidis 24
(35,3 %), Streptococcus faecalis 20 (29,4 %), Candida Albicans 20 (29,4 %).
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом превалювали
наступні мікроорганізми: Staphilococcus epidermidis 7 (15,9 %), Streptococcus
faecalis 7 (15,9 %).
Слід зазначити, що у вагітних 1-ї групи Klebsiella pneumoniae,
Staphilococcus aureus та E. Coli виявлялись частіше в порівнянні з вагітними 2-ї
та 3-ї груп. Найнижчий титр росту Lactobacillius також спостерігався серед
жінок 1-ї групи в порівнянні з 2-ю та 3-ю групами.
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Нормальні цитологічні зміни зустрічались: в 1-й групі - у 23 (57,5 %)
жінок, у 2-й групі – в 15 (55,6 %), у 3-й групі – у 10 (71,5 %) вагітних.
Доброякісні цитологічні

та патологічні зміни атипових сквамозних клітин

невизначеного значення (ASCUS): в 1-й групі – у 7 (17,5 %), в 2-й групі – у 6
(22,2 %), в 3-й групі – у 3 (21,4 %) пацієнток. Передракові стани шийки матки
(LSIL+HSIL): в 1-й групі – у 9 (22,5 %), в 2-й групі – у 6 (22,2 %), в 3-й групі – у
1 (7,1 %) жінки.
інвазивний

рак

І у 1 (2,5 %)
шийки

вагітної, 44 років в 1-й групі було виявлено

матки

(РШМ)

(гістологічно

підтверджена

плоскоклітинна неороговіваюча карцинома).
Нормальні кольпоскопічні ознаки – багатошаровий плоский епітелій
(БПЕ) – зустрічались: в 1-й групі – у 11 (27,5 %), у 2-й групі – в 8 (29,6 %), у
3-й групі – 7 (50,0 %) вагітних. А доброякісні кольпоскопічні зміни (ектопія,
відкриті залози, наботові кісти, децидуоз): в 1-й групі - у 19 (47,5 %), у 2-й
групі – в 16 (59,3 %), у 3-й групі – 6 (42,9 %) пацієнток.
Передракові стани шийки матки при кольпоскопії мали місце: в 1-й групі
- у 9 (22,5 %), в 2-й групі – у 3 (11,1 %), в 3-й групі – у 1 (7,1 %) жінки. І у 1
(2,5 %) вагітної, 44 років, в 1-й групі було кольпоскопічно підтверджено
інвазивний РШМ.
Деякі розбіжності в діагностиці пояснюються тим, що під час вагітності
не тільки кольпоскопічні, а і морфологічні аспекти в нормі відрізняються
деякою атипією. Це пов’язано з фізіологічною проліферацією, активною
секрецією, набряком, посиленою васкуляризацією, а іноді і децидуальною
інфільтрацією епітелію шийки матки під час вагітності. В зв’язку з цим в
підозрілих випадках кольпоскопію при вагітності слід робити повторно в
динаміці, обов’язково в поєднанні з цитологічними обстеженням.
Отримані дані свідчать про підвищений рівень передракової патології
шийки матки у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом та у вікових
вагітних, в порівнянні з молодими вагітними, у яких інтервал між пологами
невеликий - 3-5 років.
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Невелика часткова різниця передракових станів шийки матки: 22,5 % – у
жінок 1-ї групи та 22,2 % – у жінок 2-ї групи, говорить про те, що із
збільшенням віку ймовірність самоелімінації вірусу папіломи знижується,
відповідно, підвищується ризик розвитку передракових станів шийки матки і
раку шийки матки.
Аналіз отриманих даних дослідження посліду виявив деякі загальні зміни
в плацентах в усіх групах дослідження, які стосуються вогнищевих розладів
кровообігу у вигляді крововиливів у міжворсинчастий простір, повнокрів’я
судин ворсин, набряку їх строми та розповсюджених вогнищ фібриноїдних
мас і кальцифікатів. Однак слід відмітити, що кожна група досліджень мала і
свої особливості. Так, при гістологічному

дослідженні плацент 1-ї групи

відмічалась неоднорідність зрілості ворсинчастого хоріона. В 20% (4 плаценти)
спостережень виявлено вогнища відносної незрілості за типом дисоційованого
розвитку котиледонів з нерівномірним дозріванням ворсин як в сусідніх
ділянках плацентарної тканини, так і в межах різних котиледонів, поряд з
нормальними термінальними ворсинами. В частині спостережень відмічено
облітерацію просвіту судин та зменшення кількості судин в ворсинах.
Наявність у проміжних незрілих ворсинах збільшеної кількості клітин
цитотрофобласта призводить до потовщення трофобластичного покриву, що
спричиняє порушення утворення синцитіокапілярних мембран і відповідної
недостатності дозрівання термінальних ворсин у термінальні «спеціалізовані»
ворсини.
В частині плацент (25% – 5 плацент) зустрічаються ділянки ворсин з
потоншеним епітелієм, або він відсутній зовсім в зонах зближених ворсин зі
збереженим епітелієм, які з’єднуються між собою синцитіальними містками
(афункціональні зони»).
В 40 % спостережень (8 плаценти) спостерігались порушення кровообігу
у вигляді виразного повнокрів’я судин ворсин як середнього калібру, так і
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термінальних, а також вогнища крововиливів у міжворсинчастий простір 60 %
спостережень (12 плацент).
Гістологічно
децидуальному

в більшості плацент (90 % – 18 спостережень) в

шарі

виявлено

невелику

кількість

дрібновогнищевих

лімфогістіоцитарних інфільтратів та кальцифікатів.
У

70

%

спостережень

(14

плацент)

відмічається

пропорційне

розгалудження ворсинчастого хоріона з характерною щільністю ворсинок в
міжворсинчастому просторі.
В 10 % спостережень (2 плаценти) зустрічались
склерозованих ворсин з

ділянки хаотично-

характерним розгалудженням дрібних ворсин, які

утворюють щільні скупчення. За своєю структурою вони не відповідають
типовим термінальним ворсинам, мають щільну строму з великою кількістю
фібробластів (ізольований склероз) з поодинокими вузькими капілярами.
При дослідженні плацент від жінок, вік яких становив 30 років та більше
(2 група) морфологічні особливості структур плацент були подібними до 1-ї
групи дослідження. Так, ізольований склероз строми був відмічений в 1-й і 2-й
групах, він перешкоджає синусоїдальній трансфоризації капілярів, призводить
до змінення кількості синцитіокапілярних мембран, що сприяє виникненню
хронічної дисфункції плаценти.
В більшості спостережень будова ворсинок відповідає терміну гестації.
Поряд із виявленими вогнищевими змінами структур плацент в більшості
спостережень відмічались вогнищеві компенсаторні реакції на тканинному та
клітинному рівнях у
збільшення

кількості

вигляді ангіоматозу судин термінальних ворсин,
синцитіальних

вузликів

та

термінальних

«спеціалізованих» ворсин. Рівень виразності компенсаторних реакцій був,
переважно, середній, тільки в 15 % (3 спостереження) дещо нижче середнього
рівня.
Гістохімічне дослідження ДНК по Фельгену в групах виявило високий
процент позитивної реакції в 2-й і 3-й групі і значне зниження в 1-й групі в
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ядрах синцитіотрофобласта, а також нерівномірну реакцію в ядрах епітелію
судин ворсинок, яка знижувалась в 1-й групі спостережень.
У порівнянні з 3-ю групою в плацентах 1-ъ та 2-ъ груп відмічалось
достовірне збільшення кількості клітин з морфологічними ознаками апоптоза
(АІ). В епітелії ворсин АІ становив 10 % ± 0,24 (3 група – 7 % ± 0,21); в стромі
ворсин 5 % ± 0,23 (3 група – 3 % ± 0,15); в ендотелії судин ворсин показник
апоптозного індексу не відрізнявся від показника групи контролю і становив 2
% ± 0,05; в децидуальних клітинах становив 11 % ± 0,22 (3 група – 9 % ± 0,33).
Таким чином, плацентарна дисфункція, яка розвивається у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом та у жінок, яким 30 років і > з першими
пологами у порівнянні з групою контролю, у яких перерва між пологами була
3-5 років зумовлена змінами вікових особливостей організму жінок та
перенесеними екстрагенітальними та гінекологічними захворюваннями.
В 1-й та 2-й групах дослідження у вікових першородящих та жінок з
великим

інтергенетичним

інтервалом

відмічаються

зміни

матково-

плацентарного та плацентарно-плодового кровоплину з порушенням кровообігу
у вигляді виразного повнокрів’я судин ворсин, а також вогнищ крововиливів у
міжворсинчастий простір.
В 1-й групі дослідження виявлені патологічні зміни у вигляді :фіброзу та
фібриноїдної

трансформації

строми

ворсин;

неоднорідної

зрілості

ворсинчастого хоріону за типом дисоційованого розвитку котиледонів та
хаотичносклерозованих ворсин. В 25 % спостережень зустрічаються ділянки
зближених ворсин ("афункціональні зони").
Поряд з виявленими вогнищевими змінами структур плацент, в більшості
спостережень 1-ї та 2-ї груп, відмічаються компенсаторні реакції здебільшого
середнього рівня у вигляді ангіоматозу судин термінальних ворсин, збільшені
кількості синцитіальних вузликів та термінальних "спеціалізованих" ворсин.
Апоптозний

індекс

в

структурах

плацент

жінок

з

великим

інтергенетичним інтервалом та жінок, яким 30 років і > достовірно збільшений
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за рахунок клітин з морфологічними ознаками апоптозу в епітелії ворсин,
стромі ворсин та в децидуальних клітинах, що пов’язано з плацентарною
дисфункцією в цій віковій категорії жінок.
Гістохімічна реакція на ДНК достовірно найбільш виразна в ядрах
синцитіотрофобласта ворсин 3-ї групи і знижена в 1-й групі, що обумовлено
пошкодженням ядерних структур відповідальних за генетичну функцію.
При вивченні динаміки змін в післяпологовому періоді середніх значень
показників інволюції матки, що враховувались, не було виявлено достовірних
змін. Разом з тим, прослідковуються певні особливості скоротливої здатності
матки у жінок різних груп.
Так, в перші 5 діб пуерперію розміри матки в основному, зменшуються за
рахунок довжини та поперечного розміру матки і значно в менший мірі
змінюються передньо-задні розміри.
Разом з тим, середні значення передньо-заднього розміру в жінок з
оптимальним інтергенетичним інтервалом більші ніж в двох інших групах.
Вірогідно, що більші параметри передньо-заднього розміру відображають
кращу скоротливу здатність матки, а ніж в обох інших групах. Динаміка змін
параметрів порожнини матки певним чином відображає зміну розмірів матки.
В жінок 3-ї групи були дещо зменшені значення

передньо-заднього

розміру порожнини матки, аніж в інших групах, що, мабуть, відображає кращі
процеси самоочищення порожнини на 5 добу пуерперію.
При оцінці перебігу післяпологового періоду в досліджених групах було
виявлено певні ускладнення інволюції матки. Так, в жінок з великою перервою
між першими та другими пологами та в групі жінок, що народжували після 30
років зустрічались порушення маткової інволюції, в той час, як в жінок з
оптимальним інтервалом між пологами таких ускладнень виявлено не було (за
порушення інволюції вважали відсутність динаміки змін розмірів матки).
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Також, в жінок 3-ї групи достовірно частіше аніж

в 1-й групі

зустрічалось утворення кута між шийкою та тілом матки на 5-у добу пуерперію,
що свідчить про кращий тонус матки (40 % проти 10 % в 1 групі, p<0,02).
Також в групі з оптимальним інтервалом між пологами, достовірно
частіше зустрічались породіллі, в яких в порожнині матки не було кров’янистих
згортків. Таким чином, в цій групі краще відбувались процеси самоочищення
порожнини матки.
В 1-й і в 2-й групі були випадки залишків плаценти, в той час, як в
породіль 3-ї групи таких випадків не було.
Таке

ускладнення

може

бути

внаслідок

перенесених

запальних

захворювань статевих органів і зміни структури стінки матки.
У жінок 1-ї групи були випадки фіброміоми (15 %), тоді як в 2-й та 3-й
групах таких жінок не було.
Як відомо, фіброміома матки сама по собі викликає погіршення
скорочення матки.
Таким чином, у жінок 1-ї групи було виявлено певні порушення інволюції
матки в післяпологовому періоді та порушення перебігу пуерперію.
Через

6-12 місяців після пологів було обстежено 91 жінку, які

розподілені на групи наступним чином: 1 група – склали 37 жінок з великим
інтергенетичним інтервалом (понад 10 років) після попередніх пологів; 2-а
група – 24 жінки за віком (> 30 років), які вперше народжують, 3-я група – 30
жінок з оптимальним (3-5 років) проміжком між пологами.
Вивчення психоемоційного стану жінок 1-ї групи показало його
порушення у переважної кількості жінок: індекс стресостійкості був низький –
70,3 %, проти 25 % у жінок, які народжували вперше після 30 років та 3 % у
жінок з оптимальним проміжком між пологами (p<0,05). У 18,9 % жінок з
великим інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості був помірний та у
10,8 % – високий. У той час, як для жінок, які народжували вперше після
30 років був високий (33,3 %) та помірний (41,7 %) рівень стресостійкості, а у
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жінок з оптимальним проміжком між пологами – 70 % та 20 % відповідно, що
свідчить про збережений рівень адаптаційних резервів організму до стресу
(p<0,05).
На фоні зниження стресостійкості у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом спостерігались підвищення втоми і тривоги, лабільність настрою,
порушення сну, роздратованість та невпевненість в собі.
Таким чином, проведені дослідження психоемоційного стану у жінок з
великим інтергенетичним інтервалом (ВІІ) протягом першого року після
пологів свідчить, що для цієї групи жінок характерним є зниження рівня
стресостійкості порівняно з жінками з оптимальним проміжком між пологами,
що проявляється високим рівнем тривоги та напруженням, зниженням
адаптаційних можливостей організму, що в свою чергу погіршує якість життя.
Встановлено, що менструальна функція була відновлена в період з 6 по 11
місяці після пологів у жінок всіх трьох груп приблизно на однаковому рівні
(60,0 %, 70,6 %, 61,4 %, відповідно). Раннє відновлення менструальної функції
(до 6 міс.) в основному відмічалось у жінок з

оптимальним проміжком між

пологами (12,9 %) проти вікових першороділь (8,33 %) та жінок з великим
інтергенетичним інтервалом (2,5 %).
Затяжний процес відновлення менструальної функції після пологів був у
значної кількості жінок першої групи (36,0 %) в порівнянні з жінками 2-ї та 3-ї
груп (20,6 %) та (25 %) відповідно. При цьому, слід зауважити, що у жінок 1-ї
групи переважали нерегулярні, болючі і рясні місячні.
Стосовно контрацепції серед жінок всіх трьох груп методом вибору
являється в основному контрацепція шляхом перерваного статевого акту, але
все ж варто відмітити, що в першій групі цих жінок більше (76,4 %) проти 2-ї та
3-ї груп (52,9 % та 65,9 %) відповідно. Жінки з великим інтергенетичним
інтервалом використовують комбінований оральний контрацептив (КОК)
значно менше (7,1 %) порівняно з жінками 2-ї та 3-ї груп (22,1 % та 15,9 %)
відповідно.
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Бар’єрні

методи

контрацепції

застосовували

переважно

вікові

першороділлі (20,6 %) порівняно з жінками першої групи (11,8 %) та з жінками
з оптимальним проміжком між пологами (13,6 %).
Внутрішньоматкові системи (Мірена) з метою контрацепції всіх трьох
груп застосовували приблизно однаково (1-а група – 4,7 %, 2-а група – 4,4 %,
3-я група – 4,6 %).
Таким чином, проведені дослідження відновлення менструальної функції
та методів контрацепції у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
свідчать, що для цієї групи жінок характерним є затяжне відновлення
менструальної функції, а також недостатня освіченість стосовно сучасних
методів контрацепції, що, в свою чергу, порушує якість життя та
репродуктивне здоров’я.
В

групах

обстежених

жінок

відзначалися

терміни

грудного

вигодовування до 6 місяців, від 6 місяців до одного року та більше року.
В 1-й групі жінок більше року годували своїх малюків 6 (16,2 %) жінок,
тоді

як

в

групі

з

оптимальним інтергенетичним інтервалом

грудне

вигодовування більше року мали 15 (50 %) матерів. Серед жінок, які
народжували вперше у віці більше 30 років цей показник становив 7 (29,2 %) і
був майже в два рази вищим за такий же показник в основній групі.
В 1-й групі від 6 місяців до 1 року задовільну лактацію мали 11 (29,7 %)
жінок. Суттєвої різниці по 2-й та 3-й групах між кількістю жінок, які
вигодовували своїх малюків від 6 міс. до 12 міс. не визначили: в групі вікових
першороділь 9 (37,5 %) і в групі з оптимальним інтервалом між пологами 12
(40 %). Але, слід зазначити, що в обох групах контролю кількість жінок, що
вигодовували дітей грудним молоком від 6 міс. до 12 місяців була дещо
більшою.
Більше половини жінок 20 (54,1 %) 1-ї групи годували своїх дітей менше
6 місяців. Можливо, цей показник пов'язаний з нашими попередніми даними
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про те що в 1-й групі прояви різних форм мастопатій мали 54 % обстежених
вагітних напередодні пологів.
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом годували дітей менше
ніж півроку 3 (10 %) жінок, що суттєво менше від такого ж показника в
основній групі, а також в групі жінок, що народжували в віці більше 30 років –
8 (33,3 %).
Отримані данні свідчать, що велика кількість (54,1 %) жінок 1-ї групи
годували своїх дітей менше ніж півроку, в той час як 90 % жінок з оптимальним
проміжком між пологами годували своїх дітей більше ніж півроку, а 50 % з них
– і більше року.
Тому

заходи

щодо

покращення

лактації

у

жінок

з

великим

інтергенетичним інтервалом є досить актуальною в наш час.
Оцінюючи бактеріологічні дані вмісту піхви у жінок через 6-12 місяців
після пологів виявлено підвищення кількості лейкоцитів більше 50 в полі зору
у 12 (30 %) жінки 1-ї групи, порівняно з 7 (19,4 %) 2-ї і 5 (19,2 %) – 3-ї групи.
Важливо, що у жінок з великим інтергенетичним інтервалом до 10 лейкоцитів
реєструвалась у 22 (55 %) жінок, порівняно з 24 (66,7 %) і 15 (57,7 %)
відповідно в 2-й і 3-й групах, тобто можна стверджувати про підвищення
кількості запальних процесів у піхві в жінок першої групи по відношенню до
вікових першороділь та жінок з оптимальним інтергенетичним інтервалом.
Проведені дослідження свідчать про значне поширення факультативних
анаеробних бактерій у жінок з великим інтергенетичним інтервалом та у жінок,
які народжували після 30 років, в порівнянні з пацієнтками з оптимальним
інтергенетичним інтервалом.
Частіше у жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявляються
генітальні інфекції, спричинені факультативними анаеробними бактеріями, а
саме: Streptococcus faecalis 8 (20 %), Candida Albicans 12 (30 %), E. Coli 14
(35 %). Особливістю виявлених збудників є їх часті асоціації. У жінок, які
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народжували після 30 років частіше виявлялися Staphilococcus epidermidis 16
(44,4 %), Streptococcus faecalis 8 (22,2 %), Candida Albicans 8 (22,2 %).
В групі з оптимальним інтергенетичним інтервалом превалювали
наступні мікроорганізми: Staphilococcus epidermidis 4 (15,4 %), Streptococcus
faecalis 3 (11,5 %), E. Coli 6 (23,1 %) та Candida Albicans 5 (19,2 %).
Титр росту Lactobacillius серед жінок 1-ї та 2-ї груп нижчий в порівнянні з
титром серед жінок 3-ї групи.
У породіль з великим інтергенетичним інтервалом виявлено підвищення
частоти запальних процесів в піхві.
Виявлена висока частота асоціацій мікроорганізмів.
Дослідження стану шийки матки у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом через 6-12 місяців після пологів показало, що нормальні цитологічні
зміни зустрічались: в 1-й групі - у 16 (43,2 %), в 2-й групі – у 10 (41,7 %), в 3-й
групі – у 15 (50,0 %) жінок. Доброякісні цитологічні та ASCUS ознаки: в 1-й
групі - у 10 (27,0 %), в 2-й групі – у 6 (25,0 %), в 3-й групі – у 10 (33,3 %)
пацієнток. Передракові стани шийки матки (LSIL+HSIL): в 1-й групі - у 6
(16,2 %), в 2-й групі – у 6 (25,0 %), в 3-й групі – у 1 (3,4 %) жінки.
Нормальні кольпоскопічні ознаки БПЕ зустрічались: в 1-й групі – у 11
(29,7 %), в 2-й групі – у 8 (33,3 %), в 3-й групі – у17 (56,7 %) жінок. А
доброякісні кольпоскопічні зміни (ектопія, відкриті залози,

наботові кісти,

ендометріоз): в 1-й групі – у 23 (62,6 %), в 2-й групі – у 16 (66,6 %), в 3-й групі
– у 11 (36,6 %) пацієнток.
Отримані в дослідженні дані свідчать про те, що передракові стани
шийки матки при кольпоскопії мали місце: в 1-й групі – у 10 (27 %), в 2-й групі
– у 5 (20,8 %), в 3-й групі – у 1 (3,3 %) жінки.
Враховуючи вище викладене, був розроблений комплекс лікувальнопрофілактичних заходів для жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
Розроблений лікувально-профілактичний комплекс був застосований у
30 жінок з великим інтергенетичним інтервалом – ці жінки склали основну
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групу та 37 жінок, які спостерігались на загальноприйнятих заходах склали
групу порівняння.
Вивчення психоемоційного стану жінок основної групи показало його
покращення у переважної кількості жінок: тільки у 9 (30 %) жінок з великим
інтергенетичним інтервалом рівень стресостійкості був низький. Відповідно у
жінок

групи порівняння цей індекс дорівнював (70,3 %).

У 10 % жінок

основної групи з великим інтергенетичним інтервалом індекс стресостійкості
був помірний та у 60 % - високий. У той час, як для жінок групи порівняння,
помірний індекс стресостійкості був у 18,9 % жінок та високий у 10,8 %, що
свідчить про зниження рівня адаптаційних резервів організму до стресу у цих
жінок (p<0,05).
Високий рівень тривожності в основній групі спостерігався у 40 % жінок,
помірний – у 26,7 %, низький – у 35,3 % жінок, що свідчить про благоприємний
вплив розробленого комплексу.
При

дослідженні відновлення

менструальної

функції

та методів

контрацепції у жінок з великим інтергенетичним інтервалом після пологів
(група порівняння) встановлено затяжний процес відновлення менструальної
функції більше одного року після пологів у значної кількості жінок (37,5 %).
При цьому слід зауважити, що у цих жінок переважали нерегулярні, болючі і
рясні місячні. Менструальна функція була відновлена в період з 6 по 11 місяці
після пологів у 60 % жінок. Раннє відновлення менструальної функції (до
6 міс.) відмічалось у 2,5 % цих жінок.
У жінок основної групи (30 жінок) після застосування комплексу
лікувально-профілактичних заходів змінились показники, що характеризують
відновлення менструальної функції. Відновлення менструальної функції більше
одного року після пологів було тільки у 20,0 % жінок. Менструальна функція
була відновлена в період з 6 міс. по 11 місяць після пологів у 70 % жінок. Раннє
відновлення менструальної функції (до 6 міс.) відмічалось у 10 % цих жінок.
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У жінок групи порівняння, згідно анкетування, основним методом
післяпологової контрацепції був перерваний статевий акт – 75,7 %. Бар’єрними
методами користувались 16,2 % жінок і сперміциди застосовували 8,1%.
Застосування розробленого комплексу позитивно вплинуло на ці показники.
В основній групі жінок, які отримували розроблений лікувальнопрофілактичний комплекс основним методом застереження від вагітності,
згідно анкетування, були сперміциди – 46,1 %. Значно знизився відсоток
перерваного статевого акту до 30,0 %. Бар’єрними методами після пологів
користувались 23,3 % цих жінок.
В нашому дослідженні ми відзначали вплив розробленого комплексу на
лактацію. Вивчалися такі показники як терміни грудного вигодовування до 6
місяців, від 6 місяців до одного року та більше року.
В групі порівняння більше половини жінок – 20 (54,0 %) завершували
грудне вигодовування з різних причин до півроку. І 10 (27,7 %) жінок цієї групи
годували грудним молоком від півроку до року.
При проведені рекомендованого комплексу лікувально-профілактичних
заходів в післяпологовому періоді у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом (основна група) значно покращились показники тривалості лактації.
Більше року вигодовували грудним молоком 9 (30 %) жінок. Кількість жінок,
які мали задовільну лактацію від півроку до року не змінилась.
Однак, зменшилась кількість жінок 13 (43,3 %), які завершили грудне
вигодовування дітей до 6 місяців.
Отримані данні свідчать, що комплекс розроблених лікувальнопрофілактичних заходів дозволив збільшити термін лактації у жінок з великим
інтергенетичним інтервалом. Більше ніж півроку годували грудним молоком
17 (56,7 %) жінок основної групи, проти 17 (46 %) жінок групи порівняння.
Особливо позитивним є той факт, що більше року годували 9 (30 %) жінок
основної групи, проти 7 (19 %) жінок групи порівняння з великим
інтергенетичним інтервалом.
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Оцінюючи бактеріологічні дані вмісту піхви у жінок, що отримали
лікувально-профілактичний комплекс заходів, слід одразу сказати, що у більш
як 87 % (26) жінок відмічається нормоценоз з досить великим вмістом
Lactobacterii, порівняно з жінками групи порівняння, в яких нормоценоз був у
51,4 % (19). Подібні дані виявлено і при оцінці кількості лейкоцитів: серед
жінок групи порівняння підвищення кількості лейкоцитів більше 50 в полі зору
відмічалось у 11 (30 %) жінок, а в основній групі лише у 2 (6,7 %) (p<0,05).
У 3 жінок (10 %) основної групи та 20 (54,1 %) – групи порівняння
виявлено дріжджі та псевдоміцелій. Коккова та палочковидна флора в обох
групах визначалась в рівній кількості: в основній групі – 9 жінок (30 %); в групі
порівняння – 11 жінок (30 %). Вірусна флора виявлена в поодиноких випадках в
обох групах.
Інша картина виявлена при дослідженні бактеріальних засівів вагінальних
виділень:
а) в

основній

групі превалювала лактобациллярна флора – 26 жінок

(86,7 %); в групі порівняння – 19 (51,4 %);
б) в основній групі не було виявлено одних з найбільш патогенних видів
мікроорганізмів – таких як E.coli, Staph. aureus;
в) важливо зазначити, що в групі порівняння патогенні збудники виявлені
в асоціаціях.
Таким

чином,

розроблений

комплекс

позитивно

вплинув

на

психологічний стан та якість життя протягом 6-12 місяців після пологів .
При застосуванні розробленого лікувально-профілактичного комплексу
виявлено зниження частоти запальних процесів у піхві. Практично не
виявлялась кишкова палочковидна флора та золотистий стафілокок, на відміну
від породіль, які знаходились на загальноприйнятому комплексі лікувальнопрофілактичних заходів. Нормальний біоценоз піхви обстежених жінок
основної групи виявлено у більш як 87 % на відміну від жінок групи
порівняння – 51,4 %.
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Таким

чином,

розроблений

комплекс

позитивно

вплинув

на

психологічний стан протягом 6-12 місяців після пологів .
Розроблений комплекс позитивно вплинув як на відновлення нормальної
менструальної функції після пологів, так і на використання більш сучасних
методів – одне з основних умов майбутнього здоров'я жінки.
Відмічається позитивний вплив розроблених заходів на тривалість
лактації у жінок з великим інтергенетичним інтервалом.
При застосуванні розробленого лікувально-профілактичного комплексу
виявлено зниження частоти запальних процесів у піхві. Практично не
виявлялась кишкова палочковидна флора та золотистий стафілокок, на відміну
від породіль, які знаходились на загальноприйнятому комплексі лікувальнопрофілактичних заходів.
M. Carolan проаналізував 10 статей, включених до електронних баз даних
SCOPUS, MEDLINE, CINAHL, EMBASE (2001-2011рр.). Зроблено три основні
висновки. Один з поміж яких: існує тенденція сприятливих результатів, навіть у
віці матері 50-65 років, для здорових жінок, які пройшли обстеження для
виключення хронічного захворювання. Автори стверджують, що хоча існують
вагомі докази зв’язку віку вагітної з несприятливими наслідками для матерів та
новонароджених, абсолютний показник мертвонароджуваності/перинатальної
смертності в економічно розвинених країнах є низьким. Найкращі результати
пов’язані зі здоров’ям матері, а також з доглядом за вагітними в перинатальних
центрах.
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ВИСНОВКИ
1. Вагітні з великим інтергенетичним інтервалом складають значний
сегмент в загальній кількості вагітних і спостерігається чітка тенденція до їх
збільшення
Даний контингент вагітних помітно виділяється обтяженим соматичним
(серцево-судинні захворювання, захворювання щитовидної залози та нирок) та
акушерсько-гінекологічним анамнезом (одне переривання вагітності – 48, 2 %,
два та більше переривань – 23,5 %, самовільні викидні – 37,6 %).
2. У вагітних з великим інтергенетичним інтервалом спостерігався
високий рівень

ускладнень

вагітності

(прееклампсія – 27 %,

загроза

переривання – 51,8 %), пологів (аномалія пологової діяльності – 14,5 %,
передчасний вилив навколоплідних вод – 20,3 %, дистрес плода – 11,6 %) та
післяпологового періоду – 24,7 %).
3. У 22,5 % вагітних з великим інтергенетичним інтервалом виявлено
підвищений рівень передракової патології шийки матки, у 54 % - прояви
мастопатії.
4. У вагітних жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявлено
підвищення частоти запальних процесів у піхві на фоні часткової недостатності
локального імунітету цервікального каналу, яка реалізується нестачею синтезу
секреторних

імуноглобулінів

класу

А

і

супроводжується

появою

у

цервікальному слизі кожної п’ятої вагітної імуноглобуліну класу M. Це може
бути пов’язаним з активізацією персистуючих хронічних інфекцій в статевих
шляхах жінки напередодні пологів.
5. Перебіг пуерперію у жінок з великим інтергенетичним інтервалом
характеризується зниженням темпів інволюції розмірів порожнини матки в
перші 5 діб післяпологового періоду. Дані порушення скоротливої здатності
матки негативно впливають на процеси самоочищення матки і можуть сприяти
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виникненню запальних ускладнень в майбутньому у данної категорії породіль,
тобто жінки з великим інтергенетичним інтервалом мають більший ризик їх
виникнення.
6. Протягом вагітності, пуерперія та першого року після пологів було
виявлено зниження рівня стресостійкості цих жінок, що проявляється високим
рівнем тривоги та напруженням адаптаційних можливостей організму, що, в
свою чергу, погіршує якість життя.
7. Протягом року після пологів у жінок з великим інтергенетичним
інтервалом виявлено підвищення частоти запальних процесів в піхві, затяжне
відновлення менструальної функції, а також недостатня освіченість стосовно
методів контрацепції. Зберігається підвищений рівень передракової патології
шийки матки. 54,1 % жінок з великим інтергенетичним інтервалом годували
своїх дітей менше ніж півроку.
8. В жінок з великим інтергенетичним інтервалом виявлені вогнищеві
зміни структур плаценти, збільшений апоптозний індекс та знижена реакція на
ДНК в сінцітіотрофобласті. Апоптозний індекс в структурах плацент жінок з
великим інтергенетичним інтервалом та жінок, яким 35 років і старше,
достовірно збільшений за рахунок клітин з морфологічними ознаками апоптозу
в епітелії ворсин, стромі ворсин та в децидуальних клітинах, що повязано з
плацентарною дисфункцією в цій віковій категорії жінок.
9. На підставі отриманих даних розроблено комплекс лікувальнопрофілактичних заходів для жінок з великим інтергенетичним інтервалом, що
сприяло покращенню перебігу післяпологового періоду. Протягом року після
пологів

розроблені

репродуктивного

заходи

здоров’я,

позитивно
а

саме

вплинули

благоприємно

на

становлення

відзначались

на

психоемоційному стані, тривалості лактації, відновленні менструальної
функції, використанні адекватної контрацепції та задовільному біоценозі піхви.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З метою поліпшення якості спостереження вагітних з великим
інтергенетичним інтервалом до загальновідомого обстеження цих жінок
доречно включити обстеження: УЗД щитовидної залози, внутрішніх органів,
молочної залози та шийки матки.
До нагляду за такими вагітними, треба залучати терапевта, ендокринолога
та маммолога.
Запропонований комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок
з великим інтергенетичним інтервалом, щодо профілактики ускладнень
післяпологового періоду та відновлення репродуктивного здоров’я, а саме:
-

створення післяпологових палат сімейного типу, де поряд з

породіллями перебуває чоловік або інший родич (особливо виправданий саме
для жінок з великим інтергенетичним інтервалом; це пов’язано з медикосоціальною особливістю даного контингенту жінок: пізній репродуктивний вік,
велика

кількість

різноманітних

екстрагенітальних

захворювань,

часті

ускладнення, як під час вагітності та пологів, так і в післяпологовому періоді,
психоемоційна нестабільність);
- відновлення дисбалансу вагінального мікробіому (як однієї з причин
післяпологових

ускладнень).

Рекомендуються

протимікробні

препарати

(антисептики), які підсилюють місцеві захисні реакції, регенеративні процеси,
активують механізми імунного захисту та не впливають на гормональний
статус та не мають протипоказань в період годування груддю (фарматекс);
- для покращення лактації породіллям рекомендовано апілак, який діє як
біогенний стимулятор на клітинному рівні. Материнське молоко стає більш
поживним, насиченим мінералами та амінокислотами;
- післяпологовий

візит

через

30-60-90

днів

дає

можливість

рекомендувати заходи щодо оптимізації здоров’я матері, забезпечити дієвий

169

алгоритм відновлення фізичної активності, біоценозу піхви, вибору методу
контрацепції та інш.;
- підтримка по телефону в післяпологовому періоді може знизити
показники депресії, поліпшити результати грудного вигодовування, підвищити
задоволеність пацієнта;
- для контрацепції рекомендуємо місцеві сперміциди, які особливо
доцільно застосовувати після пологів та у період годування груддю. Крім
контрацептивного ефекту він має профілактичну дію щодо інфікування під час
відновлення сексуальних відносин.
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інтервалом / Туманова Л.Є., Головченко Л.В., Коломієць О.В., Бадзюк Н.П.,
Деменіна Н.К.

Тези у збірник матеріалів Пленуму Асоціації акушерів-

гінекологів України

та науково- практичної конференції з міжнародною

участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука».
Одеса, 21-22 вересня-2017. С.40-41 (Автором особисто проведено відбір
вагітних, аналіз отриманих даних, обґрунтування висновків, підготовка до
друку).
10. Туманова ЛЄ, Подольський ВВ, Мілєвський ОВ, Бадзюк НП,
винахідники; Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України", патентовласник. Спосіб ранньої ультразвукової діагностики
недостатньої скоротливої здатності матки (субінволюції) у породіль з великим
інтергенетичним інтервалом. Патент України № 123088. 2018 Лют 12.
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ДОДАТОК Б
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
- Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України «Інноваційні підходи в
акушерстві, гінекології та репродуктології», (м. Київ, 2015)
- Науково-практична конференція «Репродуктивні аспекти в медицині
молочної залози», (м. Київ, 2015)
- Науково-практична

конференції

«Планування

сім’ї

в

аспекті

демографічної ситуації в державі», (м. Київ, 2016)
- ХХV Єропейського конгресу перинатальної медицини (Нідерланди,
2016), стендова доповідь.
- Міжнародний форум з сучасних питань акушерства та гінекології (м.
Київ, 2018)
- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні
питання збереження соматичного

та репродуктивного здоров’я жінок»

присвяченій 25-річчю НАМН України (м. Київ, 2018).
- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні
питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок» (м. Київ,
2019)

