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АНОТАЦІЯ 

Бадзюк Н.П. Профілактика ускладнень післяпологового періоду та 

відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з великим інтергенетичним 

інтервалом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  

за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Державна установа 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН 

України». – Київ, 2020. 

Роботу присвячено питанню зниження частоти ускладнень у 

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. 



3 

 

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 фіброзно-

кістозна 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 факультативно-

анаеробних 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.   І у  1 (2,5 %)   вагітної, 44 років, в 1-й групі було виявлено 

інвазивний рак шийки 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, 
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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 (3-

5 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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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

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 соціально-

економічних 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 лікувально-

профілактичних 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 соціально-

економічних 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) 



30 

 

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, 25-

29, 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 будь-

якому 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 соціально-

психологічного, 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 
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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 2007-

2014 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 (2011-

2012 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 спос-

терігалася 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. Вікові ультраструктурні особливості міоцитів 

представлені зміненою формою ядра, великою кількістю ядерець, 

внутрішньоклітинних органел і вакуолей, 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, серцево-

судинній 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 морфо-

функціонального 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 (W-

DEQ) 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. 
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– 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. 



60 

 

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 (IL-

8), 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 мікроорганізмів-

збудників 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 відповідно до наказу № 535 "Об унификации 

микробиологических (бактериологических) методов 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, ступеню зрілості ворсинчастого дерева, виразності 

компенсаційних процесів визначали ступінь хронічної 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 для виявлення 

дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), визначали  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),  Fisher’s Exact Test (непарний непараметричний із 

двобічним P  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 

жінок 

Кіль-

кість 

Вік 

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)  

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 

жінок 
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 

 

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 

жінок 

Кіль-

кість 

Аборт (кількість) 
Самовільний 

викидень 1 2 і > 

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) 

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 

Відносна кількість жінок за акушерським анамнезом 

Період 
Самовіль-

ний аборт 

Штучний аборт 

1 ≥ 2  

1  
перед 1-ми пологами 3,5 10,6 7 

після 1-х пологів 8 30* 26* 

2 перед 1 пологами 3 15 8 

3  
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 

Захворювання 
Значення показників в досліджуваних групах 

1 2 3 

Сальпінгоофорит 21,2* 17,6*  4,5 

Хронічний ендометрит 10,6 8,8 0 

Доброякісна патологія 

шийки матки 
12,9 7,7 6,8 

Лейоміома матки 8,2 6 0 

Ендометріоз 7,1 4,4 0 

Операція на додатках 

матки 
10,6 

8,8 4,5 

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 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. 

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 

Ускладнення 

Значення показників в досліджуваних 

групах 

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 

Прееклампсія за ступенем: 

а) помірний, 

б) тяжкий 

 

23,5 * 

3,5 

13,2 

1,5 

4,5 

0 

Передчасне відшарування 

нормально розташованої плаценти 
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 

Істміко-цервікальна недостатність 5,9 2,9 2,3 

       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 

обстежених жінок 
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) 

    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, (%) 

Показник 

Значення показника по групах 

обстежених жінок 

1, (n=69) 2, (n=39) 3, (n=40) 

Аномалії пологової діяльності 10 (14,5)* 3 (7,7) 1 (2,5) 

Передчасний вилив 

навколоплідних вод  

 

14 (20,3)* ∆ 

 

3 (7,7) 

 

2 (5,0) 

Дефект плацентарної тканини 8 (11,6)* 3 (7,7) 1 (2,5) 

Кровотеча в ІІІ та ранньому 

післяпологовому періодах 

 

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) 

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, (%) 

Показник 

Значення показника по групах обстежених 

жінок 

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) 

Ручне відділення плаценти 6 (8,7) 3 (7,7) 1 (2,5) 

Інструментальна ревізія 

стінок порожнини матки 

 

2 (2,9) 

 

2 (5,1) 

 

1 (2,5) 

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. (%) 

Показник 

Значення показника по групах обстежених 

жінок 

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) 

Температура нез’ясованої 

етіології 

 

5 (5,9) 

 

1 (1,5) 

 

0 

Всього 21 (24,7) 9 (13,3) 2 (4,6) 

 

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 

обстежених 

жінок 

Кількість 

новонарод-

жених 

Шкала Апгар, бал 

8 – 9 8 – 8 7 – 8 7 – 7 6 – 7 3 – 5 

1 86 5 (5,8) 47 (54,7) 19 (22,1) 5 (5,8) 6 (7,0) 4 (4,7) 

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) 2 (4,5) 1 (2,3) 0 

      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 

жінок 

Кількість 

новона-

роджених 

Вага, г 

до  

2000 

2001 – 

2500 

2501 – 

3000 

3001 – 

3500 

3501 – 

4000 
>4000 

1 86 - 5 (5,8) 11 (12,8) 37 (43)* 28 (32,6)* 5 (5,8)* 

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) 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. (%) 

Показник 

Значення показника в групах обстежених 

жінок  

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

Збільшення розмірів печінки 5  (13,9) 2  (8,0) - 

Ущільнення стінок внутрішніх 

печінкових ходів 2    (5,6) 3  (12,0) - 
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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, (%) 

Показник 

Значення показника в групах 

обстежених жінок 

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

Збільшення розмірів жовчного міхура 6  (16,7)* 5 (20,0) * 5  (38,5) 

Перегин жовчного міхура в області тіла 1  (2,8) 1  (4,0) - 

Перегин жовчного міхура в області 

шийки 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) - 

Гіперехогенний осад - 5  (20,0) - 

            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. (%) 

Показник 

Значення показника в групах обстежених жінок 

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) - - - 

Збільшення 

розмірів 

нирки 

8 (22,2)* - - 8 (22,2) - - 

Ущільнення 

ЧМС 
8 (22,2) ∆ 2 (8,0)* 7 (26,9) 8 (22,2)* 9 (36,0) 4 (15,4) 

Неповне 

подвоєння 

нирки 

1 (2,8) 2 (8,0) 2 (7,7) - - - 

Пієлоектазія 11 (30,6)* - 2 (7,7) 11 (30,6)* ∆ 2 (8,0) - 

Гідронефроз 

І-ІІ ст. 
2 (5,6) 2 (8,0) - 1 (2,8) 2 (8,0) - 

            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 (%) 

Показник 

Значення показника в групах обстежених 

жінок  

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 



79 

 

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.  
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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 

обстежених 
n IL-6 IL-8 GM-CSF IFN- γ 

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 10,2±3,3 92,0±8,3 

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 високо-

афінними 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 GM-

CSF. 

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 

жінок, (n)  

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 

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) 
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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, (%) 

Форма мастопатії 
Розподіл жінок по групам 

1, n=48  2, n=32   3, n=36   

Дифузна кістозно-фіброзна мастопатія 

з перевагою залозистого компонента 
3 (6,3) 1 (3,1) - 

ДФКМ з перевагою фіброзного 

компонента 
5 (10,4) 1 (3,1) - 

ДКФМ з перевагою кістозного 

компонента 
6 (12,5)* 6 (18,8)* 2 (6,25) 

Змішана форма ДФКМ 8 (16,7)* 6 (18,8)* 2 (6,25) 

Вузлова  ФКМ 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) 

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. 



89 

 

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 2-

ї 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 фіброзно-

кістозного 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 факультативно-

анаеробних 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) 

Corynebacterium 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) 

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 

Значення показника в групах 

обстежених жінок, (n) 

1, (n=40) 2, (n=27) 3, (n=14) 

Норма, зміни відсутні 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) 

Плоскоклітинні інтраепітеліальні 

 ураження низького ступеня 

вираженості (LSIL): CIN I, папіломо-

вірусні зміни (койлоцитоз)  

 

7 (17,5)* 

 

5 (18,5)* 

 

1 (7,1) 

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.) 

 

 

1 (2,5) 

 

1 (2,5) 

- 

 

 

1 (3,7) 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

Інвазивний РШМ 1 (2,5) - - 

Атипичні клітини залозистого епітелію - - - 

Аденокарцинома - - - 

Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи 



94 

 

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 

обстеже-

них 

Загаль-

на кіль-

кість 

БПЕ-

норма 

Доброякісна зміна 

ектопія 
відкриті 

залози 

наботові 

кисти 
децидуоз 

1 40 11(27,5)* 4(10)* ∆ 2(5) 2(5) 11(27,5)* 

2 27 8(29,6) 8(29,6) 2(7,4) 1(3,7) 5(18,6) 

3 14 7(50) 4(28,6)   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 (%) 

Група 

обстеже-

них, (n) 

Кількість обстежених за ступенем передракових змін 
Підозра на інвазію 

перший ступінь другий ступінь 

тонкий 

ацетобі-

лий 

епітелій 

(ТАЕ) 

ніжна 

мозаїка 

ніжна 

пунк-

тац. 

щільний 

ацетобілий 

епітелій 

(ЩАЕ) 

відкриті 

залози з  

обідком 

груба 

мозаїка 

груба 

пунктація 

лейко- 

плакія 

ати-

пові 

суди-

ни 

ламкі 

суди-

ни 

екзофітн. 

пухлина 

некроз 

1-а, 

(n=40) 
2 (5,0) 2 (5,0) - 1 (2,5) 2 (5,0) - - 2 (5,0) - - 1 (2,5) - 

2-а, 

(n=27) 
1 (3,7) 1 (3,7) - - - - - 1 (3,7) - - - - 

3-я, 

(n=14) 
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 термінальних ворсин у термінальні 

«спеціалізовані» ворсини. 
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 Таблиця 3.28  

Відносний обсяг структурних змін в плацентах жінок з великим інтергенетичним інтервалом, абс. ч. (%) 

Структурні зміни Група 1, 

(n=20) 

Група 2, 

(n=20) 

Група 3, 

(n=20)   

1.   Децидуальна оболонка: 

- дистрофія децидуальних клітин 

- лімфогістіоцитарна інфільтрація 

- крововиливи 

- кальцифікати 

- загальна інфільтрація 

 

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) 

- 

2. Міжворсинчастий простір: 

- нерівномірно звужений 

- нерівномірно розширений 

- крововиливи 

 

5 (25)* 

- 

12 (60) 

 

5 (25)* 

- 

12 (60) 

 

2 (10) 

- 

10 (50) 

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 

 

 

2 (10) 

 

4 (20)* 

 

4 (20)* 

 

 

2 (10) 

 

3 (15) 

 

3 (15) 

 

 

1 (5) 

 

2 (10) 

 

2 (10) 

4. Рівень компенсаторних  реакцій 

- високий 

- середній 

- низький 

 

- 

17 (85)* 

3 (15) 

 

1 (5) 

16 (80) 

3 (15) 

 

5 (15) 

15 (75) 

- 

 Примітка. * - Різниця достовірна відносно показників 3-ї групи    
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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  ворсин як середнього 

колібру, так і термінальних,  а також   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 

1 
50-60 

40-50 

2-5 

1-2 

2 
80-90 

70-80 

5-10 

2-5 

3 
70-80 

80-90 

10 

10 

 

 

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. 
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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) 

Структурні елементи плаценти 

Оцінка результатів кількісного методу дослідження апоптозного індексу 

за групами обстежених жінок 

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 

Група 

обстежених 

Розміри матки за післяпологовий період, (доба) 

довжина 
поперечний 

розмір 

передньозадній 

розмір 

3 доба 5 доба 3 доба 5 доба 3 доба 5 доба 

1, (n=40) 
127,27± 

±9,2 

111,84± 

±12,22 

117,94± 

±9,95 

106,11± 

±11,74 

75,2± 

±8,52 

72,08± 

±17,54 

2, (n=30) 
126,33± 

±13,95 

119,00± 

±13,17 

111,16± 

±9,67 

110,66± 

±13,10 

74,83± 

±6,86 

69,58± 

±12,06 

3, (n=30) 
106,50± 

±11,5 

97,82± 

±9,24 

107,25± 

±10,20 

115,26± 

±14,72 

82,15± 

±5,8 

85,0± 

±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 

Група 

обстежених 

Розміри матки за післяпологовий період, (доба) 

довжина 
поперечний 

розмір 

передньозадній 

розмір 

3 доба 5 доба 3 доба 5 доба 3 доба 5 доба 

1, (n=40) 
101,27± 

±10,30 

100,05± 

±15,34 

86,89± 

±8,24 

76,27± 

±11,2 

8,88± 

±3,72 

7,82± 

±3,78 

2, (n=30) 
104,58± 

±10,58 

81,16± 

±18,05 

71,75± 

±11,38 

73,08± 

±8,06 

9,87± 

±4,25 

7,94± 

±5,16 

3, (n=30) 
95,30± 

±12,8 

79,52± 

±14,39 

81,27± 

±9,31 

76,24± 

±10,43 

10,5± 

±3,42 

6,0± 

±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. (%) 

Симптом та стан 

Значення показника в групах обстежених 

жінок 

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

Порушення інволюції матки 3 (15) 2 (13,3) - 

Наявність кута між шийкою і 

тілом матки на 5-у добу 

 

2 (10)*Δ 

 

4 (26,6)* 

 

6 (40) 

Відсутність згортків крові в 

порожнині матки на 5-у добу 

 

1 (5)*Δ 

 

3 (20,0) 

 

5 (33,3) 

Залишки плаценти 1 (5) 1 (6,6) - 

Фіброміома матки 3 (15) - - 

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 факультативно-

анаеробних 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 (%) 

Спектр мікрофлори 

Значення показника в групах обстежених жінок 

1, n=75 2, n=60 3, n=37 

Staphilococcus epidermidis 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) 

Corynebacterium 13 (17,3) 7 (11,7) 2 (5,4) 

Lactobacillius 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) 

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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вагітних (огляд літератури). Здоровье женщины.  2014.  № 6 (92).  С. 29-32. 

2. Акушерская и экстрагенитальная патология у женщин с большим 

интергенетическим интервалом / Туманова Л. Е., Медведь В. И., Сорокин А. В., 

Коломиец Е.В., Бадзюк Н.П. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа .2015. 
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3. Туманова  Л.Є., Коломієць О.В., Бадзюк Н.П. Кольпоскопічно-
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4. Соматичний стан та показники ультразвукового дослідження 

внутрішніх органів у вагітних з великим інтергенетичним / Туманова Л.Є., 

Головченко Л.В., Коломієць О.В., Бадзюк Н.П., Деменіна Н.К. Збірник 

наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Рівне: ПП Естеро, 

2017. Випуск 2(40). С. 272-278. 

5. Colposcopic-cytological parallels in pregnant women with different 

intergenetic intervals /L. Tumanova, O. Kolomiyets, G. Grebinichenko, and N. 

Badzyuk. J. Matern Fetal Neonatal Med. 2016. 29(S1). Р. 255. 

6. Стан щитовидної залози у вагітних з великим інтергенетичним 

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». 
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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 (%) 

Група породіль n 

Розподіл жінок за рівнем стресостійкості 

високий помірний низький 

1 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 

Кіль-

кість 
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 (%) 

Група 

обстежених 

жінок 

Кіль-

кість 

Метод контрацепції 

шляхом 

переривання 

статевого 

акту 

КОК бар’єрні  
внутрішньоматкова 

система (Мірена) 

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 



117 

 

 

 

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) 

Staph. epidermidis 4  (10) *∆ 16 (44,4) * 4  (15,4) 

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) 
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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 

Значення показника в групах 

обстежених жінок, (n) 

1, (n=37) 2, (n=24) 3, (n=30) 

1 2 3 4 

Норма, зміни відсутні 16 (43,2) 10 (41,7) 15 (50,0) 

Доброякісні клітинні зміни: запалення, 

реактивні, репаративні 

 

10 (27,0)* 

 

6 (25,0)* 

 

10 (33,3) 

Патологічні зміни (ASCUS) 5 (13,6) 2 (8,3) 4 (13,3) 

LSIL: CIN I, папіломо-вірусні зміни    



121 

 

 

 

(койлоцитоз)  4 (10,8) Δ 5 (20,8)* 1 (3,4) 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 

HSIL: 

а) CIN II, 

б) CIN III, 

в) Carcinoma in situ. 

 

1 (2,7)  

1 (2,7) 

- 

 

1 (4,2) 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Інвазивний РШМ - - - 

Атипичні клітини залозистого епітелію - - - 

Аденокарцинома - - - 

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 

обстеже-

них 

Загальна 

кількість 

Багатошаровий 

плоский 

епітелій (БПЕ) 

- норма 

Кількість жінок за доброякісними змінами 

ектопія 
відкриті 

залози 

наботові 

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  

обстеже-

них, (n) 

Кількість жінок за передраковими змінами за ступенем (І, ІІ) 
Підозра на інвазію 

І  ІІ  

тонкий 

ацетобілий 

епітелій 

(ТАЕ) 

ніжна 

мозаїка 

ніжна 

пунктац. 

щільний 

ацетобілий 

епітелій 

(ЩАЕ) 

відкриті 

залози з  

обідком 

груба 

мозаїка 

груба 

пунктація 

лейко- 

плакія 

атипові 

судини 

ламкі 

судини 

екзофітн. 

пухлина 

некроз 

1, (n=37) 3 (8,1) 2 (5,4) 1 (2,7) 1 (2,7) 1 (2,7) - - 2 (5,4) - - - - 

2, (n=24) 2 (8,3) 1 (4,1) 1 (4,1) - - - - 1 (4,1) - - - - 

3, (n=30) 1 (3,3) - - - - - - - - - - - 

 

 



125 

 

 

Першороділлям після 35 років і повторнороділлям з великим 

інтергенетичним інтервалом обов'язково при першій явці в жіночу 

консультацію крім взяття цитологічного мазка необхідно 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 лікувально-

профілактичних 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. (%) 

Група породіль n 

Розподіл жінок за рівнем стресостійкості 

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 

Група породіль n 

Розподіл жінок за рівнем тривожності 

≤ 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. (%) 

Група породіль 

з великим інтергенетичним 

інтервалом між пологами 

n 

Кількість жінок за терміном 

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. (%) 

Група породіль 

з великим інтергенетичним 

інтервалом між пологами 

n 

Кількість жінок за методом контрацепції 

перерваний 

статевий акт 

презервативи сперміциди 

Порівняння  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 лікувально-

профілактичний 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 лікувально-

профілактичних 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) порівняння, (n=37) 

Staph. epidermidis 3  (10)  4  (10,8) 

Strept. faecalis - - 

Staph. aureus - 4 (10,8) 

E. coli - 13 (35,0) 

Enterobacter - 2  (5,4) 

Candida albicans 3  (10) * 11  (28,0) 

Lactobacterii 26 (86,7)* 19 (51,4) 

Примітка. *  Різниця достовірна відносно показників групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Таким чином, розроблений комплекс позитивно вплинув на 

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

профілактичних 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 соціально-

економічних 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 лікувально-

профілактичних 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.  В 1-й групі була підвищена частота субінволюції матки та 

лохіометри. 



142 

 

 

 

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 внутрішньо- 

печінкових 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 



144 

 

 

 

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. 
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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 2-

ї 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 фіброзно-

кістозного 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. 



152 

 

 

 

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.   І у  1 (2,5 %)   вагітної, 44 років в 1-й групі було виявлено 

інвазивний рак шийки 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  в більшості плацент (90 % – 18 спостережень) в 

децидуальному 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  ділянки хаотично- 

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-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  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. 

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 лікувально-

профілактичних 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 лікувально-

профілактичний 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 лікувально-

профілактичних 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 лікувально-

профілактичних 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 лікувально-

профілактичних 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 лікувально-

профілактичних заходів для жінок з великим інтергенетичним інтервалом, що 

сприяло покращенню перебігу післяпологового періоду. Протягом року після 

пологів розроблені заходи позитивно вплинули на становлення 

репродуктивного здоров’я, а саме благоприємно 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 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); 

- 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 
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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. 



170 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Авраменко НВ, Барковский ДЕ. Аспекты репродуктивного здоровья 

населения Украины. Запорож. мед. журн. 2010;12(3):71-3.  

2. Аксенова СЮ. Постарение материнства в Украине. Демографія та 

соц. економіка. 2014;(2):57-67.  

3. Анчева ІА. Сучасний погляд на психологічну готовність жінки до 

материнства. Здоровье женщины. 2017;(6):50-2.  

4. Артюхов ИП, Капитонов ВФ, Шурова ОА, Павлов АВ. 

Планирование деторождения, темпов формирования семьи и репродуктивное 

здоровье беременных. Соц. аспекты здоровья населения. 2017;(5):7-16.   

5. Аршава ІФ. Емоційна стійкість людини та її діагностика 

Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ; 2006. 336 с.  

6. Атавова НМ. Оценка влияния комплекса терапии на состояние 

фетоплацентарного комплекса у беременных позднего репродуктивного 

возраста при фетоплацентарной недостаточности. Известия Дагестан. гос. пед. 

ун-та. Естестве. и точные науки. 2013;(3):45-50.  

7. Атавова НМ, Хашаева ТХ, Омаров НСМ. Оценка перинатальных 

исходов у первобеременных позднего репродуктивного возраста с аномалиями 

родовой деятельности. Известия Дагестан. гос. пед. ун-та. Естестве. и точные 

науки. 2013;(4):58-62.  

8. Ахромова АГ. Основы репродуктивного здоровья: рабочая тетрадь. 

Краснодар: КГУФКСТ; 2019. 134 с.  

9. Бацилєва ОВ, Пузь ІВ. Проблема девіації репродуктивної поведінки 

сучасної молоді. В: Матеріали наук.-практ. конф. Девіантна поведінка: 

соціологічний, психологічний та юридичний аспекти; 2011 Квіт 06; Харків. 

Харків; 2011, с. 107-10.  



171 

 

 

 

10. Бежина ХВ. Влияние возраста на особенности смысловой сферы 

беременных женщин. Науч. мнение. 2011;(3):94-7. 

11. Бенюк ВО, Майданник ІВ. Досягнення та перспективи розвитку 

акушерсько-гінекологічної науки в Україні. Здоровье женщины. 2014;(3):29-37.  

12. Бенюк ВО, Щерба ОА. Мікроекосистема піхви у жінок 

репродуктивного віку і методи її корекції. Здоровье женщины. 2017;(8):44-50.  

13. Брутман ВИ, Филиппова ГГ, Хамитова, ИЮ. Динамика 

психологического состояния женщин во время беременности и после родов. 

Вопр. психологии. 2002;(1):59-68.  

14. Бурина ЕА, Марянян АЮ. Психологические аспекты профилактики 

фетального алкогольного синдрома у беременных женщин репродуктивного 

возраста. Acta Biomed. Sci. 2018;3(3):149-54.  

15. Бурмистрова ЕА. Беременность, роды, материнство. М.: Никея; 

2017. 251 с.  

16. Варій МЙ. Психологія особистості : навч. посіб. Київ: Центр учб. 

літ.; 2008. 592 с.  

17. Васина АН, составитель. Хрестоматия по перинатальной 

психологии : психология беременности, родов и послеродового периода : учеб. 

пособ. М.: Изд-во УРАО; 2005. 320 с.  

18. Вассерман ЛИ. Абабков ВА, Трифонова ЕА. Совладание со 

стрессом: теория и психодиагностика. СПб.: Речь; 2010. 192 с.  

19. Вдовиченко ЮП, Талько ОВ. Шляхи зниження акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок віком понад 40 років. Перинатологія та 

педіатрія.  2003;(2):12-6.  

20. Вдовиченко ЮП, Ткаченко АВ. Прогнозування та корекція 

фетоплацентарної недостатності у вагітних зі звичним невиношуванням 

вагітності в анамнезі. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2002;(1):61-3.  



172 

 

 

 

21. Гаврилова ОЕ, Данилогорская ВВ, Бондарева ЕВ, Духина ГМ, 

Шишанок ОЮ. Проблемы репродукции и возраст. Вестн. СурГУ. Медицина. 

2012;(2):31-3. 

22. Гаєвська ГВ. Медико-психологічний супровід вагітних жінок групи 

ризику (на прикладі осіб пізнього репродуктивного віку) [автореферат 

дисертації]. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; 2012. 17 с.  

23. Гайдай І. Народжуваність в Україні: сучасні тенденції та 

регіональні аспекти. Гл. врач. 2011;7:53-9.  

24. Гайдарова АХ, Князева ТА, Котенко НВ, Тарасова ЛЮ, Разинкин 

СМ. Предгравидарная скрининг – диагностика факторов повышенного риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений у женщин позднего 

репродуктивного возраста, планирующих беременность. Акт. проблемы 

гуманитар. и естеств. наук. 2013;(12):338-43.  

25. Гатина ГА, Махмудова АР, Магомедханова ДМ. Влияние возраста 

беременной женщины на здоровье новорожденного. Урал. мед. журн. 2017;(8): 

88-92.  

26. Грищенко ВИ, Щербина НА, Каминський ВВ. Акушерство и 

гинекология: учеб.: в 2 кн. Киев: Медицина; 2012. Кн 1. 416 с.  

27. Грищенко ОВ, Лахно ІВ, Пак СО, Шевченко ОІ, Сторчак ГВ, Дудко 

ВЛ. Рівень ускладнень вагітності, пологів і пуерперію у жінок з прееклампсією. 

В: Запорожан ВМ, головний редактор. Збірник наукових праць асоціації 

акушерів-гінекологів України: наук. мед. зб, Рівне: Естеро; 2017;(Вип 1), с. 37-

41.  

28. Гусева ЕВ, Филиппов ОС. Особенности материнской смертности 

женщин старшего репродуктивного возраста в Российской Федерации. 

Проблемы репродукции. 2009;(Спец вып):12-5. 

29. Дерманова ИБ, редактор-составитель. Диагностика эмоционально-

нравственного развития. СПб.: Речь; 2002. 171 с. 



173 

 

 

 

30. Елисеев ОП. Практикум по психологии личности. 2-е изд., испр. и 

перераб. СПб.: Питер; 2003. 512 с.  

31. Ельшина ИИ, Шамарин СВ, Косачева ЕН, Липовка ЛВ, Иванчикова 

ГВ. Послеродовый период (Литературный обзор). Многопрофильный 

стационар. 2018;5(2):134-40.  

32. Ермоленко КС, Радзинский ВЕ, Рапопорт СИ. Современное 

состояние проблемы реализации фертильной функции женщин позднего 

репродуктивного возраста. Клин. медицина. 2016;94(1):10-15.  

33. Ицкович ММ, составитель. Методические аспекты организации 

психологической работы в перинатальных центрах: для руководителей и 

врачей, клин. психологов, психологов сферы родовспоможения, специалистов 

по соц. работе и юристов перинат. центров. Екатеринбург: Ажур; 2018. 67 с.  

34. Камінський ВВ, Геник НІ, Ткачук РР, Герич ПР, Стримбіцький ВВ. 

Вегетативні та психосоматичні розлади у жінок під час вагітності. Сімейна 

медицина. 2018;(3):129-37.  

35. Каримова ГН, Еремина ОВ, Огай ОЮ, Бойкова ЮВ, Гус АИ, 

Шмаков РГ. Современные подходы к эхографическому мониторингу 

инволюции матки в послеродовом периоде: влияние на тактику ведения. 

Акушерство и гинекология. 2016;(3):43-9.  

36. Каухова ЕН, Лугуева АЮ, Панкова ОЮ, Богинская ЛН, Мишиева, 

ОИ. Лечение доброкачественных заболеваний шейки матки. Вопр. 

гинекологии, акушерства и перинатологии. 2005;4(1):40-5.  

37. Колесникова ТА, Ганчар ЕП, Лискович ВА, Кеда ЛН. Материнство 

в возрасте 40 лет. Репродуктив. здоровье. Восточ. Европа. – 2012;(5):323-6.  

38. Комаровская АИ. Влияние беременности на психологическое 

состояние в норме и патологии. Forcipe. 2019;2(Спец. вып.):1029-30.  

39. Коренєва ЮП. Психологічні особливості перебігу вагітності у 

пізньому репродуктивному віці: емпіричний ракурс. Молодий вчений. 

2017;(3):259-62.  



174 

 

 

 

40. Корнберг Анзель К. Раньше у меня была жизнь, а теперь у меня 

дети: хроники неидеального материнства; пер. с фр. М.: Бомбора™: Эксмо; 

2018. 155 с.  

41. Корниенко ДС, Радостева АГ, Дериш ФВ. Отношение матери к 

будущему ребенку и характеристика внутрисемейных отношений в связи с 

возрастом, опытом материнства и планированием беременности. В: Сб. 

материалов VIII междунар. науч.-практ. конф. Психологические проблемы 

современной семьи; 2018 Окт  03-06; Пермь. Пермь: Урал. гос. пед. ун-т; 2018, 

с. 459-64.  

42. Крюкова НИ, Кулавский ВА, Крюков АА, Фролов АЛ. 

Прогнозирование и ранняя диагностика фетоплацентарной недостаточности у 

женщин позднего репродуктивного возраста. Рос. вестн. акушера-гинеколога. 

2013;13(4):45-9. 

43. Курило ІО. Народження других та третіх дітей в Україні: реальні та 

умовні покоління жінок. Демографія та соціальна економіка, 2018;(2):38-52.  

44. Кутявина ЕЕ, Курамшев АВ, Мифтахова АГ. Ответственное 

деторождение в репродуктивных установках современных женщин. Вестн. 

Нижегор. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. Соц. науки. 2014;(2):81-7.  

45. Литягина ЕВ. Психосемантика. Основы курса и фрагменты 

первоисточников: учеб. пособ. Самара: Универ-групп; 2009. 260 с.  

46. Лосева ОИ, Гайдуков СН, Комиссарова ЕН, Либова ТА, 

Прохорович ТА. Течение и исход беременности у женщин с истмико-

цервикальной недостаточностью разных возрастных групп. Мед. алфавит. 

2018;1(6):34-7.  

47. Мальгина ГБ, Фассахова АФ, Третьякова ТБ. Прогнозирование и 

профилактика истмико-цервикальной недостаточности у беременных после 

ВРТ: учеб. пособ. Екатеринбург: НИИ ОММ; 2019. 36 с.  

48. Мещерякова СЮ. Психологическая готовность к материнству. 

Вопр. психологии. 2000;(5):18-27.  



175 

 

 

 

49. Мотавкина НС, Ковалев ВМ, Шаронов АС. Микрометод 

количественного определения лизоцима. Лаб. Дело. 1979;(12):722-4.  

50. Мукшименко ТВ, Локай БА. Оцінка перспектив відтворення 

українського населення. Медсестринство. 2015;(2):12-7.  

51. Народжуваність у розвинених країнах та в Україні: демографічні 

прогнози й тенденції. Мистецтво лікування. 2013;(9-10):59-60.  

52. Новости. Открытия и события. Эмоциональные потрясения у 

беременной провоцируют хронические недуги у ребенка. Мед. совет. 2012;(7): 

4-5.  

53. Об унификации микробиологических (бактериологических) 

методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях 

лечебно-профилактических учреждений: приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 

г. [Интернет]. [цитировано 2018 Янв 23]. Доступно: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12667.htm.  

54. Овчарова РВ. Практическая психология образования: учеб. пособ. 

М.: Академия; 2003. 448 с.  

55. Осипова НА, Зазерская ИЕ. Проблемы планирования семьи после 

родов. Гинекология 2013;(5):70-5.  

56. Паскарь СС, Калугина АС. Современные тенденции позднего 

материнства. Рос. вестн. акушера-гинеколога. 2018;18(3):9-12.  

57. Перун МБ. Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому 

етапі материнства [автореферат дисертації]. Львів; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка 

МОН України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; 2015. 19 с.  

58. Подзолкова НМ, Назарова СВ, Доскин ВА, Прилепина ИА, 

Анташова МА. Беременность и роды у женщин старше 40 лет - объективная 

реальность современного акушерства. Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. 2011;10(1):44-50.  

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12667.htm


176 

 

 

 

59. Подзолкова НМ, Роговская СИ, Татарчук ТФ, Зелинский АА. 

Папилломавирусная инфекция у женщин - диагностика и профилактика: пособ. 

для практикующих врачей. Одесса: ТЭС; 2011. 79 с.  

60. Поздняя беременность [Интернет]. [цитировано 2019 Авг 20]. 

Доступно: http://medportal.ru/enc/gynaecology/reading/10/.  

61. Приходько АМ, Баев ОР, Луньков СС, Еремина ОВ, Гус АИ. 

Эхографическая характеристика матки в раннем и отдаленном периоде после 

абдоминального родоразрешения. Акушерство и гинекология. 2015;(10):41-6.  

62. Прохоров АО, редактор. Практикум по психологии состояний: учеб. 

пособ. СПб: Речь; 2004. 480 с.  

63. Пузь ИВ. Проблемы современного материнства: психологический 

аспект. Клин. и спец. психология. 2013;(2): 110-9.  

64. Радзинский ВЕ, автор-разработчик. Прегравидарная подготовка : 

клин. протокол [Интернет]. М.: Ред. журн. StatusPraesens; 2016 [цитировано 

2019 Сент 11]; 80 с. Доступно: http://www.kb51.ru/pdf/vv3.pdf.  

65. Радзинский ВЕ, редактор. Акушерство: учеб.. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019. 911 с.  

66. Райгородский ДЯ, редактор-составитель. Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособ. Самара: БАХРАХ-М; 2001. 

672 с.  

67. Райгородский ДЯ, редактор-составитель. Психология и психотерапия 

семейных конфликтов: хрестоматия. Самара: БАХРАХ-М; 2013. 736 с.  

68. Сивочалова ОВ, редактор. Охрана репродуктивного здоровья и 

планирования семьи: учеб. М.: ИНФРА-М; 2017. 326 с.  

69. Ситникова ЛН, Лавлинская ЛИ. Организация медицинской помощи 

беременным групп высокого риска. Вестн. новых мед. технологий. 2014;(1):65-

71.  

http://medportal.ru/enc/gynaecology/reading/10/
http://www.kb51.ru/pdf/vv3.pdf


177 

 

 

 

70. Сичинава ЛГ, Панина ОБ, Колбая ТТ, Озимковская ЕП. Течение 

беременности и родов у женщин различных возрастных групп. Вопросы 

гинекологии, акушерства и перинатологии. 2009;8(5):40-4.  

71. Совков СВ. Судьба пациенток, перенесших послеродовую 

депрессию. Тюмен. мед. журн. 2013;15(1):56-8.  

72. Сорокін ОВ, Задорожна ТД, Туманова ЛЄ, Бадзюк НП. Гістохімічні 

та морфогенетичні особливості плацент у вагітних із великим інтергенетичним 

інтервалом. Перинатологія та педіатрія. 2014;(3):26-30.  

73. Сорокін ОВ. Порівняльний аналіз перебігу вагітності та пологів у 

жінок з різним інтергенетичним інтервалом. Здоровье женщины; 2010;(9):88-9.  

74. Суханова АА. Патогенез, профілактика, діагностика і лікування 

фонових і передракових процесів шийки матки у вагітних [автореферат 

дисертації]. Київ: Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ 

України; 2010. 35 с.  

75. Сухих ГТ, редактор. Кокрановское руководство: Беременность и 

роды. М.: Логосфера; 2010. 409 с.  

76. Татарчук ТФ, Булавенко ОВ, Капшук ІМ, Тарнопольська ВО. 

Недостатність вітаміну D в генезі порушень репродуктивного здоров'я. Укр. 

мед. часоп. 2015;5:56-60.  

77. Тихомиров АЛ. Успеть до менопаузы! StatusPraesens. Гинекология, 

акушерство, бесплодный брак. 2018;(4):121-7. 

78. Туманова ЛЕ, Медведь ВИ, Сорокин В, Коломиец ЕВ, Бадзюк НП. 

Акушерская и экстрагенитальная патология у женщин с большим 

интергенетическим интервалом. Репродуктив. здоровье. Восточ. Европа. 

2015;(4):53-60.  

79. Туманова ЛЄ, Бадзюк НП. Профілактика післяпологових 

ускладнень у жінок з великим інтергенетичним інтервалом. В: Збірник 

наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України: наук. мед. зб. 

2019;(Вип 1), с. 113-9.  



178 

 

 

 

80. Туманова ЛЄ, Головченко ЛВ, Коломієць ОВ, Бадзюк НП, Деменіна 

НК. Соматичний стан та показники ультразвукового дослідження внутрішніх 

органів у вагітних з великим інтергенетичним. В: Запорожан ВМ, головний 

редактор. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України: 

наук. мед. зб. Рівне: Естеро; 2017;(Вип 2), с. 272-8.  

81. Туманова ЛЄ, Головченко ЛВ, Коломієць ОВ, Бадзюк НП, Деменіна 

НК. Стан щитовидної залози у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом. 

В: Тези Пленуму Асоціації акушерів-гінекологів України та наук.-практ. конф. 

з міжнар. участю Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, 

наука. 2017 Верес 21-22; Одеса. Одеса; 2017, с. 40-1.  

82. Туманова ЛЄ, Коломієць ОВ, Бадзюк НП, Деменіна НК, Гридина 

ТІ. Стан молочних залоз під час вагітності та лактаційна функція у жінок з 

великим інтергенетичним інтервалом. Перинатологія та педіатрія. 2018;(2):26-

30.  

83. Туманова ЛЄ, Коломієць ОВ, Бадзюк НП. Кольпоскопічно-

цитологічні паралелі у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом. 

Здоровье женщины. 2016;(6):77-81.  

84. Туманова ЛЄ, Коломієць ОВ, Бадзюк НП. Сучасні погляди на 

етіологію та патогенез фонових і передракових захворювань шийки матки у 

вагітних (огляд літератури). Здоровье женщины. 2014;(6):29-32.  

85. 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.  

86. Тюрина НА, Абрамова СВ, Зобова ДА.. Физиология и патология 

послеродового периода. Грудное вскармливание: учеб. пособ. Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та; 2019. 129 с.  



179 

 

 

 

87. Удовіка НО, Кладієв ВМ. Грудне вигодовування: значення та 

проблеми. Жіночий лікар. 2009;(6):42-5.  

88. Хутиева МЯ, Чеботарева ЮЮ. Медико-социальные особенности у 

женщин позднего репродуктивного возраста в зависимости от паритета родов. 

Проблемы женского здоровья. 2014;9(3):30-6.  

89. Царева СН, Стасевич СМ. Влияние психологической адаптации 

женщины к предстоящей беременности и родам на показатели иммунитета. 

Мед. журнал. 2011;(3):126-8.  

90. Чеботарева ЮЮ, Овсянников ВГ, Хутиева МЯ. 

Патофизиологические особенности течения беременности и родов в позднем 

репродуктивном периоде (обзор литературы). Мед. вестн. Юга России. 

2013;(3):20-3.  

91. Чернуха ЕА. Нормальный и патологический послеродовый период: 

рук. М.: ГЭОТАР-Медиа;. 2006. 272 c.  

92. Чижова МА. Беременность, роды и перинатальные исходы у 

женщин позднего репродуктивного возраста [автореферат диссертации]. М: 

Моск. гос. мед.-стомат.. ун-т; 2012. 24 с.  

93. Энкин М, Кейрс М, Нейлсон Д, Краутер Кн, Дьюли Л, Ходнет Э, и 

др. Руководство по эффективной помощи при беременности и рождении 

ребенка; пер. с англ. СПб.: Петрополис; 2003. 477 с.  

94. Яремчук НВ. Психологічні особливості підготовки молодих жінок 

до майбутнього материнства [автореферат дисертації]. Київ, 2010. 22 с. 

95. Aasheim V, Waldenström U, Rasmussen S, Schytt E. Experience of 

childbirth in first-time mothers of advanced age - a Norwegian population-based 

study. BMC Pregnancy Childbirth. 2013 Feb 27;13:53. doi: 10.1186/1471-2393-13-

53.  

96. Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration 

of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG. 2012 

Sep;119(10):1238-46. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03433.x.  



180 

 

 

 

97. Ahlers-Schmidt CR, Woods NK, Bradshaw D, Rempel A, Engel M, 

Benton M. Maternal knowledge, attitudes, and practices concerning interpregnancy 

interval. Kans J Med. 2018 Nov 29;11(4):86-90.  

98. Ahrens KA, Nelson H, Stidd RL, Moskosky S, Hutcheon JA. Short 

interpregnancy intervals and adverse perinatal outcomes in high-resource settings: An 

updated systematic review. Paediatr Perinat Epidemiol. 2019 Jan;33(1):O25-O47. 

doi: 10.1111/ppe.12503.  

99. Ahrens KA, Thoma ME, Copen CE, Frederiksen BN, Decker EJ, 

Moskosky S. Unintended pregnancy and interpregnancy interval by maternal age, 

National Survey of Family Growth. Contraception. 2018 Jul;98(1):52-55. doi: 

10.1016/j.contraception.2018.02.013. 

100. Aksyonova SY. Parity distribution trends оf women іn the middle and 

late reproductive age groups. Демографія та соц. економіка. 2015;(3):64-74.  

101. Aldrighi JD, Wall ML, Souza SRRK. Experience of pregnant women at 

an advanced age. Rev Gaucha Enferm. 2018 Aug 2;39:e20170112. doi: 

10.1590/1983-1447.2018.2017-0112.  

102. Alshami HA, Kadasne AR, Khalfan M, Iqbal SZ, Mirghani HM. 

Pregnancy outcome in late maternal age in a high-income developing country. Arch 

Gynecol Obstet. 2011 Nov;284(5):1113-6. doi: 10.1007/s00404-010-1821-6.  

103. Alves NCC, Feitosa KMA, Mendes MES, Caminha MFC. 

Complications in pregnancy in women aged 35 or older. Rev Gaucha Enferm. 

2017;38(4):e2017-42. doi: 10.1590/1983-1447.2017.04.2017-0042.  

104. Asgharpour M, Villarreal S, Schummers L, Hutcheon J, Shaw D, 

Norman WV. Inter-pregnancy interval and pregnancy outcomes among women with 

delayed childbearing: protocol for a systematic review. Syst Rev. 2017 Apr 8;6(1):75. 

doi: 10.1186/s13643-017-0464-0.  

105. Awwad J, Sayegh R, Yeretzian J, Deeb ME.  Prevalence, risk factors, 

and predictors of pelvic organ prolapse: a communitybased study. Menopause. 

2012;19(11):1235-41.  



181 

 

 

 

106. Axelsson D, Brynhildsen J, Blomberg M. Postpartum infection in 

relation to maternal characteristics, obstetric interventions and complications. J 

Perinat Med. 2018 Apr 25;46(3):271-278. doi: 10.1515/jpm-2016-0389.  

107. Bassi M, Delle Fave A, Cetin I, Melchiorri E, Pozzo M, Vescovelli F, et 

al. Psychological well-being and depression from pregnancy to postpartum among 

primiparous and multiparous women. J Reprod Infant Psychol. 2017 Apr;35(2):183-

195. doi: 10.1080/02646838.2017.1290222.  

108. Bell AF, Andersson E, Goding K, Vonderheid SC. The birth experience 

and maternal caregiving attitudes and behavior: A systematic review. Sex Reprod 

Healthc. 2018 Jun;16:67-77. doi: 10.1016/j.srhc.2018.02.007.  

109. Birth registration: vital statistics. Lancet. 2013 Dec 21;382(9910):2040. 

doi: 10.1016/S0140-6736(13)62682-3.  

110. Bjelica A, Cetkovic N, Trninic-Pjevic A, Mladenovic-Segedi L. The 

phenomenon of pregnancy - a psychological view. Ginekol Pol. 2018;89(2):102-106. 

doi: 10.5603/GP.a2018.0017. 

111. Bongaarts J. Global fertility and population trends. Semin Reprod Med. 

2015 Jan;33(1):5-10. doi: 10.1055/s-0034-1395272.  

112. Borzychowski AM, Croy BA, Chan WL, Redman CW, Sargent IL. 

Changes in systemic type 1 and type 2 immunity in normal pregnancy and 

pre‐eclampsia may be mediated by natural killer cells. Eur J Immunol. 

2005;35(10):3054-63. doi: 10.1002/eji.200425929.  

113. Bossano CM, Townsend KM, Walton AC, Blomquist JL, Handa VL. 

The maternal childbirth experience more than a decade after delivery. Am J Obstet 

Gynecol. 2017 Sep;217(3):342.e1-342.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2017.04.027.  

114. Brown RN. Maternal adaptation to pregnancy is at least in part 

influenced by fetal gender. BJOG. 2016 Jun;123(7):1096. doi: 10.1111/1471-

0528.13529.  



182 

 

 

 

115. Carolan M. Maternal age ≥45 years and maternal and perinatal 

outcomes: a review of the evidence. Midwifery. 2013 May;29(5):479-89. doi: 

10.1016/j.midw.2012.04.001.  

116. Carolan MC, Davey MA, Biro M, Kealy M. Very advanced maternal age 

and morbidity in Victoria, Australia: a population based study. BMC Pregnancy 

Childbirth. 2013 Mar 27;13:80. doi: 10.1186/1471-2393-13-80.  

117. Chen I, Jhangri GS, Lacasse M, Kumar M, Chandra S. Relationship 

between interpregnancy interval and adverse perinatal and neonatal outcomes in 

Northern Alberta. J Obstet Gynaecol Can. 2015 Jul;37(7):598-605. doi: 

10.1016/S1701-2163(15)30197-3.  

118. Chen Y, Zheng XL, Wu SW, Zhang WY. Clinic characteristics of 

women with advanced maternal age and perinatal outcomes. Zhonghua Fu Chan Ke 

Za Zhi. 2017 Aug 25;52(8):508-513. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-

567X.2017.08.002.  

119. Cheslack Postava K, Winter AS. Short and long interpregnancy 

intervals: correlates and variations by pregnancy timing among U.S. women. Perspect 

Sex Reprod Health. 2015 Mar;47(1):19-26. doi: 10.1363/47e2615.  

120. Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda System For Reporting Thyroid 

Cytopathology. Am J Clin Pathol. 2009 Nov;132(5):658-65. doi: 

10.1309/AJCPPHLWMI3JV4LA.  

121. Coo H, Brownell MD, Ruth C, Flavin M, Au W, Day AG. 

Interpregnancy interval and congenital anomalies: A Record-Linkage Study Using 

the Manitoba Population Research Data Repository. J Obstet Gynaecol Can. 2017 

Nov;39(11):996-1007. doi: 10.1016/j.jogc.2017.04.039.  

122. Cooke A, Mills TA, Lavender T. Advanced maternal age: delayed 

childbearing is rarely a conscious choice a qualitative study of women's views and 

experiences. Int J Nurs Stud. 2012 Jan;49(1):30-9. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2011.07.013.  



183 

 

 

 

123. Dakov T, Dimitrova V. Pregnancy and delivery in women above the age 

of 35. Akush Ginekol. 2014;53(1):13-20.  

124. De Silva DA, Thoma ME. The association between interpregnancy 

interval and severe maternal morbidities using revised national birth certificate data: 

A probabilistic bias analysis. Paediatr Perinat Epidemiol. 2019 Jun 23. doi: 

10.1111/ppe.12560. 

125. De Weger FJ, Hukkelhoven CW, Serroyen J, Te Velde ER, Smits LJ. 

Advanced maternal age, short interpregnancy interval, and perinatal outcome. Am J 

Obstet Gynecol. 2011 May;204(5):421.e1-9. doi: 10.1016/j.ajog.2010.12.008.  

126. Dietl A, Cupisti S, Beckmann MW, Schwab M, Zollner U. Pregnancy 

and obstetrical outcomes in women over 40 years of age. Geburtshilfe Frauenheilkd. 

2015 Aug;75(8):827-832.  

127. Dikmen-Yildiz P, Ayers S, Phillips L. Longitudinal trajectories of post-

traumatic stress disorder (PTSD) after birth and associated risk factors. J Affect 

Disord. 2018 Mar 15;229:377-385. doi: 10.1016/j.jad.2017.12.074.  

128. Donskoĭ BV, Chernyshov VP, Osypchuk DV. The immunophenotypic 

characteristics of two functionally different natural killer cell subpopulations in 

peripheral human blood. Fiziol Zh. 2011;57(1):29-35.  

129. Ekblad U, Vilpa T. Pregnancy in women over forty. Ann Chir Gynaecol 

Suppl. 1994;208:68-71.  

130. England K, Azzopardi-Muscat N. Demographic trends and public health 

in Europe. Eur J Public Health. 2017 Oct 1;27(suppl_4):9-13. doi: 

10.1093/eurpub/ckx159.  

131. Fenwick J, Toohill J, Gamble J, Creedy DK, Buist A, Turkstra E, et al. 

Effects of a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on 

women's birth outcomes and postpartum psychological wellbeing. BMC Pregnancy 

Childbirth. 2015 Oct 30;15:284. doi: 10.1186/s12884-015-0721-y.  

132. Feudtner C. Second time. Perspect Biol Med. 2015;58(4):535-45. doi: 

10.1353/pbm.2015.0039.  



184 

 

 

 

133. Fitzgerald C, Zimon AE, Jones EE. Aging and reproductive potential in 

women. Yale J Biol Med. 1998 Sep-Oct;71(5):367-81.  

134. Frederiksen LE, Ernst A, Brix N, Braskhøj Lauridsen LL, Roos L, 

Ramlau-Hansen CH, et al. Risk of adverse pregnancy outcomes at advanced maternal 

age. Obstet Gynecol. 2018 Mar;131(3):457-463. doi: 

10.1097/AOG.0000000000002504.  

135. Gai WL, Liang YL, Chen HZ. A case of acute myocardial infarction in a 

pregnant woman of advanced maternal age. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 

2019 Mar 24;47(3):237-239. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.03.011.  

136. Giakoumaki O, Vasilaki K, Lili L, Skouroliakou M, Liosis G. The role 

of maternal anxiety in the early postpartum period: screening for anxiety and 

depressive symptomatology in Greece. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2009 

Mar;30(1):21-8. doi: 10.1080/01674820802604839.  

137. Göksel Kanmaz A, Hamdi İnan A, Beyan E, Ögür S, Budak A. Effect of 

advanced maternal age on pregnancy outcomes: a single-centre data from a tertiary 

healthcare hospital. J Obstet Gynaecol. 2019 Jul 23:1-8. doi: 

10.1080/01443615.2019.1606172.  

138. Goldenberg RL, Goepfert AR, Ramsey PS. Biochemical markers for the 

prediction of preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2005;192(5 Suppl):S36–S46. 

doi:10.1016/j.ajog.2005.02.015.  

139. Gonçalves S, Freitas F, Freitas-Rosa MA, Machado BC. Dysfunctional 

eating behaviour, psychological well-being and adaptation to pregnancy: A study 

with women in the third trimester of pregnancy. J Health Psychol. 2015 

May;20(5):535-42. doi: 10.1177/1359105315573432.  

140. Goutaudier N, Bertoli C, Séjourné N, Chabrol H. Childbirth as a 

forthcoming traumatic event: pretraumatic stress disorder during pregnancy and its 

psychological correlates. J Reprod Infant Psychol. 2019 Feb;37(1):44-55. doi: 

10.1080/02646838.2018.1504284.  



185 

 

 

 

141. Gupta PM, Freedman AA, Kramer MR, Goldenberg RL, Willinger M, 

Stoll BJ, et al. Interpregnancy interval and risk of stillbirth: a population-based case 

control study. Ann Epidemiol. 2019 Jul;35:35-41. doi: 

10.1016/j.annepidem.2019.05.001.  

142. Haight SC, Hogue CJ, Raskind-Hood CL, Ahrens KA. Short 

interpregnancy intervals and adverse pregnancy outcomes by maternal age in the 

United States. Ann Epidemiol. 2019 Mar;31:38-44. doi: 

10.1016/j.annepidem.2018.12.002.  

143. Hanley GE, Hutcheon JA, Kinniburgh BA, Lee L. Interpregnancy 

interval and adverse pregnancy outcomes: an analysis of successive pregnancies. 

Obstet Gynecol. 2017 Mar;129(3):408-415. doi: 10.1097/AOG.0000000000001891.  

144. Harvey EM, Ahmed S, Manning SE, Diop H, Argani C, Strobino DM. 

Severe maternal morbidity at delivery and risk of hospital encounters within 6 weeks 

and 1 year postpartum. J Womens Health. 2018 Feb;27(2):140-147. doi: 

10.1089/jwh.2017.6437.  

145. Heazell AEP, Newman L, Lean SC, Jones RL. Pregnancy outcome in 

mothers over the age of 35. Curr Opin Obstet Gynecol. 2018 Dec;30(6):337-343. doi: 

10.1097/GCO.0000000000000494.  

146. Hegelund ER, Urhoj SK, Andersen AN, Mortensen LH. Interpregnancy 

Interval and Risk of Adverse Pregnancy Outcomes: A Register-Based Study of 

328,577 Pregnancies in Denmark 1994-2010. Matern Child Health J. 2018 

Jul;22(7):1008-1015. doi: 10.1007/s10995-018-2480-7.  

147. Hobbs AJ, Mannion CA, McDonald SW, Brockway M, Tough SC. The 

impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the 

first four months postpartum. BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Apr 26;16:90. doi: 

10.1186/s12884-016-0876-1. 

148. Hruschka DJ, Sear R, Hackman J, Drake A. Worldwide fertility declines 

do not rely on stopping at ideal parities. Popul Stud. 2019 Mar;73(1):1-17. doi: 

10.1080/00324728.2018.1513164.  



186 

 

 

 

149. Hussaini KS, Ritenour D, Coonrod DV. Interpregnancy intervals and the 

risk for infant mortality: a case control study of Arizona infants 2003-2007. Matern 

Child Health J. 2013 May;17(4):646-53. doi: 10.1007/s10995-012-1041-8.  

150. Jahromi BN, Husseini Z. Pregnancy outcome at maternal age 40 and 

older. Taiwan J Obstet Gynecol. 2008 Sep;47(3):318-21. doi: 10.1016/S1028-

4559(08)60131-X.  

151. Johnson JA, Tough S. Delayed child-bearing. J Obstet Gynaecol Can. 

2012 Jan;34(1):80-93. doi: 10.1016/S1701-2163(16)35138-6.  

152. Kahveci B, Melekoglu R, Evruke IC, Cetin C. The effect of advanced 

maternal age on perinatal outcomes in nulliparous singleton pregnancies. BMC 

Pregnancy Childbirth. 2018 Aug 22;18(1):343. doi: 10.1186/s12884-018-1984-x.  

153. Karsnitz DB. Puerperal infections of the genital tract: a clinical review. J 

Midwifery Womens Health. 2013 Nov-Dec;58(6):632-42. doi: 10.1111/jmwh.12119.  

154. Kim YK, Hur JW, Kim KH, Oh KS, Shin YC. Prediction of postpartum 

depression by sociodemographic, obstetric and psychological factors: a prospective 

study. Psychiatry Clin Neurosci. 2008 Jun;62(3):331-40. doi: 10.1111/j.1440-

1819.2008.01801.x.  

155. Knipe DW, Fraser A, Lawlor DA, Howe LD. Is interpregnancy interval 

associated with cardiovascular risk factors in later life? A cohort study. BMJ Open. 

2014 Mar 19;4(3):e004173. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004173.  

156. Koullali B, Kamphuis EI, Hof MH, Robertson SA, Pajkrt E, de Groot 

CJ, et al. The effect of interpregnancy interval on the recurrence rate of spontaneous 

preterm birth: a retrospective cohort study. Am J Perinatol. 2017 Jan;34(2):174-182. 

doi: 10.1055/s-0036-1584896.  

157. Kreyenfeld M, Andersson G. Socioeconomic differences in the 

unemployment and fertility nexus: Evidence from Denmark and Germany. Adv Life 

Course Res. 2014 Sep;21:59-73. doi: 10.1016/j.alcr.2014.01.007.  

158. Lamminpää R, Vehviläinen-Julkunen K, Gissler M, Heinonen S. 

Preeclampsia complicated by advanced maternal age: a registry-based study on 



187 

 

 

 

primiparous women in Finland 1997-2008. BMC Pregnancy Childbirth. 2012 Jun 

11;12:47. doi: 10.1186/1471-2393-12-47.  

159. Leader J, Bajwa A, Lanes A, Hua X, Rennicks White R, Rybak N, et al. 

The effect of very advanced maternal age on maternal and neonatal outcomes: A 

systematic review. J Obstet Gynaecol Can. 2018 Sep;40(9):1208-1218. doi: 

10.1016/j.jogc.2017.10.027.  

160. Li S, Hua J, Hong H, Wang Y, Zhang J. Interpregnancy interval, 

maternal age, and offspring's BMI and blood pressure at 7 years of age. J Hum 

Hypertens. 2018 May;32(5):349-358. doi: 10.1038/s41371-018-0035-4.  

161. Liu K, Case A. Advanced reproductive age and fertility. J Obstet 

Gynaecol Can. 2011 Nov;33(11):1165-1175. doi: 10.1016/S1701-2163(16)35087-3.  

162. Liu X, Ruan Y, Liu Y, Zhang W. Relationship between maternal age and 

hypertensive disorders in pregnancy. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2015 Jan 6;95(1):19-

22.  

163. Londero AP, Rossetti E, Pittini C, Cagnacci A, Driul L. Maternal age 

and the risk of adverse pregnancy outcomes: a retrospective cohort study. BMC 

Pregnancy Childbirth. 2019 Jul 23;19(1):261. doi: 10.1186/s12884-019-2400-x.  

164. Lundberg S, Pollak RA, Stearns J. Family inequality: diverging patterns 

in marriage, cohabitation, and childbearing. J Econ Perspect. 2016;30(2):79-102.  

165. MacKinnon AL, Yang L, Feeley N, Gold I, Hayton B, Zelkowitz P. 

Birth setting, labour experience, and postpartum psychological distress. Midwifery. 

2017 Jul;50:110-116. doi: 10.1016/j.midw.2017.03.023. Epub 2017 Mar 31.  

166. Mancini G, Carbonara AO, Heremans JF. Immunochemical quantitation 

of antigens by single radial immunodiffusion. Immunochemistry. 1965 Sep;2(3):235-

54.  

167. Marín-Morales D, Toro-Molina S, Peñacoba-Puente C, Losa-Iglesias M, 

Carmona-Monge FJ. Relationship between postpartum depression and psychological 

and biological variables in the initial postpartum period. Matern Child Health J. 2018 

Jun;22(6):866-873. doi: 10.1007/s10995-018-2461-x.  



188 

 

 

 

168. Marinovich ML, Regan AK, Gissler M, Magnus MC, Håberg SE, Padula 

AM, et al. Developing evidence-based recommendations for optimal interpregnancy 

intervals in high-income countries: protocol for an international cohort study. BMJ 

Open. 2019 Jan 29;9(1):e027941. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027941.  

169. Martinelli KG, Garcia ÉM, Santos Neto ETD, Gama SGND. Advanced 

maternal age and its association with placenta praevia and placental abruption: a 

meta-analysis. Cad Saude Publica. 2018 Feb 19;34(2):e00206116. doi: 10.1590/0102-

311X00206116.  

170. Martínez-Galiano JM, Hernández-Martínez A, Rodríguez-Almagro J, 

Delgado-Rodríguez M, Rubio-Alvarez A, Gómez-Salgado J. Women's quality of life 

at 6 weeks postpartum: influence of the discomfort present in the puerperium. Int J 

Environ Res Public Health. 2019 Jan 17;16(2). pii: E253. doi: 

10.3390/ijerph16020253.  

171. McKinney D, House M, Chen A, Muglia L. The influence of 

interpregnancy interval on infant mortality. Am J Obstet Gynecol. 2017 

Mar;216(3):316.e1-316.e9. doi: 10.1016/j.ajog.2016.12.018.  

172. Meltzer-Brody S, Howard LM, Bergink V, Vigod S, Jones I, Munk-

Olsen T, et al. Postpartum psychiatric disorders. Nat Rev Dis Primers. 2018 Apr 

26;4:18022. doi: 10.1038/nrdp.2018.22.  

173. Modarres M, Afrasiabi S, Rahnama P, Montazeri A. Prevalence and risk 

factors of childbirth-related post-traumatic stress symptoms. BMC Pregnancy 

Childbirth. 2012 Sep 3;12:88. doi: 10.1186/1471-2393-12-88.  

174. Molina-García L, Hidalgo-Ruiz M, Arredondo-López B, Colomino-

Ceprián S, Delgado-Rodríguez M, Martínez-Galiano JM. Maternal age and 

pregnancy, childbirth and the puerperium: obstetric results. J Clin Med. 2019 May 

13;8(5). pii: E672. doi: 10.3390/jcm8050672.  

175. Molina-García L, Hidalgo-Ruiz M, Cámara-Jurado AM, Fernández-

Valero MJ, Delgado-Rodríguez M, Martínez-Galiano JM. Newborn health indicators 



189 

 

 

 

associated with maternal age during first pregnancy. Int J Environ Res Public Health. 

2019 Sep 17;16(18). doi: 10.3390/ijerph16183448.  

176. Morris JM, Totterdell J, Bin YS, Ford JB, Roberts CL. Contribution of 

maternal age, medical and obstetric history to maternal and perinatal 

morbidity/mortality for women aged 35 or older. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2018 

Feb;58(1):91-97. doi: 10.1111/ajo.12674.  

177. Muñoz N, Bosch FX, De Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah 

KV, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated 

with cervical cancer. N Engl J Med, 2003;348(6):518-27.  

178. Mutic AD, Jordan S, Edwards SM, Ferranti EP, Thul TA, Yang I. The 

postpartum maternal and newborn microbiomes. MCN Am J Matern Child Nurs. 

2017 Nov/Dec;42(6):326-331. doi: 10.1097/NMC.0000000000000374.  

179. Nabukera SK, Wingate MS, Kirby RS, Owen J, Swaminathan S, 

Alexander GR, et al. Interpregnancy interval and subsequent perinatal outcomes 

among women delaying initiation of childbearing. J Obstet Gynaecol Res. 2008 

Dec;34(6):941-7. doi: 10.1111/j.1447-0756.2008.00808.x.  

180. Nabukera SK, Wingate MS, Salihu HM, Owen J, Swaminathan S, et al. 

Alexander GR, Pregnancy spacing among women delaying initiation of childbearing. 

Arch Gynecol Obstet. 2009 May;279(5):677-84. doi: 10.1007/s00404-008-0793-2.  

181. Ndiaye K, Portillo E, Ouedraogo D, Mobley A, Babalola S. High-risk 

advanced maternal age and high parity pregnancy: tackling a neglected need through 

formative research and action. Glob Health Sci Pract. 2018 Jun 29;6(2):372-383. doi: 

10.9745/GHSP-D-17-00417.  

182. Ngo AD, Roberts CL, Figtree G. Association between interpregnancy 

interval and future risk of maternal cardiovascular disease-a population-based record 

linkage study. BJOG. 2016 Jul;123(8):1311-8. doi: 10.1111/1471-0528.13729.  

183. Niessen K, Werner-Bierwisch T, Metzing S, Sayn-Wittgenstein FZ. 

Motherhood at the age of 35 and over: the risk of advanced maternal age as perceived 



190 

 

 

 

by women - a literature study. Z Geburtshilfe Neonatol. 2017 Jun;221(3):111-121. 

doi: 10.1055/s-0043-104864.  

184. Noonan K, Burns R, Violato M. Family income, maternal psychological 

distress and child socio-emotional behaviour: Longitudinal findings from the UK 

Millennium Cohort Study. SSM Popul Health. 2018 Mar 10;4:280-290. doi: 

10.1016/j.ssmph.2018.03.002.  

185. Padilla-Ortega B, Delgado-Palacio S, García-Garrote F, Rodríguez-

Gómez JM, Romero-Hernández B. Microbiological diagnosis of bacterial infection 

associated with delivery and postpartum. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016 

May;34(5):309-14. doi: 10.1016/j.eimc.2015.10.017.  

186. Pariente G, Wainstock T, Walfisch A, Sheiner E, Harlev A. Advanced 

maternal age and the future health of the offspring. Fetal Diagn Ther. 

2019;46(2):139-146. doi: 10.1159/000493191.  

187. Patel R, Moffatt JD, Mourmoura E, Demaison L, Seed PT, Poston L, et 

al. Effect of reproductive ageing on pregnant mouse uterus and cervix. J Physiol. 

2017 Mar 15;595(6):2065-2084. doi: 10.1113/JP273350.  

188. Pawde AA, Kulkarni MP, Unni J. Pregnancy in women aged 35 years 

and above: a prospective observational study. J Obstet Gynaecol India. 2015 

Apr;65(2):93-6. doi: 10.1007/s13224-014-0616-2.  

189. Perricone R, De Carolis C, Giacomelli R, Guarino MD, De Sanctis G, 

Fontana L. GM-CSF and pregnancy: evidence of significantly reduced blood 

concentrations in unexplained recurrent abortion efficiently reverted by intravenous 

immunoglobulin treatment. Am J Reprod Immunol. 2003;50(3):232-7.  

190. Qin C, Mi C, Xia A, Chen WT, Chen C, Li Y, et al. A first look at the 

effects of long inter-pregnancy interval and advanced maternal age on perinatal 

outcomes: A retrospective cohort study. Birth. 2017 Sep;44(3):230-237. doi: 

10.1111/birt.12289.  



191 

 

 

 

191. Radoń-Pokracka M, Adrianowicz B, Płonka M, Danił P, Nowak M, 

Huras H. Evaluation of pregnancy outcomes at advanced maternal age. Open Access 

Maced J Med Sci. 2019 Jun 30;7(12):1951-1956. doi: 10.3889/oamjms.2019.587.  

192. Rietveld AL, Teunissen PW, Kazemier BM, De Groot CJM. Effect of 

interpregnancy interval on the success rate of trial of labor after cesarean. J Perinatol. 

2017 Nov;37(11):1192-1196. doi: 10.1038/jp.2017.117. 

193. Sallmén M, Bonde JP, Lindbohm ML, Kristensen P. Selection bias due 

to parity-conditioning in studies of time trends in fertility. Epidemiology. 2015 

Jan;26(1):85-90. doi: 10.1097/EDE.0000000000000190.  

194. Schimmel MS, Bromiker R, Hammerman C, Chertman L, Ioscovich A, 

Granovsky-Grisaru S, et al. The effects of maternal age and parity on maternal and 

neonatal outcome. Arch Gynecol Obstet. 2015 Apr;291(4):793-8. doi: 

10.1007/s00404-014-3469-0.  

195. Schummers L, Hacker MR, Williams PL, Hutcheon JA, Vanderweele 

TJ, McElrath TF, et al. Variation in relationships between maternal age at first birth 

and pregnancy outcomes by maternal race: a population-based cohort study in the 

United States. BMJ Open. 2019 Dec 15;9(12):e033697. doi: 10.1136/bmjopen-2019-

033697.  

196. Schummers L, Hutcheon JA, Hernandez-Diaz S, Williams PL, Hacker 

MR, VanderWeele TJ, et al. Association of short interpregnancy interval with 

pregnancy outcomes according to maternal age. JAMA Intern Med. 2018 Dec 

1;178(12):1661-1670. doi: 10.1001/jamainternmed.2018.4696.  

197. Scime NV, Chaput KH, Faris PD, Quan H, Tough SC, Metcalfe A. 

Pregnancy complications and risk of preterm birth according to maternal age: A 

population-based study of delivery hospitalizations in Alberta. Acta Obstet Gynecol 

Scand. 2019 Nov 12. doi: 10.1111/aogs.13769.  

198. Sear R, Lawson DW, Kaplan H, Shenk MK. Understanding variation in 

human fertility: what can we learn from evolutionary demography? Philos Trans R 



192 

 

 

 

Soc Lond B Biol Sci. 2016 Apr 19;371(1692):20150144. doi: 

10.1098/rstb.2015.0144. 

199. Sheen JJ, Wright JD, Goffman D, Kern-Goldberger AR, Booker W, 

Siddiq Z, et al. Maternal age and risk for adverse outcomes. Am J Obstet Gynecol. 

2018 Oct;219(4):390.e1-390.e15. doi: 10.1016/j.ajog.2018.08.034.  

200. Southby C, Cooke A, Lavender T. 'It's now or never'-nulliparous 

women's experiences of pregnancy at advanced maternal age: A grounded theory 

study. Midwifery. 2019 Jan;68:1-8. doi: 10.1016/j.midw.2018.09.006.  

201. Studziński Z. Pregnancy and delivery in women over 40 years old. Wiad 

Lek. 2004;57(3-4):140-4.  

202. Takegata M, Haruna M, Matsuzaki M, Shiraishi M, Okano T, 

Severinsson E. Aetiological relationships between factors associated with postnatal 

traumatic symptoms among Japanese primiparas and multiparas: A longitudinal 

study. Midwifery. 2017 Jan;44:14-23. doi: 10.1016/j.midw.2016.10.008.  

203. Teissedre F, Chabrol H. A study of the Edinburgh Postnatal Depression 

Scale (EPDS) on 859 mothers: detection of mothers at risk for postpartum depression. 

Encephale. 2004 Jul-Aug;30(4):376-81.  

204. Thoma ME, Rossen LM, De Silva DA, Warner M, Simon AE, 

Moskosky S, et al. Beyond birth outcomes: Interpregnancy interval and injury-related 

infant mortality. Paediatr Perinat Epidemiol. 2019 Sep 12. doi: 10.1111/ppe.12575.  

205. Tumanova L, Kolomiyets O, Grebinichenko G, Badzyuk N. 

Colposcopic-cytological parallels in pregnant women with different intergenetic 

intervals. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(S1): 255 

206. Van den Bergh BRH, Van den Heuvel MI, Lahti M, Braeken M, De 

Rooij SR, Entringer S, et al. Prenatal developmental origins of behavior and mental 

health: The influence of maternal stress in pregnancy. Neurosci Biobehav Rev. 2017 

Jul 28. pii: S0149-7634(16)30734-5.  

207. Vehmeijer FOL, Guxens M, Duijts L, El Marroun H. Maternal 

psychological distress during pregnancy and childhood health outcomes: a narrative 



193 

 

 

 

review. J Dev Orig Health Dis. 2019 Jun;10(3):274-285. doi: 

10.1017/S2040174418000557.  

208. Vincent-Rohfritsch A, Le Ray C, Anselem O, Cabrol D, Goffinet F. 

Pregnancy in women aged 43 years or older: maternal and perinatal risks. J Gynecol 

Obstet Biol Reprod (Paris). 2012 Sep;41(5):468-75. doi: 10.1016/j.jgyn.2012.04.013.  

209. Voigt M, Briese V, Carstensen M, Wolterdorf F, Hallier E, Straube S. 

Age-specific preterm birth rates after exclusion of risk factors – an analysis of the 

German Perinatal Survey. Z Gebirtsh Neonatal. 2010;214:161-166. 

https://doi.org/10.1055/s-0030-1254140.  

210. Wen T, Overton EE, Sheen JJ, Attenello FJ, Mack WJ, D'Alton ME, et 

al. Risk for postpartum readmissions and associated complications based on maternal 

age. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jul 4:1-7. doi: 

10.1080/14767058.2019.1637411.  

211. Woods L, Perez-Garcia V, Kieckbusch J, Wang X, DeMayo F, Colucci 

F, et al. Decidualisation and placentation defects are a major cause of age-related 

reproductive decline. Nat Commun. 2017 Sep 5;8(1):352. doi: 10.1038/s41467-017-

00308-x. 

212. Yang JM, Cheney K, Taylor R, Black K. Interpregnancy intervals and 

women's knowledge of the ideal timing between birth and conception. BMJ Sex 

Reprod Health. 2019 Sep 11. pii: bmjsrh-2018-200277. doi: 10.1136/bmjsrh-2018-

200277.  

213. Yee LM, Truong YN, Caughey AB, Cheng YW. The association 

between interdelivery interval and adverse perinatal outcomes in a diverse US 

population. J Perinatol. 2016 Aug;36(8):593-7. doi: 10.1038/jp.2016.54.  

214. Young R, Lane WG, Stephens SB, Mayden BW, Fox RE. Psychosocial 

factors associated with healthy and unhealthy interpregnancy intervals. Health 

Equity. 2018 Mar 1;2(1):22-29. doi: 10.1089/heq.2017.0017.  

https://doi.org/10.1055/s-0030-1254140


194 

 

 

 

 

ДОДАТОК А 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

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 (Автором 

особисто проведено збір та аналіз матеріалу, клінічне обстеження). 

2. Туманова Л.Є., Коломієць О.В., Бадзюк Н.П. Сучасні погляди на 

етіологію та патогенез фонових і передракових захворювань шийки матки у 

вагітних (огляд літератури). Здоровье женщины.  2014.  № 6 (92).  С. 29-32 

(Автором особисто проведено набір матеріалу, огляд літератури, аналіз даних). 

3. Акушерская и экстрагенитальная патология у женщин с большим 

интергенетическим интервалом / Туманова Л. Е., Медведь В. И., Сорокин А. В., 

Коломиец Е.В., Бадзюк Н.П. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа 

.2015. №4(40). С. 53-60. (Автором особисто проведено збір клінічного 

матеріалу,  підготовка до друку). 

4. Туманова  Л.Є., Коломієць О.В., Бадзюк Н.П. Кольпоскопічно-

цитологічні паралелі у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом. 

Здоровье женщины.  2016. №6 (112). С. 77-81. (Автором виконано збір 

клінічного матеріалу,  підготовку до друку). 

5. Соматичний стан та показники ультразвукового дослідження 

внутрішніх органів у вагітних з великим інтергенетичним / Туманова Л.Є., 

Головченко Л.В., Коломієць О.В., Бадзюк Н.П., Деменіна Н.К. Збірник 

наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Рівне: ПП Естеро, 

2017. Випуск 2(40). С. 272-278 (Автором особисто проведено відбір вагітних, 

аналіз отриманих даних, підготовка до друку). 

6. Стан молочних залоз під час вагітності та лактаційна функція у жінок 



195 

 

 

 

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 (Автором особисто проведено збір та аналіз матеріалу, 

підготовка до друку). 

7. 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 (Автором 

проведено аналіз матеріалу, підготовка до друку). 

8. Colposcopic-cytological parallels in pregnant women with different 

intergenetic intervals /L. Tumanova, O. Kolomiyets, G. Grebinichenko, and N. 

Badzyuk. J. Matern Fetal Neonatal Med. 2016. 29(S1). Р. 255 (Автором особисто 

проведено відбір вагітних, аналіз отриманих даних, обґрунтування висновків, 

підготовка до друку). 

9. Стан щитовидної залози у вагітних з великим інтергенетичним 

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. 

 



196 

 

 

 

 

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)  

 


