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АНОТАЦІЯ 

Павлова О.М. Профілактика та лікування акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з аденоміозом. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України». - 

Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом на підставі удосконалення та 

впровадження комплекса діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Відповідно до поставленої мети науково-дослідної роботи було проведено 

ретроспективний аналіз порушень стану репродуктивного здоров’я та 

дослідити особливості перебігу вагітності та пологів за наявності аденоміозу; 

встановлено характер мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з 

аденоміозом; вивчено особливості гормонального забезпечення вагітності та 

імунологічного статусу у вагітних з аденоміозом; вивчено функціональний стан 

плода та фетальної гемодинаміки (ехографія та доплерометрія) в різні терміни 

гестації за наявності аденоміозу; досліджено морфо-функціональний стан 

плаценти у жінок з аденоміозом; науково обґрунтувано та удосконалено 

комплекс діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у вагітних з 

аденоміозом. 

Доповнено існуючі наукові дані щодо характеру перебігу вагітності, 

пологів, стану плода та новонародженого у жінок з аденоміозом. Встановлено 

особливості стану мікробіоценозу  геніталій у вагітних з аденоміозом: до 

складу виділених асоціацій входили стафілокок епідермальний та кишкова 

паличка, стафілокок епідермальний та гриби роду Candida. Даний 

мікроорганізм у 75,0 % входив до складу трьох- та чотирьохкомпонентні 

асоціації бактеріально-кандидозного ураження статевих шляхів. 

Уточнено наукові дані щодо особливостей гормонального забезпечення 

вагітності та імунологічного статусу вагітних з аденоміозом. З 20-го тижня 
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вагітності встановлено достовірне зниження рівня естріолу (Е), прогестерону 

(П), хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) з одночасним зростанням рівнів 

інтерлейкіна-6 (ІЛ-6) та фактору некрозу пухлин- (ФНП-).  

Розширено існуючі наукові дані щодо стану плода та показників фетальної 

гемодинаміки (УЗД та доплерометрія) у різні терміни гестації у пацієнток з 

аденоміозом. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з 

аденоміозом характеризується високим рівнем плацентарних порушень (50,0 

%), порушень функціонального стану плода: серцевої діяльності – у 19,4 %, 

рухової активності – у 23,5 %, дихальних рухів – у 19,4 % та об’єму 

навколоплодових вод (52,9 %) на тлі патологічних гемодинамічних змін 

(зниження швидкості кровоплину у середньо-мозковій та пришвидшення його у 

маткових артеріях та артеріях пуповини).  

Встановлено особливості морфо-функціонального стану плаценти на тлі 

аденоміозу: зменшення маси плаценти, наявність дегенеративних та 

деструктивних змін плаценти, переважно материнської частини (67,6 %), 

запальні зміни (52,9 %) та передчасне дозрівання (50,0 %).  

Отримано нові дані щодо особливостей реалізації ускладнень вагітності у 

пацієнток з АМ в аспекті психологічного здоров’я жінки. Доведено, що дія 

стресорних змін в організмі жінки з АМ остаточно проявляється у зриві 

адаптаційних механізмів під час вагітності. 

Для вирішення поставлених завдань на першому етапі дослідження 

проведено ретроспективний аналіз 90 історій пологів, амбулаторних 

поліклінічних карт та обмінних карт вагітних жінок з аденоміозом (АМ), які 

перебували на стаціонарному лікуванні та народжували в пологовому 

відділенні для вагітних з акушерською патологією ДУ «ІПАГ ім. академіка 

О.М. Лук’янової НАМН України» за період з 2009 по 2013 роки.  

На другому етапі здійснено аналіз результатів клініко-лабораторних та 

функціональних обстежень 50 вагітних з аденоміозом (основна група) та 30 

жінками з фізіологічним перебігом вагітності (група контролю).  
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На третьому етапі дослідження проведено комплексне клініко-

лабораторне обстеження 70 жінок з аденоміозом: основна група – 36 пацієнток, 

які отримували удосконалений алгоритм ведення вагітності, та група 

порівняння – 34 жінки, які отримували загальноприйняті лікувально-

профілактичні заходи згідно з нормативними документами МОЗ України. 

Групу контролю склали 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності. 

Дослідження здійснювалися  на базі акушерських клінік ДУ «ІПАГ ім. 

академіка О. М. Лук’янової НАМН України» з 2016 по 2019 роки. 

Критеріями включення у дослідження були: вік жінок від 20 до 42 років, 

відсутність шкідливих звичок у вагітної, прогресуюча вагітність з 20 тижнів на 

момент госпіталізації, відсутність відхилень у першому та другому біохімічних 

скринінгах вагітності при даній вагітності, наявність дифузної форми 

аденоміозу, постійне проживання на території України. Критеріями 

виключення були: наявність тяжкої соматичної або психічної патології у 

вагітної, наявність вад розвитку у плода, багатоплідна вагітність, множинні 

міоматозні вузли або міома матки великих розмірів за даної вагітності, змішана 

або вузлова форма аденоміозу. 

Для отримання результатів бактеріологічних досліджень використовували 

різноманітні діагностичні середовища: жовточно-сольовий агар, кров’яний 

агар, середовище Ендо, середовище Сабуро та середовище MRS для росту 

лактобацил. Ідентифікація мікроорганізмів проводилась за культуральними та 

морфологічними ознаками. 

У всіх обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній крові 

основних гормонів: естріолу (Е), прогестерону (П), плацентарного лактогену 

(ПЛ), хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), визначення яких проводилось 

імуноферментним аналізом за загальноприйнятими методиками на 

потужностях лабораторії ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН 

України» (аналізатор імунофермертний MSR 1000, «Awarness Technlogy», 

США). 
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Визначалась  концентрація цитокінів (інтерлекіна 6 (ІЛ-6) та фактора 

некрозу пухлини (ФНП-) в сироватці крові та супернатанті культури 

моноцитів твердофазним імуноферментним методом (тест-система «Sanquin», 

Нідерланди).   

За допомогою світлооптичного мікроскопа «Axioskop 40» (Німеччина) і 

стереометричної сітки визначали фракційний склад плаценти. 

Імуногістохімічно (методом полімерної детекції) виявляли антигени за 

допомогою системи детекції UltraVisionQuanto Пероксидаза полімер і DAB 

плюс хромоген. Використовувалися реагенти фірми Thеrmoscientific. 

Проводилося імунногістохімічне дослідження  маркеру проліферації та 

регенерації Кі-67. 

Для оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу та 

фетометрії проводили ехографічні та доплерографічні дослідження на 

ультразвуковому апараті «SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition», 

Німеччина. Оцінку реактивності серцево-судинної системи плода у обстежених 

пацієнток здійснювали за допомогою кардіотокографічного дослідження (КТГ) 

на  фетальному моніторі (Sonicaid Team Care, Швеція).  

Всім немовлятам проводили клінічне (загальний огляд, оцінка стану 

новонародженого за шкалою Апгар на першій та п’ятій хвилині життя, 

визначення маси тіла, антропометрія), лабораторне (загальний аналіз крові, 

загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення 

групової та резус-приналежності крові) та інструментальне (УЗД, 

рентгенографія - у випадку діагностики вродженої пневмонії) обстеження.  

Для статистичної обробки, розрахунку і оцінки отриманих даних був 

використаний t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок та методу 

кутового перетворення Фішера (програма Statistica for Windows і Microsoft 

Excel 7.0) з поправкою для малих значень. Для оцінки вирогідності різниці 

показників груп використовували параметричні та непараметричні методи 

статистичного аналізу, вважаючи відмінності достовірними за p<0,05. 
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Запропонований удосконалений лікувально-профілактичний комплекс 

включав: компенсацію недостатності прогестерону (мікронізований  

прогестерон – 100 мг двічі на добу за показаннями до 36 тижнів); корекція 

згортуючої системи крові (препарати ацетилсаліцилової кислоти 150 мг на добу 

один раз на день); метаболічна терапія (аргініна гідрохлориду 4,2 % розчин по 

100 мл на добу крапельно курсами до 14 днів з 28 тижня вагітності); контроль 

стану біоти піхви й лікування за необхідності шляхом призначення препаратів 

широкого спектру дії (з антибактеріальною та антимікотичною дією) у вигляді 

вагінальних супозиторіїв протягом 6–12 днів, модифікація способу життя 

(дієтотерапія, дозовані фізичні навантаження за відсутності протипоказань, 

йога для вагітних). Дієтотерапія полягала в наступному (відповідно до 

рекомендацій ВООЗ «Здорове харчування матері: кращий початок життя», 

2016) - кількість калорій розраховувалась залежно від триместру вагітності 

(1800-1900 – у першому триместрі, зростала на 250 ккал на добу у другому та 

ще на 350 ккал на добу у третьому триместрі вагітності). Важлива роль у 

повноцінному раціоні вагітної полягає в достатньому забезпеченні організму 

білком (за рахунок м’яса білих сортів, яєчного білка та риби), тому кількість 

білка на добу становила до 1,2–1,5 г на кг маси тіла на початку і збільшувалась 

до 2 г на кг маси тіла в третьому триместрі. Кількість вживаного жиру було 

знижено до 1,0–1,2 г на кг маси вагітної. Частка вуглеводів склала 3–4 г на кг 

маси тіла – жінки вживали овочі з низьким вмістом крохмалю, фрукти, 

коренеплоди, а зернові помірно обмежувались. 

Науково обґрунтувано та удосконалено комплекс діагностичних і 

лікувально-профілактичних заходів з метою профілактики та лікування 

акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних жінок з аденоміозом. У 

клінічних умовах використання розробленого комплексу діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів  у вагітних з аденоміозом забезпечило 

зниження частоти плацентарної дисфункції у 2,4 разу, прееклампсії – у 2 рази, 

загрози передчасних пологів – у 2,3 разу, бактеріального вагіноза – 1,9 раз, 

передчасного розрива плодових оболонок – 2 рази, травм м’яких тканин в 
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пологах – на 9,9 %, акушерських кровотеч – 3,5 разу, внутрішньоутробного 

інфікування плода – 4 рази, дистреса плода – у 2 рази, затримки розвитку плода 

– у 2,8 разу, асфіксії в пологах – 2 рази, кесарських розтинів – 2 рази, 

гіпогалактії – у 1,9 разу, що загалом дозволило покращити акушерські та 

перинатальні наслідки. 

Ключові слова: аденоміоз, вагітність, пологи, ускладнення, профілактика.   

SUMMARY 

Pavlova O.M. Prevention and treatment of obstetric and perinatal complications 

in women with adenomyosis. – Manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of the Candidate of Medical Sciences in 

the specialty 14.01.01 “Obstetrics and Gynecology”. – State Institution “Institute of 

Pegiatrics, Obstetrics and Gynecology named after Academacian O.M. Lukyanova 

NAMS Ukraine”. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to reduction of the frequency of obstetric and 

perinatal complications in women with adenomyosis on the basis of improvement and 

implementation of an algorithm of diagnostic, preventive and treating measures.  

In accordance with the stated goal of the research, a retrospective analysis of 

reproductive health disorders was carried out and the peculiarities of pregnancy and 

childbirth in women with adenomyosis were investigated; the nature of genital biota 

in pregnant women with adenomyosis was established; peculiarities of hormonal 

maintenance of pregnancy and immunological status in pregnant women with 

adenomyosis were studied; the functional state of the fetus and fetal hemodynamics 

at different gestational ages was studied; the morpho-functional status of the placenta 

in women with adenomyosis was investigated; the complex of diagnostic and 

treatment-and-prophylactic measures in pregnant women with adenomyosis is 

scientifically substantiated and improved. 

The existing scientific data on the nature of pregnancy, childbirth, fetal and 

newborn status in women with adenomyosis was updated and supplemented. The 

peculiarities of genital microbiocenosis in pregnant women with adenomyosis were 

established: the isolated associations included staphylococcus epidermal and 



8 
 

 

Escherichia coli, staphylococcus epidermal and Candida. Candida was a part of 3- 

and 4-component associations of bacterial-candidiasis lesions of genital tracts in 75 

% of cases. 

Scientific data on the features of hormonal support of pregnancy and the 

immunological status of pregnant women with adenomyosis have been clarified. 

From the 20th week of pregnancy, there was a significant decrease in estriol, 

progesterone, human chorionic gonadotropin with a simultaneous increase in levels 

of interleukin-6 and tumor necrosis factor-. 

Existing scientific data on fetal status and fetal hemodynamic parameters have 

been expanded at different gestational times in patients with adenomyosis. The 

functional state of the fetoplacental complex in women with adenomyosis is 

characterized by a high level of placental disorders (50.0%), disorders of the 

functional state of the fetus: cardiac activity - 19.4%, motor activity - 23.5%, 

respiratory movements - 19.4 % and volume of amniotic fluid (52.9%) on the 

background of pathological hemodynamic changes. 

The peculiarities of the morpho-functional state of the placenta against the 

background of adenomyosis were established: reduction of the placental mass, 

presence of degenerative and destructive changes of the placenta, mainly the maternal 

part (67.6%), inflammatory changes (52.9%) and premature maturation (50.0%). 

New data have been obtained on the peculiarities of the implementation of 

pregnancy complications in patients with AM in the aspect of women's psychological 

health. It was proved that the effect of stress changes in the body of a woman with 

AM is finally manifested in the failure of adaptive mechanisms during pregnancy. 

In order to solve these problems, a retrospective analysis of medical documents 

of 90 women with adenomyosis, who were hospitalized and delivered in the 

maternity ward for pregnant women with obstetric pathology in the State Institution 

«Institute of Pegiatrics, Obstetrics and Gynecology named after academician O.M. 

Lukyanova NAMS of Ukraine» was performed at the first stage of the study. during 

the period from 2009 to 2013. 
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On the second stage, the results of clinical and laboratory and functional 

examinations of 50 pregnant women with adenomyosis (main group) and 30 women 

with physiological pregnancy (control group) were analyzed. 

On the third stage of the study, a comprehensive clinical and laboratory 

examination of 70 women with adenomyosis was conducted: the main group was 36 

patients who received an improved algorithm for pregnancy management, and the 

comparison group - 34 women who received generally accepted treatment and 

preventive measures in accordance with the normative documents of the Ministry of 

Health of Ukraine. The control group consisted of 30 women with physiological 

pregnancy. The researches were carried out on the basis of obstetric clinics of the 

State Institution “Institute of Pegiatrics, Obstetrics and Gynecology named after 

academician O.M. Lukyanova of the National Academy of Medical Sciences of 

Ukraine” from 2016 to 2019. 

The criteria for inclusion in the study were: the age of women from 20 to 42 

years, the absence of bad habits in pregnancy, pregnancy in progress from 20 weeks 

at the time of hospitalization, the absence of deviations in the first and second 

biochemical screenings of pregnancy during this pregnancy, the presence of diffuse 

forms of adiposity the territory of Ukraine. Exclusion criteria were: presence of 

severe somatic or psychiatric pathology in the pregnant woman, presence of 

developmental defects in the fetus, multiple pregnancy, multiple myomatous nodes or 

uterine fibroids of large size during this pregnancy, mixed or nodal form of 

adenomyosis. 

A variety of diagnostic environments were used to obtain bacteriological tests: 

bile salt, agar, blood agar, Endo medium, Saburo medium and MRS medium for 

lactobacilli growth. The identification of microorganisms was carried out on cultural 

and morphological grounds. 

In all surveyed women, the content in the peripheral blood of the main hormones 

was investigated: estriol, progesterone, placental lactogeт, human chorionic 

gonadotropin, which were determined by enzyme immunoassay using conventional 

methods provided by laboratories of the the State Institution “Institute of Pegiatrics, 
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Obstetrics and Gynecology named after academician O.M. Lukyanova of the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine” (MSR 1000 immunoassay 

analyzer, Awarness Technlogy, USA). 

The concentration of cytokines (interleukin 6 and tumor necrosis factor) in 

serum and supernatant of monocyte culture by solid enzyme-linked immunosorbent 

assay (Sanquin test system, Netherlands) was determined. 

Using a Axioskop 40 optical microscope (Germany) and a stereometric grid, the 

fractional composition of the placenta was determined. Immunohistochemically (by 

the method of polymer detection) antigens were detected by the UltraVisionQuanto 

Peroxidase polymer detection system and DAB plus chromogen. Thеrmoscientific 

reagents were used. An immunohistochemical study of the marker of Ki-67 

proliferation and regeneration was carried out. 

To examine the functional status of the fetoplacental complex and fetometry, 

ultrasound and Doppler ultrasound were performed on an SIEMENS ACUSON X300 

Premium Edition ultrasound machine, Germany. 

The assessment of the reactivity of the cardiovascular system of the fetus in the 

examined patients was performed using a cardio-tootographic study on a fetal 

monitor (Sonicaid Team Care, Sweden). 

All infants were given clinical (general examination, assessment of the condition 

of the newborn on the Apgar scale in the first and fifth minutes of life, determination 

of body weight, anthropometry), laboratory (general blood test, general urine test, 

biochemical blood test, coagulogram, group and rhesus determination - accessory 

blood) and instrumental (ultrasound, radiography - in the case of diagnosis of 

congenital pneumonia) examination. 

Student's T-test for independent samples and Fisher's angular transformation 

method (Statistica for Windows and Microsoft Excel 7.0) were adjusted for statistical 

processing, calculation and evaluation of the data obtained, with a small-value 

correction. Parametric and non-parametric methods of statistical analysis were used 

to assess the significance of differences in group scores, considering the differences 

to be significant at p <0.05. 
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In order to reduce the incidence of obstetric and perinatal complications in 

women with adenomyosis, following measures are needed: compensation of 

progesterone deficiency (micronized progesterone – 100 mg twice daily per vaginum 

up to 36 weeks), correction of blood coagulation system (acetylsalicylic acid 150 mg 

once a day orally), metabolic therapy (arginine hydrochloride 4.2% solution 100 ml 

per day intravenously drip courses up to 14 days from 28 weeks of pregnancy), 

control of vaginal biota status and treatment if necessary with wide-spectrum vaginal 

suppositiries (with antibacterial and antimycotic action) 6-12 days depending on the 

type of pathogen and its titer, lifestyle modification (diet therapy, moderate physical  

exercise if there were no contraindications, yoga for pregnant women, correction of 

stress hormones level and psycho-emotional disorders with a psychotherapist).  

The algorithm of treatment in women with adenomyosis, as well as diagnostic, 

treatimg and preventive measures on basis of direct medical and psychological 

correction has been improved and implemented. The use of an improved algorithm of 

treatment and preventive measures allows us to normalize the psycho-emotional state 

of women with adenomyosis, as well as to reduce the frequency of placental 

dysfunction in 2.4 times, preeclampsia – 2 times, threat of premature birth – 2.3 

times, bacterial vaginosis – 1,9 times, premature rupture of fetal membranes – 2 

times, tissue injuries in labor - 9,9%, obstetric bleeding – 3,5 times, intrauterine fetal 

infection – 4 times, fetal distress – 2 times, fetal growth restriction – 2.8 times, labor 

asfixia – 2 times, caesarean section – 2 times, hypogalactia – 1,9 times, which 

allowed to improve obstetric and perinatal effects. 

Keywords: adenomyosis, pregnancy, childbirth, complications, prevention. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Аденоміоз є поширеним захворюванням, що посідає 

третє місце в структурі гінекологічної патології після запальних захворювань 

органів малого тазу та лейоміоми матки [1; 2].  

Здебільшого, ендометріоїдні ураження виявляються в репродуктивному 

віці, незалежно від етнічного походження жінок та соціально-економічних 

умов, у середньому проходить 7-8 років від появи перших симптомів до 

встановлення діагнозу, що вимагає підвищення якості своєчасної діагностики 

цієї патології [3; 4; 5].  

Основними клінічними проявами аденоміозу є біль та безплідність. Проте 

в жінок з аденоміозом також відзначають погіршення якості життя та 

обмеження щоденної активності, збільшення частоти психосоматичних 

розладів, неприємні відчуття під час статевих стосунків, збільшення ризику 

хронічної патології, а також до зростання фінансових витрат охорони здоров’я 

[6; 7].  

У структурі причин розвитку аномальних маткових кровотеч у жінок 

репродуктивного віку аденоміоз посідає друге місце (23,7 % випадків) після 

гіперпластичних процесів ендометрія (всього 65,1 %, з них поліпів ендометрія – 

23,5 %), перевершуючи за частотою субмукозну локалізацію вузла міоми матки 

(5,3 %). Зокрема, сучасні дані свідчать, що аденоміоз пов’язаний зі збільшенням 

ризику розвитку акушерських та перинатальних ускладнень [8; 9] . Доведено, 

що в разі АМ спостерігається виражене зниження імплантаційного потенціалу 

ендометрія [9; 10]. Відзначається зв’язок захворювання з викиднями, 

передчасними пологами та затримкою росту плода (ЗРП) [11; 12].  

Передчасні пологи та ЗРП реалізуються в значну кількість різноманітних 

ускладнень для дитини, тому дослідження зв’язку аденоміозу з акушерською та 

перинатальною патологією має важливе клінічне значення. У недоношених 

новонароджених та дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку 

відзначаються вищі показники смертності та неонатальної захворюваності, 
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тому дослідження асоціації АМ з акушерськими та перинатальними 

ускладненнями має важливе клінічне значення. 

На сьогодні питання профілактики та лікування акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з АМ залишаються дискутабельними та 

остаточно не вирішеними. 

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

науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи відділення 

впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в 

акушерстві та перинатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН 

України» № держ. реєстрації 01.14.U003091 «Дослідити стан репродуктивного 

здоров’я жінок фертильного віку з порушенням вегетативного гомеостазу» 

(2014-2016 рр.).   

Мета дослідження: зниження частоти акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок аденоміозом на підставі удосконалення та впровадження 

алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Завдання дослідження: 

1.  Провести ретроспективний аналіз порушень стану репродуктивного 

здоров’я та дослідити особливості перебігу вагітності та пологів за наявності 

АМ. 

2. Встановити особливості мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з 

АМ. 

3. Вивчити особливості гормонального забезпечення вагітності та 

імунологічного статусу у вагітних  з АМ. 

4. Вивчити функціональний стан плода та фетальної гемодинаміки 

(ехографія та доплерометрія) в різні терміни гестації за наявності АМ. 

5. Дослідити морфо-функціональний стан плаценти у жінок з АМ. 

6. Науково обґрунтувати та удосконалити комплекс діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів у вагітних з АМ. 

Об’єкт дослідження: вагітність і пологи у жінок з АМ. 
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Предмет дослідження: акушерські та перинатальні ускладнення у жінок 

з АМ. 

Методи дослідженя: клінічні, ехографічні, доплерометричні, 

кардіографічні, ендокринологічні, мікробіологічні, цитологічні, статистичні, 

морфологічні. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Доповнено існуючі наукові 

дані щодо характеру перебігу вагітності, пологів, стану плода та 

новонародженого у жінок з аденоміозом. Встановлено особливості стану 

мікробіоценозу  геніталій у вагітних з аденоміозом: до складу виділених 

асоціацій входили стафілокок епідермальний та кишкова паличка, стафілокок 

епідермальний та гриби роду Candida. Даний мікроорганізм у 75,0 % входив до 

складу трьох- та чотирьохкомпонентних асоціацій бактеріально-кандидозного 

ураження статевих шляхів. 

Уточнено наукові дані щодо особливостей гормонального забезпечення 

вагітності та імунологічного статусу вагітних з аденоміозом. З 20-го тижня 

вагітності встановлено достовірне зниження рівня естріолу (Е), прогестерону 

(П), хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) з одночасним зростанням рівнів 

інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) та фактору некрозу пухлин- (ФНП-).  

Розширено існуючі наукові дані щодо стану плода та показників 

фетальної гемодинаміки (УЗД та доплерометрія) у різні терміни гестації у 

пацієнток з аденоміозом. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у 

жінок з АМ характеризується високим рівнем плацентарних порушень (50,0 %), 

порушень функціонального стану плода: серцевої діяльності – у 19,4 %, рухової 

активності – у 23,5 %, дихальних рухів – у 19,4 % та об’єму навколоплодових 

вод (52,9 %) на тлі патологічних гемодинамічних змін (зниження швидкості 

кровоплину у середньомозковій та пришвидшення його у маткових артеріях та 

артеріях пуповини).  

Встановлено особливості морфо-функціонального стану плаценти на тлі 

АМ: зменшення маси плаценти, наявність дегенеративно-деструктивних змін 

плаценти - переважно материнської частини (67,6 %), запальні зміни (52,9 %) та 
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передчасне дозрівання (50,0 %).  

Отримано нові дані щодо особливостей реалізації ускладнень вагітності у 

пацієнток з АМ щодо психологічного здоров’я жінки. Доведено, що дія 

стресорних змін в організмі жінки з АМ остаточно проявляється у зриві 

адаптаційних механізмів під час вагітності. 

Практичне значення роботи. Запропонований та впроваджений 

комплекс діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що ґрунтується 

на отриманих під час дисертаційної роботи наукових результатах та дозволив 

суттєво знизити частоту акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

аденоміозом. Отримано патент на корисну модель №137540 від 25.10.2019. 

Впровадження результатів дослідження. Одержані результати 

дослідження впроваджено в практичну роботу лікувальних закладів: Київський 

міський пологовий будинок №1, Комунальне некомерційне підприємство 

«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня», Чернігівський міський 

пологовий будинок Чернігівської міської ради, Комунальне некомерційне 

підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний 

центр» та Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини». 

Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно зроблений забір і 

підготовка біологічного матеріалу, проведено клінічне та мікробіологічне 

обстеження пацієнток, проведено інформаційно-патентний пошук, аналіз 

наукової літератури, написано всі розділи дисертації, сформульовані висновки, 

удосконалено алгоритм діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у 

вагітних з аденоміозом, виконана статистична обробка отриманих результатів. 

Матеріали дисертації викладено в наукових працях, опублікованих самостійно, 

а також у тій частині актів впровадження, які стосуються науково-практичної 

новизни. 

Апробація результатів роботи. Основні положення роботи були 

представлені й обговорені на наукових конференціях: 25th European Congress of 

obstetrics and Gynecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of 

Obstetrics and Gynecology (17-21 травня 2017, м. Анталія, Турція); науково-



22 
 

 

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання збереження 

соматичного та репродуктивного здоров’я жінок» (27 квітня 2018, м. Київ); 

з’їзді Асоціації акушерів-гінекологів України (Київ, 2018); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання збереження 

соматичного та репродуктивного здоров’я жінок» (24 квітня 2019, м. Київ). 

Публікації. На тему кандидатської дисертації опубліковано 9 наукових 

праць у фахових виданнях (5 – статті в наукових виданнях, 1 зарубіжна 

публікація, 3 – тези матеріалів конференцій). 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 194 сторінках 

тексту, складається з анотації, вступу, огляду джерел літератури, розділу 

методів дослідження й лікування, двох розділів власних досліджень, їх 

обговорення, висновків і списку використаних джерел, що включає 294 

джерела. Робота ілюстрована 58 таблицями та 23 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ ТА ЙОГО 

РОЛЬ У ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА  

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ (огляд літератури) 

1.1  Основні аспекти епідеміології, етіології, патогенезу, діагностики та 

лікування генітального ендометріозу 

 

 Стан репродуктивного здоров’я істотно впливає на соматичне і психічне 

здоров’я населення [13]. В Україні за оцінкою Державної служби статистики 

чисельність жінок репродуктивного віку станом на 1 січня 2018 року становила           

10 120 498 жінкок, при цьому значна частина з них страждає на захворювання 

сечостатевої системи (9265,7 на 100 000), частота і поширеність яких не має 

тенденції до зниження [14]. Водночас науковці відзначають, що реальна 

поширеність гінекологічних захворювань значно вище статистичних даних. За 

оцінками дослідників 40-60 % жінок репродуктивного віку мають гінекологічні 

захворювання, проте не всі звертаються за медичною допомогою [15-18].  

Аденоміоз (АМ), або внутрішній генітальний ендометріоз, –  

дисгормональний імунозалежний патологічний процес, який характеризується 

доброякісним інвазивним розростанням у м’язовому шарі матки залоз 

ендометрія та строми і супроводжується гіперплазією та гіпертрофією 

гладком’язової тканини [19]. За поширеністю АМ займає третє місце в 

структурі гінекологічної патології після запальних захворювань органів малого 

тазу та лейоміоми матки [20].  

Ендометріоїдні ураження виявляються у віці від 20 до 50 років, 

найчастіше в репродуктивному періоді, незалежно від етнічної приналежності 

та соціально-економічних умов [21-23]. Згідно з даними епідеміологічних 

досліджень жінок з уже діагностованим АМ, майже у 50 % випадків симптоми 

захворювання виникали у віці до 24 років, у 21 % – до 15 років, а у 17 %  – між 

15 і 19 роками [24-26]. У середньому проходить 7-8 років від появи перших 
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симптомів до встановлення діагнозу, що вимагає підвищення якості своєчасної 

діагностики цієї патології [19, 27]. 

Дані про поширеність АМ згідно з проспективними когортними 

обсерваційними дослідженнями наведено у таблиці 1.1 [2].  

 

Таблиця 1.1 

Показники поширеності аденоміозу у проспективних когортних 

обсерваційних дослідженнях, % 

Досліджен-

ня 

 

Кількість 

пацієнтів, 

n 

Характеристика 

дослідження 

 

Діагно-

стичний 

метод 

Поши-

реність, 

% 

de Souza et 

al. 1995 

26 жінки з безплідністю та дис-

менореєю або менорагією, у 

яких проведено лапароскопію 

МРТ 54 

Kunz et al. 

2005 

227 жінки з безплідністю (n=160), 

у яких під час лапароскопії 

виявлено ендометріоз; 

фертильні жінки віком до 36 

років з ендометріозом; 

Контрольна група (n=67): 

жінки з безплідністю без 

ендометріозу за даними 

лапароскопії 

МРТ 79 

 

 

90 

 

28 

Kissler et al. 

2008 

70 жінки з дисменореєю, у яких 

проведено лапароскопію 

І група: дисменорея <11 років 

ІІ група: дисменорея >11 років 

МРТ  

 

53 

87 

Naftalin et 

al. 2012 

985 жінки, які зверталися в 

гінекологічні відділення 

УЗД 

 

21 
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У дослідженнях Di Donato et al. (2014) показано, що у  21,8 %  жінок, які 

перенесли операцію з приводу ендометріозу, також діагностовано АМ [3]. 

Автори відзначають асоціацію АМ з пологами в анамнезі, зі збільшенням віку 

пацієнток, з дисменореєю та наявністю глибокого інфільтруючого 

ендометріозу. Багато науковців виявляє поєднання гіперпластичних процесів 

ендо- та міометрію,  яке зустрічається за деякими даними у 63-73 % 

спостережень та пояснюється спільністю морфологічних, а також 

імуногістохімічних особливостей [27-31]. Деякі наукові дослідження  вказують, 

що поєднаний розвиток доброякісної гіперплазії ендометрію з лейоміомою 

матки діагностується у 43,6 % пацієнток, з АМ – у 25,0 %, а одночасний 

розвиток гіперплазії ендометрію, лейоміоми матки та АМ спостерігається у 

54,0 % хворих [32, 33]. Асоційований розвиток цих захворювань, 

багатогранність їх клінічних проявів негативно впливають на репродуктивну 

функцію жінок, зумовлюючи безпліддя і невиношування вагітності [25, 34]. У 

72-85 % випадків наявність поєднаних гіперпластичних процесів ендо- та 

міометрію визначає показання до неодноразових, часом неефективних 

діагностичних і хірургічних втручань, а також тривалого  медикаментозного 

лікування [31]. 

АМ – захворювання з особливою епідеміологією і клінічною картиною 

[35-37]. На сьогодні деякі науковці вважають, що АМ – це самостійне 

захворювання, яке не слід розглядати як ендометріоз [2, 38, 39]. Протеомний 

аналіз сироваткових білків дозволяє підтвердити гіпотезу про відмінність 

патогенезу АМ та зовнішнього генітального ендометріозу. У дослідженні L. 

Xiaoyu et al.  (2014) у сироватці крові жінок за допомогою технології iTRAQ 

виявлено 14 різних білків: дев’ять білків високої експресії у пацієнток з АМ і 

чотири білки – у жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом [40]. Білки, 

виявлені у жінок з АМ, пов’язані з системою згортання крові та доповнюють 

ефекти її активації, а білки високої експресії у жінок із зовнішнім генітальним 

ендометріозом в основному беруть участь у процесі запальної відповіді та 

регуляції апоптозу.  
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Більшість науковців притримується думки, що АМ є проявом єдиного 

патологічного процесу маткового походження – ендометріозу [41-43]. Проте, 

автори відзначають, що АМ та зовнішній генітальний ендометріоз мають деякі 

суттєві відмінності [44-47]. 

Коли йдеться про клінічні прояви АМ, зазвичай, згадується про біль та 

безпліддя – найчастіші симптоми захворювання, однак у жінок з АМ також 

виявляють погіршення якості життя, збільшення частоти депресії, неприємні 

відчуття під час статевих стосунків, обмеження щоденної активності, 

збільшення ризику хронічної патології, а також збільшення прямих та непрямих 

видатків охорони здоров’я [48-50]. Крім того, сучасні дані стверджують, що 

АМ пов’язаний зі зростанням ризику розвитку акушерських та перинатальних 

ускладнень [8, 51-54].   

Перебіг АМ може бути безсимптомним, а захворювання випадково 

виявленим під час ультразвукового дослідження [37, 55, 56]. АМ не завжди 

проявляється патогномонічними клінічними ознаками й може асоціюватися з 

іншими захворюваннями: дисменореєю (30 %), менорагією (50 %), синдромом 

хронічного тазового болю та безпліддям (20 %) [23, 57-60]. Серед факторів 

ризику розвитку АМ  вказують на  раннє (у віці 10 років) менархе і короткий 

(24 дні та менше) менструальний цикл.        

У структурі причин розвитку аномальних маткових кровотеч у жінок 

репродуктивного віку АМ займає друге місце (23,7 %) після гіперпластичних 

процесів ендометрія (65,1 %, з них поліпів ендометрію – 23,5 %), 

перевершуючи за частотою субмукозну локалізацію вузла міоми (5,3 %) [61]. 

Особливістю кровотеч при АМ є низька ефективність хірургічного кюретажа 

матки (56,7 %). 

За деякими даними, дифузний АМ виявляють не менш, ніж у 60 % 

випадків при гістологічному дослідженні видаленої матки [38]. При цьому 

більшість дослідників схиляється до думки, що середня частота АМ у разі 

гістеректомії становить від 20 до 30 % [3, 62].  
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Деякі науковці стверджують, що АМ не зустрічається у жінок віком 

молодші 25 років [63-66]. Однак, згідно з окремими дослідженнями 

ультразвукові ознаки дифузного АМ виявляються приблизно у 34,0 % жінок у 

віці 18-30 років [67]. У сучасних умовах АМ діагностують у жінок у ранньому 

репродуктивному віці, навіть у підлітків [17, 68, 69]. 

За останні роки висунуто різні теорії, що пояснюють початок та розвиток 

захворювання [38, 70-72]: теорія прямого вторгнення ендометрію в міометрій; 

формування АМ із залишків ембріональних плюрипотентних мюлерових 

протоків; АМ як результат інвагінації базального шару ендометрія уздовж 

внутрішньоматкової лімфатичної системи; походження структурних елементів 

АМ зі стовбурових клітин кісткового мозку. Певно, до розвитку захворювання 

призводить не один механізм, а цілий комплекс патологічних змін, який може 

включати генетичні або епігенетичні, гормональні, імунологічні, анатомічні та 

інші фактори [72-77].  

Найбільш поширеною є теорія прямого вторгнення ендометрію в 

міометрій [46, 78, 79]. Точний механізм проникнення ендометрію в міометрій 

не відомий, але на думку науковців,  факторами, які сприяють агресії, можуть 

бути вагітність та операції на матці [22, 80, 81]. Іншим фактором, що сприяє 

проникненню елементів ендометрію в міометрій, може бути зміна 

імунологічної активності в зоні їхнього зіткнення, що має місце в разі АМ [33, 

45, 82, 83]. 

Існують дослідження, які виявили зв’язок між депресією, асоційованою з 

підвищенням рівня пролактину в крові та зростанням ризику розвитку АМ [84, 

85]. Вважається, що підвищений рівень пролактину сприяє дегенеративним 

змінам клітин міометрія та інвазії строми ендометрію в міометрій [86]. 

Отримано багато доказів підвищеного інвазивного потенціалу клітин 

ендометрія при ендометріозі, у тому числі за рахунок недостатньої експресії 

основного білка міжклітинних контактів – E-кадгерину [87, 88]. Інвазія клітин 

ендометрію в міометрій обумовлена порушенням зв’язків між гладком’язовими 

клітинами міометрія, колагеновими, еластичними волокнами і клітинними 
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елементами сполучної тканини за рахунок підвищеної експресії, в основному, 

матриксних металопротеїназ (ММР) [89, 90]. Виявлення в деяких випадках 

ендометріальних клітин в інтраміометріальних лімфатичних судинах може 

свідчити про ще один шлях для інвагінації як базального ендометрію, так і 

стромальних клітин у міометрій [91-93]. 

Вважається, що менструальна циклічна трансформація ендометрію і 

процес реепітелізації супроводжується травмою в ендотеліально-

міометріальной зоні, що може сприяти вторгненню залоз ендометрію в 

міометрій [5, 69, 91, 94]. Механізм тканинної травматизації і відновлення 

асоціюється зі специфічним фізіологічним процесом, який запускає продукцію 

інтерлейкінів, у тому числі  інтерлейкіну-6, зумовлюючи розвиток дифузного 

або місцевого АМ [95,  96]. Існує багато факторів, які контролюють 

проліферацію в ендометрії, апоптоз та впливають на процеси інвазії у разі АМ. 

До них, крім інтерлейкінів, відносяться молекули адгезії, судинно-

ендотеліальні фактори росту,  матриксні протеїнази тощо [43, 90, 97]. 

Активовані макрофаги здатні продукувати у великій кількості біологічно 

активні речовини, від яких залежать процеси ангіогенезу та запалення на 

локальному рівні. Переважну кількість прозапальних речовин становлять 

цитокіни та ростові фактори [88, 98, 99]. У науковій роботі J. Mei (2017) 

показана роль фактора CXCL12 (chemokine stromal cell-derived factor-1 – C-X-C 

motif chemokine ligand 12) у регуляції росту ендометріоїдної тканини у хворих 

на ендометріоз [92].  

Утворення нового кровотоку має провідне значення для виживання та 

прикріплення гетеротопій і підтримки ендометріоїдного росту. У разі АМ  

відзначається підвищена щільність судин, що забезпечується  високим рівнем 

судинного ендотеліального фактора росту (VEGF), а його пригнічення 

призводить до зниження проліферативної активності ендотелію [16, 36, 100]. 

Крім того, прямо чи опосередковано регулюють ангіогенез також інші похідні 

макрофагів та тучних клітин, такі як: ІЛ-1, ІЛ-6 та ФНП-α, продукція яких 

також підвищується при цьому захворюванні [99, 101-106]. 
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У дослідженнях А. Braza-Boïls (2014) виявлено характерні профілі 

експресії мікроРНК, пов’язані з ендометріозом.  Відмінність від здорових жінок 

у рівні мікроРНК може модулювати експресію VEGF, що відіграє важливу роль 

у патогенезі ендометріозу [107]. Більш висока ангіогенна та протеолітична 

активність, яка спостерігається в еутопічному ендометрії у пацієнтів, може 

полегшити імплантацію клітин ендометрію в ектопічних ділянках. 

Поряд з ангіогенезом у разі АМ різко підвищується адгезивна здатність 

еутопічного ендометрію до ектопічного розростання, що здебільшого 

підтримується ММР [90]. Зокрема, показано, що успішна імплантація зародка 

при екстракорпоральному заплідненні (ЕКЗ) залежить від відповідного стану 

матки, активності ММР, ростових факторів, простагландинів, молекул адгезії 

[108, 109]. Ендометріоїдна (ектопічна) тканина, а також еутопічна тканина 

ендометрію у разі захворювання є результатом зміни патернів експресії ММP, 

які сприяють вторгненню та реконструкції ендометріоїдної тканини. Таким 

чином, існує припущення, що успішна модуляція системою MMP може 

обмежити інвазію та запобігти розвитку прогресування АМ [89, 108]. 

Генетична схильність, запалення, гормональні зміни, рясні менструації і 

вплив імунологічних факторів відіграють важливу роль у виникненні та 

розвитку АМ [5, 6, 31, 68, 78]. Раннє менархе, тривалі рясні менструації, що за 

відсутності пологів призводить до підвищення кількості днів менструації, тому, 

теоретично, підвищує вплив «ретроградної менструації» на очеревину малого 

таза [110-114].   

АМ може розвиватися шляхом метапластичної трансформації 

ембріональних плюрипотентних мюллерівських клітин [38]. Позаматкові 

ділянки АМ, які спостерігаються в ретровагінальному просторі, підтверджують 

концепцію, що в окремих випадках АМ може бути саме такого походження. 

Дослідження проліферативних і біологічних властивостей ектопічного та  

еутопічного  ендометрію показало, що АМ не відповідає на ті гормональні 

зміни, що виявляються в еутопічному ендометрії [98, 115, 116]. 
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Гіпотеза, висунута C. Bergeron et al. (2006), визначає АМ як інвагінацію 

базального ендометрія в міометрій через порушення або відсутність маткової 

сполучної зони – «перехідної зони», або «Junctional zone" (JZ) [117]. Поверхня 

ендометрія – це єдина слизово-м’язова тканина, позбавлена явної проміжної 

оболонки, тому ендометрій безпосередньо прилягає до міометрія. При цьому 

ендометрій може просуватися між пучками слабких гладком’язових волокон, 

що послаблює тканинну когезію (тканинний зв’язок між молекулами), тобто 

міцність тканини та її можливість протистояти зовнішньому впливу.  

Стероїдні гормони відіграють важливу роль у патогенезі АМ, при цьому 

гіперестрогенія є одним з вирішальних патогенетичних факторів [27, 29, 78, 

118, 119]. Локальна гіперестрогенія підвищує активність субендометріального 

міометрія, що активує місцеву продукцію естрадіолу, зумовлюючи підвищення 

числа естрогенових рецепторів [42, 49, 70, 103, 129].  

Експресія рецепторів естрадіолу в ділянках АМ є значно вищою, ніж у  

нормальному ендометрії та супроводжується експресією апоптоз-

пригнічуючого генного продукту – внутрішньоклітинного білкового фактора 

Bcl-2 протягом усього менструального циклу [70, 72, 79, 114]. Ко-експресія Bcl-

2 та естрогенових рецепторів у поєднанні з гіперестрогенним метаболічним 

статусом може сприяти процесу інвагінації та поширенню АМ в міометрій [120, 

121]. Такі зміни теж сприяють розвитку супутніх захворювань – ендометріозу, 

поліпозу, гіперплазії ендометрія і лейоміоми матки, можливо, саме тому ці 

стани поєднуються. 

Дослідження, виконані G. Leyendecker et al. (2009), визначають 

гіперестрогенію як провідний фактор розвитку захворювання, а АМ - як 

наслідок механізму тканинного пошкодження і відновлення (TIAR) [122]. 

Матка зазнає механічного розтягнення, молекулярні механізми якого полягають 

у моделі, схожій для інших тканин, та пов’язані з експресією P450 ароматази і 

місцевою продукцією естрогену [71, 123]. Висунуто припущення, що маткова 

дисфункція в жінок з АМ може бути результатом місцевої гіперестрогенії поряд 

з нормальним рівнем периферичного естрадіолу [44]. Локальна гіперестрогенія 
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призводить до підвищення перистальтичної активності субендометріального 

міометрія, зумовлюючи механічне розтягування клітин у зоні маткового кута. 

Це фокусно активує TIAR систему з подальшою місцевою продукцією 

естрадіолу. Механізм тканинної травматизації і відновлення асоціюється зі 

специфічним фізіологічним процесом. Локальна продукція ІЛ-1 активує ензим 

циклооксигеназу-2 (COX-2), зумовлюючи вироблення простагландину E2, який, 

у свою чергу, активує стероїдогенний гострофазовий  регуляторний білок  

(STAR) та ароматазу P450 [124]. Таким шляхом може відтворюватися 

тестостерон і, у результаті процесу ароматизації, перетворюватися в естрадіол, 

що зумовлює його проліферативні ефекти через естрогенові рецептори [125]. 

Тривала гіперперистальтична активність і стійке пошкодження без 

відновлення  призводять до зростання кількості вогнищ, які втягуються у 

процес хронічної проліферації та запалення [126]. Гіперперистальтика та 

підвищений внутрішньоматковий тиск згодом призводять до міометріальної 

дегісценції (розбіжності), яка інфільтрується базальним ендометрієм з 

вторинним розвитком перистромальної м’язової тканини [91, 100, 125].  

Більшістю досліджень показано, що АМ, насамперед, характеризується 

локальною гіперестрогенією внаслідок підвищення рівня простагландину E2 

[108, 122, 127-129]. Втрата активності прогестеронових рецепторів унаслідок 

таких змін призводить до прогестеронової резистентності, що пояснює деякі 

патогенетичні механізми розвитку АМ. Еутопічний ендометрій у разі АМ має 

гістологічну будову таку ж, як у здорових пацієнток, хоча біохімічні його 

параметри відрізняються від норми [127, 130, 131]. 

У дослідженнях J. Nie et al. (2009) повідомляється про низьку експресію 

рецепторів прогестерону в еутопічному та ектопічному ендометрії у жінок з 

АМ [132]. Експресія естрогенових рецепторів-α в ендометрії у разі АМ 

відрізнялася  від нормального ендометрія в секреторну фазу циклу, при цьому 

експресія β-рецепторів до естрогену статистично була підвищеною в 

проліферативній фазі менструального циклу [133]. Отже, локальна 

гіперестрогенія є важливим фактором розвитку АМ. На рівень естрогенів 
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впливає цілий ряд факторів, і проявляється це зміною рівнів естрогенових і 

прогестеронових рецепторів [134]. 

У процеси росту та патологічної інвагінації базального шару ендометрія в 

міометрій, як вважають, залучені різні гормональні, екологічні і біологічні 

фактори [36, 114, 135, 136]. Так, ІЛ-22 підвищує інвазивність стромальних 

клітин ендометрія у разі АМ аутокринним шляхом. Тобто підвищується 

активність не тільки епітеліальних клітин ендометрія, а й ендотеліальних 

клітин судин, причому навіть поза басейном маткових артерій [82]. З відносною 

гіперестрогенією пов’язують також збільшення ймовірності розвитку АМ у 

жінок віком старше 40 років [23, 26, 39, 65, 68, 69]. 

Вивчення патогенезу АМ засвідчило істотну роль імунних механізмів. У  

дослідженнях Н.Н. Попов та співавт. (2005) було показано, що захворювання 

перебігає на тлі пригнічення загального і місцевого імунітету [137]. З огляду на 

те, що місцева імунозапальна реакція і зміни в загальній імунореактивності 

організму можуть виникати під впливом вірусної і мікробної інфекції, а також 

служити причиною розладів імунорегуляції, авторами вивчено мікробіоценоз 

геніталій і напруженість антимікробного імунітету. У ході досліджень у жінок з 

АМ виявлено ознаки дисбіозу піхви, що проявлялося значним зниженням 

кількості лактобактерій або їх відсутністю та підвищенням вмісту умовно-

патогенних мікробів. У всіх пацієнток спостерігалася мікст-інфекція. Отримані 

дані свідчать про те, що ендометріоз та АМ перебігають на тлі порушеного 

мікробіоценозу геніталій. Зниження імунореактивності організму і 

персистенція інфекції сприяє розвитку хронізації запального процесу в органах 

малого тазу [138-141]. Хронічні запальні захворювання геніталій, як відомо, 

здатні призводити до структурних та функціональних змін в матці та яєчниках, 

гормонального дисбалансу і, зрештою, поширенню ендометріальних 

гетеротопій [142-147]. 

Результати досліджень V.K. Kondratiuk et al. (2015)  свідчать про  значне 

збільшення реєстрації гарднерел, дефіцит лактофлори, формування вірусно-

бактеріальних асоціацій у пацієнток з АМ та патологією шийки матки [148]. 
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Відзначено підвищення частоти та кількісних показників висівання потенційно 

патогенної мікрофлори (стафілококи, стрептококи, ешерихії), хламідіозу та 

вірусних інфекцій. Наукові дані свідчать про необхідність застосування методів 

диференційованої терапії, спрямованої на елімінацію інфекційних агентів і 

відновлення нормоценозу статевих органів у жінок з АМ. 

Фізикальне обстеження є важливим для встановлення діагнозу та 

виключення інших захворювань, у тому числі гострої патології, яка може 

вимагати негайного втручання. Гінекологічний огляд дозволяє визначити 

положення, розміри та рухливість матки: у разі виявлення малорухомої матки в 

ретрофлексії можна запідозрити наявність злукової хвороби. Ректовагінальне 

обстеження необхідне для пальпації матковокрижових зв’язок, де можуть бути 

виявлені вузлики, що свідчать про глибокі інфільтративні форми ендометріозу. 

Слід враховувати, що навіть нормальні результати фізикального обстеження не 

виключають наявності ендометріозу у жінок із підозрою на це захворювання [4, 

22, 35, 149-151].  

Основним інструментальним методом діагностики АМ є ультразвукове 

дослідження з доплерографією [152-154]. Проте, «золотим стандартом» серед 

візуалізаційних методів вважається магнітно-резонансна томографія (МРТ) і 

гістероскопія [6, 155-158]. Характерними ультразвуковими ознаками АМ є: 

поява окремих ділянок підвищеної ехогенності в міометрії; нерівномірність та 

зазубреність товщини базального шару ендометрія; збільшення передньо-

заднього розміру матки та асиметричне потовщення однієї із стінок; наявність 

округлих анехогенних включень діаметром 2-5 мм, а також рідинних порожнин 

діаметром 6-33 мм, які містять дрібнодисперсну завись у зоні підвищеної 

ехогенності; виявлення близько розташованих смуг підвищеної та зниженої 

ехогенності, які орієнтовані перпендикулярно до порожнини сканування [61, 

154, 156, 159].  

У разі АМ діагностична цінність сонографії становить 44-57 % [67, 160]. 

Особливу увагу в діагностиці АМ приділяють застосуванню доплерографії, 

оскільки в патогенезі захворювання основну роль відводять ангіогенезу. Під час 
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доплерографії маткових артерій у хворих на АМ спостерігають зменшення 

швидкості кровотоку (систолічної та діастолічної), підвищення резистентності, 

а також збільшення тривалості півперіоду фази систоли (індекс Hatle) [152, 

154].    

Результати доплерографії у дослідженнях А.Ф. Арутюнян (2017) 

показали, що у хворих з АМ І ступеня спостерігається низькорезистентний 

матковий кровотік, що свідчить про підвищену васкуляризацію матки на 

початкових етапах розвитку захворювання [153]. Водночас, у пацієнток з АМ 

ІІ-ІІІ ступеня зареєстровано високорезистентний кровотік, як у маткових 

артеріях, так і в судинах міометрія, що вказує на погіршення кровопостачання в 

судинному басейні матки. Проведені дослідження дозволили підтвердити 

зв’язок між особливостями кровотоку матки, процесами неоангіогенезу в 

міометрії та ступеня поширення захворювання.  

Застосування тривимірного трансвагінального ультразвукового 

дослідження збільшило можливості об’єктивної оцінки стану матки. Для 

двомірного і тривимірного трансвагінального ультразвукового дослідження 

діагностична  точність  становить  83 і 89 %, чутливість – 75 і 91 %, а 

специфічність –  90 і 88 %  відповідно [154, 161, 162]. 

Найбільш інформативним з неінвазивних методів є МРТ, діагностична 

цінність якого у виявленні АМ на сьогодні перевищує 90 %. Застосування 

методу дозволило вивчити зональну анатомію матки [151, 157]. Зокрема, 

виявлено область у внутрішньому шарі міометрія з виразною щільністю 

сигналу на Т2-зважених зображеннях, що отримало різні визначення: проміжна 

зона,  внутрішній міометрій, перехідна зона, субендометріальний міометрій. Ця 

проміжна, або перехідна, зона є базальним шаром міометрія і складається з 

поздовжньо розташованих гладком’язових волокон. Зазвичай, товщина її у 

жінок репродуктивного віку не перевищує 2-8 мм. Основними діагностичними 

МРТ-критеріями АМ є дві ознаки. Перша ознака – вогнищеве або дифузне 

розширення сигналу низької інтенсивності від перехідної зони, що перевищує 
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12 мм.  Другою ознакою є  потовщення міометрія неправильної форми з 

наявністю сигналу низької інтенсивності [163, 164].  

Діагностика та класифікація форм аденоміозу буває вкрай складною, 

діагноз нерідко встановлюється лише під час оперативного втручання або 

навіть під час гістологічного дослідження [165, 254]. З урахуванням 

морфологічної картини виділяють такі форми АМ: вогнищевий (патологічні 

вогнища розташовуються ізольовано в різних ділянках міометрія. Мають 

вигляд кров’яних кіст, локальних потовщень стінки матки); дифузний (тканина 

ендометрія розташовується рівномірно дифузно в товщі міометрія. Стінка 

виглядає дифузно потовщеною з «вихревою» структурою, іноді з мікрокістами 

у вигляді точок. Досить часто вогнищева і дифузна форми поєднуються, і тоді 

виділяють дифузновогнищеву форму) та вузловий (патологічні вогнища 

формують утворення, схожі на  лейоміоматозні вузли, але без капсули).  

Основними методами лікування АМ у сучасних умовах є 

медикаментозний, хірургічний та комбінований [4, 166-168]. Перевага того чи 

іншого методу лікування залишається предметом дискусій. Хірургічне 

лікування не усуває причин розвитку ендометріозу та пов’язаних 

репродуктивних порушень та нерідко позбавляє жінку дітородної і 

менструальної функцій. Під час оперативного втручання часто неможливо 

видалити всі патологічні імплантати через технічні труднощі, мікроскопічні 

розміри вогнищ, тому оперативне лікування не завжди попереджує рецидив 

захворювання [42, 112, 169, 265].  

Медикаментозна терапія АМ застосовується у вигляді самостійного 

лікування, а також з метою профілактики рецидивів після оперативного 

лікування. Універсального препарату, який би повністю вилікував жінку від 

ендометріозу, на сьогодні не існує [4, 149]. Індивідуалізована терапія має 

особливі пріоритети: подолання скарг (біль, безплідність), оптимізація 

співвідношення профілів ефективності, безпечності та переносимості, 

підвищення прихильності до лікування [102, 170, 171]. 
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Основним принципом гормональної терапії АМ є пригнічення активності 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи та індукція атрофічних змін у 

тканині ендометріоїдних гетеротопій, а головна мета – зменшення тяжкості 

клінічних симптомів, а в багатьох випадках – відновленя фертильності [111, 

172-174]. 

Існує декілька груп препаратів, які застосовуються для лікування 

ендометріозу. Прогестини блокують гіпоталамогіпофізарнояєчникову вісь, 

тим самим зменшуючи секрецію естрогенів яєчниками [34, 35]. Крім того, ці 

препарати безпосередньо впливають на ендометріоїдні вогнища, викликаючи 

децидуалізацію стромальних клітин та секреторну трансформацію 

епітеліальних клітин ендометрія, що призводить до його атрофії при 

використанні прогестинів у безперервному режимі. 

Як терапію першої ланки в разі АМ слід розглядати монотерапію одним із 

наступних прогестинів – медроксипрогестерону ацетат, ципротерону ацетат, 

норетистерону ацетат і дієногест [4, 94]. Лікарі повинні враховувати профілі 

безпеки терапевтичних засобів, обираючи метод лікування для покращення 

якості життя жінки. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства з 

питань репродукції людини та ембріології (ESHRE), прогестагени розглядають 

як найбільш оптимальний варіант лікування захворювання, оскільки вони 

полегшують біль, мають меншу кількість побічних ефектів порівняно з іншими 

гормональними препаратами [174].  

Гестагеном, ефективність якого в разі ендометріозу доведена у 

спеціальній програмі досліджень, є дієногест [175, 176]. Дієногест виявляє 

антипроліферативну, антиангіогенну, протизапальну, імуномодулюючу дію. 

Препарат пригнічує  внутрішньоядерний фактор каппа В (NFkB), що відіграє 

ключову роль у процесах запалення і неоангіогенезу. Перевагами цього 

прогестину є особливий механізм блокади овуляції, спрямований на апоптоз 

гранульозних клітин зростаючого фолікула, слабкий центральний ефект 

(пригнічення рівня фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів) і 

помірне зниження продукції естрадіолу,  що дозволяє уникнути розвитку 
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симптомів естрогенного дефіциту при збереженні вираженого 

антипроліферативного ефекту [166]. Окрім цього, ефективність дієногесту в 

лікуванні ендометріозу не поступається ефективності агоністам гонадотропін-

рилізинг гормону (аГнРГ), причому застосування дієногесту асоціюється зі 

значно меншою кількістю побічних явищ [177]. 

У дослідженнях із використанням внутрішньоматкової системи з 

левоноргестрелом більшість жінок із хронічним тазовим болем внаслідок 

ендометріозу відзначили ефективність лікування  після 6-місячного курсу [4, 

178, 179]. 

Механізм дії комбінованих оральних контрацептивів (КОК) для лікування 

АМ полягає в пригніченні оваріальної функції внаслідок порушення циклічної 

секреції фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів, що 

супроводжується ановуляцією та децидуалізацією строми [2, 180]. 

Використання низькодозованих КОК є ефективним засобом зменшення болю у 

пацієнток із ендометріозом, однак зібрані дані відповідають тільки 6місячному 

періоду, і це не дозволяє підтвердити довгострокову безпеку лікування 

ендометріозу із застосуванням КОК [4]. 

Лікування АМ спрямоване на патогенетичні ланки та полягає у 

призначенні антиестрогенових препаратів з метою зниження рівня   

простагландинів та стабілізації імунологічного середовища [167, 173].  

Препарати  аГнРГ – це синтетичні пептиди, аналоги рилізинггормону 

гіпоталамуса. Утворення стійкого зв’язку між препаратом та рецепторами 

гонадотрофів викликає десенситизацію гіпофізу та блокує стимуляцію секреції 

гонадотропінів. Пригнічення секреції призводить до гіпоестрогенного 

ановуляторного стану, зниження рівня естрогенів у периферичній крові до 

характерного для постменопаузи, атрофії ендометріоїдних ділянок та аменореї 

[123, 169, 179]. Застосування аГнРГ супроводжується симптомами дефіциту 

естрогенів: припливами жару, сухістю в піхві, зниженням лібідо. Прийом 

аГнРГ може призвести до ятрогенного зниження мінеральної щільності 

кісткової тканини, що підвищує ризик остеопорозу, обмежує період 
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застосування аГнРГ до 6 місяців та виключає можливість проведення 

повторних курсів лікування [4, 167, 174]. 

На даний час активно досліджуються клінічні можливості застосування 

селективних естроген-рецепторних модуляторів (СЕРМ) для лікування 

широкого спектру гінекологічних захворювань, а також для контрацепції [180, 

181]. Призначення цих препаратів грунтується на специфічній естроген-

агоністичній та естроген-антагоністичній дії на естрогенові рецептори в різних 

клітинах [182]. Препарат Фульвестрант повністю послаблює здатність 

естрогенових рецепторів активувати або інгібувати транскрипцію, унаслідок 

чого блокується естрогенна дія. Незважаючи на те, що було розпочато 

випробування ІІ фази щодо використання фульвестранту для лікування 

ендометріозу, опублікованих даних щодо ефективності препарату поки що 

немає [183].  

Підвищення якості лікування жінок з АМ можливе за рахунок 

використання органозберігаючих технологій. Для більшості пацієнток 

основною мотивацією для консервативного хірургічного лікування є бажання 

відновити репродуктивну функцію [7, 184, 185]. До таких методів належить 

абляція ендометрію, вилущування вузлів АМ і міометректомія, 

електродеструкція міометрія й селективна коагуляція вогнищ ендометрію, 

інтерстиціальна лазер-індукована термотерапія, дриллінг матки за допомогою 

лазера, коагуляція висхідних гілок маткових артерій, емболізація маткових 

артерій, перев’язка внутрішніх здухвинних артерій [186, 187]. 

На сьогодні важко однозначно визначити раціональний підхід до 

лікування різних стадій АМ, установити, для яких пацієнток консервативна 

хірургія найбільш показана [165, 186].  Згідно з результатами досліджень Н.Н. 

Рухляда (2004) морфологічними критеріями прогностично ефективного 

органозберігаючого лікування є дифузний АМ при максимальній глибині 

залозистої інвазії не більше 5 мм або вогнищевий (не більше двох вогнищ) АМ, 

діаметр кожного з вогнищ на сонограмі повинен не перевищувати 10 мм [61]. 

Більш глибока залозиста інвазія та більший розмір вогнища обумовлюють 
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неефективність гістероскопічних операцій. Проведення операції 

гістероскопічного аденоміоліза і резекції ендометрія при маніфестному АМ 

дозволяє нормалізувати менструальний цикл в середньому в 48,7 % пацієнток і 

ліквідувати больовий синдром у 23,1 %. Післяопераційне призначення аГнРГ 

або даназола знижує число рецидивів маніфестації захворювання з 28,2 % до 

20,3 %. Після комплексного лікування АМ, що включає операції, спрямовані на 

зменшення залозистої маси (аденоміоліз, неповна абляція ендометрія) з 

наступними 3-х місячними курсами терапії даназолом або аГнРГ, настання 

вагітності спостерігається у 57,2 % пацієнток з первинним або вторинним 

безпліддям (у 13,9 % – доношених вагітностей) [260, 270].  

Радикальним хірургічним лікуванням больового синдрому, пов’язаним з 

АМ, є абдомінальна екстирпація матки з додатками. Метод рекомендується для 

пацієнток, у яких медикаментозний і консервативний хірургічний методи 

лікування виявилися неефективними і які можуть погодитися з втратою 

репродуктивної функції [172, 186]. Після екстирпації матки з додатками і 

максимально можливого видалення ендометріоїдних вогнищ больовий синдром 

зникає у 90 % пацієнток.  Після  радикального  хірургічного  лікування  

рекомендується замісна терапія гормональними препаратами [13, 20, 27, 170].  

З огляду на те, що ендометріоз та АМ – це захворювання всього 

організму (ендометріоїдна хвороба), необхідно застосовувати комплексний 

підхід до терапії. У цьому аспекті важливу роль відіграє застосування 

синдромної (допоміжної) терапії, основу якої складають наступні напрямки: 

імунокорекція; симтоматична терапія (зменшення болі, крововтрати, анемії 

тощо); нестероїдні протизапальні засоби (інгібітори простагландинів); 

десенсибілізуюча терапія; корекція психосоматичних і невротичних розладів; 

лікування супутніх хвороб [16, 111, 113].        

Враховуючи полісистемність порушень при ендометріозі, Т.Ф. Татарчук  

та співавт. (2014) запропоновано комплексну терапію даного захворювання 

[188]. Окрім гормонального лікування, рекомендуються препарати 

антистресорної, антиоксидантної та антипроліферативної дії. Зважаючи на 
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особливу роль хронічного стресу в механізмі розвитку ендометріозу, 

пропонується застосування денного анксіолітика адаптол, що знімає або 

послаблює почуття неспокою, тривоги, страху, внутрішнє емоційне 

напруження, роздратування. Адаптол також має антиоксидантну активність, діє 

в умовах оксидативного стресу як мембраностабілізатор, адаптоген та 

церебротектор, що є надзвичайно важливим для пацієнток з ендометріозом. 

Пропонується також застосовувати препарат ноофен, який зменшує прояви 

астенії і вазовегетативні симптоми, покращує самопочуття, підвищує інтерес та 

ініціативність, мотивацію до активної діяльності без седативного ефекту або 

збудження.  

Проблема поєднання дисгормональних захворювань статевих органів 

визначається не тільки поширеністю та широким спектром клінічних проявів, 

несвоєчасною діагностикою, але й неузгодженістю та спірністю багатьох 

аспектів профілактики і лікування [13, 189, 190]. Часте поєднання АМ з 

метаболічними порушеннями зумовлює формування стійких органічних змін з 

утрудненням реалізації репродуктивної функції, втратою працездатності.  

Метаболічні порушення – одна з найбільш актуальних проблем сучасної 

медицини, пов’язана з нездоровим способом життя [191-193]. Поняття 

«здоровий спосіб життя» включає збалансоване харчування, підтримку 

нормальної маси тіла, регулярну і відповідну до віку фізичну активність, 

відмову від тютюнопаління [194-198]. 

Клінічними ознаками метаболічних порушень є підвищення індексу маси 

тіла (індексу Кетле), особливо андроїдний тип ожиріння (надлишкове 

відкладення жиру на животі і збільшення вісцерального жиру) [199, 200]. Для 

профілактики і лікування метаболічних розладів, поряд з відмовою від куріння, 

вживання алкоголю і підвищенням фізичної активності, велике значення має 

раціонально та правильно збалансоване харчування [201, 202]. Дієта при 

метаболічних порушеннях – це не тимчасове виключення з раціону деяких 

продуктів, а перегляд самого підходу до харчування, яке, в свою чергу, включає 
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правильний підбір бажаних продуктів, способів приготування страв, режиму 

харчування і поведінки пацієнта під час прийому їжі [195, 196, 203]. 

Метою дослідження S. Youseflu et al. (2019) стала оцінка взаємозв’язку 

між прийомом фітоестрогенів та ризиком розвитку ендометріозу [204]. 

Обстежено 78 жінок із лапароскопічно підтвердженим діагнозом ендометріозу 

та 78 здорових жінок (контрольна група). Шляхом анкетування визначено 

раціон харчування пацієнток. Тип фітоестрогенів аналізувався за допомогою 

бази даних Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки. 

Результати дослідження засвідчили, що споживання фітоестрогенів, зокрема 

ізофлавонів (формононетину, гліцитеїну), лігнінів (секоізоларіцирезінолу, 

ларіцірезінолу, матарезінолу) та куместролу було пов’язано зі зменшенням 

ризику розвитку ендометріозу. Фітоестрогени здійснюють вплив на рівень 

гормонів, імунних та запальних маркерів, тому можуть відігравати важливу 

роль у боротьбі з профілактикою багатьох захворювань. У зв’язку із запальним 

характером ендометріозу та впливом гормонів на перебіг захворювання, слід 

продовжувати вивченння ролі фітоестрогенів у прогресуванні та регресії 

хвороби [262, 263].  

         

1.1. Вплив аденоміозу на перебіг вагітності, пологів, післяпологового 

періоду та перинатальні наслідки  

 

Важливим аспектом соціального значення АМ є вплив на репродуктивну 

функцію жінок [17, 18, 205]. Питання асоціації АМ та зниження фертильності 

залишається відкритим, а літературні дані суперечливі [206, 207]. Все більше 

дослідників схильні розглядати АМ як фактор ризику розвитку безплідності 

[208-211]. На сьогодні вже науково доведено, що АМ істотно знижує 

ефективність процедур екстракорпорального запліднення [212, 213]. 

Розвиток вагітності нерозривно пов’язаний з фізіологічними і 

патологічними запально-імунними реакціями в ендометрії та, безпосередньо, в 

зоні нідації [208, 214]. Важливою особливістю репродуктивного тракту жінки є 
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постійний склад фізіологічної мікробної популяції, що попереджує запальну 

реакцію [145, 146, 215]. Імунний компонент слизової оболонки жіночих 

статевих шляхів у різних відділах статевого тракту представлений переважно 

пулом Т-клітин, макрофагами/дендритними клітинами, натуральними кілерами 

(NK), нейтрофілами й тучними клітинами.  Кількість цитотоксичних Т-

лімфоцитів і Т-хелперів в нормальному ендометрії становить до 10 клітин в 

полі зору, В-лімфоцитів до 3 клітин в полі зору [31]. Збільшення кількості 

клітин цитотоксичних  Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів і наявність плазмоцитів 

свідчить про наявність хронічного ендометриту [214, 216, 258-259]. 

Процес децидуалізації строми ендометрія характеризується 

обмежувальним впливом на запальні процеси в функціональному шарі, при 

цьому базальний  шар залишається інтактним, що має вирішальне значення для 

ефективних репаративних процесів ендометрія. Крім того, прогестерон блокує 

активацію металопротеїназ  під час секреторної фази циклу [214, 260]. 

Сукупність молекулярних, ендокринних, біохімічних, імунологічних 

факторів сприяє повноцінній трансформації ендометрія протягом 

менструального циклу. Секреторна трансформація ендометрія з відповідним 

співвідношенням і розподілом експресії рецепторів естрогену і прогестерону, 

повноцінний ангіогенез та імунологічний баланс детермінують імплантацію, 

плацентацію і розвиток вагітності [25, 205, 217]. 

На сьогодні акушерські патологіїї,  які зумовлюють високу ступінь 

материнської  і перинатальної захворюваності/смертності, виокремлюють у 

групу великих акушерських синдромів [9, 218]. Розвиток цих синдромів є 

результатом складних взаємозв’язків між материнським і фетальним геномами 

та навколишнім середовищем. До великих акушерських синдромів належать 

наступні стани: прееклампсія, затримка росту плода (ЗРП), передчасні пологи, 

звичне невиношування вагітності, мертвонародження, передчасне 

відшарування нормально розташованої плаценти. Ці акушерські патології 

об’єднано в одну групу внаслідок спільного етіопатогенезу. Основними 

етіологічними факторами великих акушерських синдромів є патологічна 
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плацентація, оксидативний і нітрозативний стрес, запалення  специфічної і 

неспецифічної етіології, імунологічна дизреактивність, гормональні відхилення, 

генетичні та епігенетичні фактори [219, 220].  

Основою плацентації є ремоделювання маткових судин під час вагітності. 

Порушення глибокої плацентації характеризується ступенем обмеження 

фізіологічної трансформації спіральних артерій та наявністю артеріальних 

уражень зони з’єднання плацентарної площадки міометрія [221-223].  

Запропонований термін «ендометріально-міометральний інтерфейс» 

позначає окремий  гормонозалежний компартмент матки, який складається з 

базального шару ендометрія і маткової сполучної зони [218]. Маткова сполучна 

зона – внутрішня частина міометрія (перехідна зона), яка має функціональні 

відмінності від зовнішнього міометрія та  функціонально схожа до ендометрія.  

Під час МРТ здорової матки ця зона визначається як темний шар товщиною 

приблизно 5 мм. Потовщення маткової сполучної зони у разі АМ зумовлює 

підвищення частоти невиношування вагітності, передчасних пологів та інших 

великих акушерських синдромів. Поза вагітністю хвилі скорочення у матці 

відбуваються виключно з ендометріального-міометрального інтерфейсу і 

беруть участь у регуляції різних репродуктивних подій, таких як: транспорт 

сперматозоїдів, імплантація ембріона, менструальна кровотеча. З’являється все 

більше підтверджень того, що порушення морфофункціональних властивостей 

ендометріально-міометрального інтерфейсу відіграє важливу роль у різних 

репродуктивних розладах [224-227, 260]. 

Успішність імплантації багато в чому залежить від молекулярних 

взаємодій між тканинами і клітинами ендометрія, експресії ефекторних 

молекул, факторів росту і цитокінів, які здійснюють паракринну, аутокринну та 

інтракринну регуляцію процесу [216]. Доведено, що у разі АМ спостерігається 

виражене зниження імплантаційного потенціалу ендометрія [10]. Прегравідарна 

підготовка у пацієнток з АМ допомагає усунути цитокінову дисфункцію і 

сприятливо впливає на імплантаційний потенціал ендометрія [224, 228, 229]. 
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Під час нормальної вагітності ремоделювання спіральної артерії 

відбувається як в децидуальній оболонці, так і в міометрії. У разі прееклампсії, 

ЗРП та інших великих акушерських синдромів цей процес редукований, 

внаслідок чого глибока плацентація не відбувається [221, 227, 230]. 

Патологічна плацентація характеризується відсутністю або неповним 

ремоделюванням спіральних артерій в матковій сполучній зоні, зниженням 

припливу крові і недостатнім надходженням кисню. 

До основних  факторів  підвищеного ризику патологічної  плацентації 

відносять ранній підлітковий вік, есенціальну артеріальну гіпертензію і 

прееклампсію в анамнезі, кардіоваскулярні захворювання, полікістоз яєчників, 

а також АМ [226, 231-235].   

Останнім часом науковці все більше уваги зосереджують на потенційних 

несприятливих наслідках вагітності серед жінок, які страждають на ендометріоз 

або АМ [12, 236]. Відзначається асоціація захворювання з акушерськими 

ускладненнями, такі як викидні, передчасні пологи та затримка росту плода 

(ЗРП) [41, 237-239]. Результати метааналізу 21 дослідження загалом 2 517 516 

жінок підтверджують гіпотезу про те, що у разі ендометріозу та АМ існує 

високий ризик передчасних пологів та ЗРП [38]. Потенційними факторами 

ризику патології вагітності, пов’язаної з ендометріозом, є утворення 

реактивних видів кисню, запалення та резистентність до прогестерону [206]. 

У дослідженнях І. Brosens et al. (2017) виявлено, що у жінок з 

ендометріозом відзначається підвищений ризик передчасних пологів та 

прееклампсії [11].  

Передчасні пологи та ЗРП пов’язані як з короткочасними, так і з 

довгостроковими ускладненнями для дитини [240, 241, 279]. У недоношених 

новонароджених та дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку 

відзначаються вищі показники смертності та неонатальної захворюваності, 

тому дослідження асоціації АМ з передчасними пологами та ЗРП має важливе 

клінічне значення. 

Популяційне когортне дослідження показало кореляцію ендометріозу з 

підвищенням ризику передчасних пологів (ВШ 1,67, 95 %; ДІ 1,37-2,05), 

особливо у термінах до 27 тижнів (ВШ 1,91, 95 %; ДІ 1,16-3,15), прееклампсії 
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(ВШ 1,37, 95 %; ДІ 1,06-1,77) та виконанням кесаревого розтину (ВШ 1,83, 95 

%; ДІ 1,60-2,09) [242, 277]. Наукова робота L. Saraswat (2016) відзначає, що для 

жінок з ендометріозом характерним є ранні втрати вагітності та передчасні 

пологи [229]. У дослідженні T. Harada (2019) теж наголошується, що у жінок з 

ендометріозом чи АМ існує підвищенний ризик ускладнень вагітності [241]. 

Порушена імунна відповідь у разі АМ може визначати знижену 

реалізацію репродуктивного потенціалу, що зумовлює імплантаційну 

недостатність. Активовані макрофаги продукують велику кількість оксиду 

азоту, можуть перешкоджати заплідненню і/або імплантації. Навіть після 

успішної імплантації, ембріон може бути атакований макрофагами або T-

клітинами, що призводить до ранньої втрати вагітності [227, 242, 243].  

Висока концентрація простагландинів у пацієнток з АМ може пояснити 

високий ризик передчасних пологів і передчасного розриву плідних оболонок. 

Простагландини стимулюють маткові скорочення in vitro та in vivo, а також 

контролюють запальну відповідь, що призводить до розширення шийки матки 

[217, 244, 245]. 

Вагітність внаслідок застосування допоміжних репродуктивних  

технологій (ДРТ) також пов’язана зі збільшенням ризику передчасних пологів 

[103, 149, 150, 246, 254]. Тому, якщо не враховувати даний фактор та вік 

пацієнтки, можливі хибні висновки, оскільки АМ часто спостерігається у жінок 

старшого віку, а вік, застосування ДРТ можуть вплинути на виявлення зв’язку 

між АМ та несприятливими наслідками вагітності. Актуальним є також 

питання підвищення ефективності ДРТ, що є важливим як для здоров’я 

довгоочікуваної дитини, так і з огляду на певний ризик, які ДРТ складають для 

здоров’я пацієнтки [10, 228, 246-248]. 

Перебіг вагітності після ЕКЗ характеризується високою частотою пізніх 

гестозів, плацентарної дисфункції, хронічної внутрішньоутробної гіпоксії 

плода, ЗРП, які найчастіше зумовлені генітальною, екстрагенітальною 

патологією та інфікуванням [2, 7, 249-251, 255]. Підготовка до проведення ЕКЗ 

на сьогодні не включає лікування АМ на прегравідарному етапі. Спроби 

проводити лікування дієногестом, у тому числі і перед протоколами ЕКЗ у 
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пацієнток з АМ I–II стадії продемонстрували підвищення частоти вагітності на 

48,6 % [175-177, 256]. 

Згідно з результами дослідження Н.В. Мартинової та співавт. (2017) у  

вагітних з генітальним ендометріозом, гестаційний процес був ускладнений в 

100 % спостережень [252]. Загроза раннього і пізнього викидня в термінах 6-9 

тижнів та 18-22 тижні відзначена у 50 % і 30 % випадків відповідно. Передчасні 

пологи в 32-36 тижнів мали місце у 25 % жінок. Плацентарна недостатність 

різного ступеня тяжкості виявлена у всіх обстежених вагітних, причому 

компенсована у 65 % випадків,  субкомпенсована  –  у 25 %, декомпенсована у 

10 %. Хронічна гіпоксія плода відзначена у 35 % вагітних, ЗРП – у 20 %, в тому 

числі поєднання гіпоксії і ЗРП – у 15 %. Аномалії пологової діяльності були 

діагностовані у 60 % породіль з АМ. Загальна крововтрата під час пологів у 

таких жінок перевищувала показники здорових породіль на 108±30 мл. Кесарів 

розтин в групі жінок з АМ проведено у 35 % випадках.  

Відомо, що вагітність не здатна вилікувати АМ. Подібно до 

медикаментозного лікування, вагітність лише на деякий час пригнічує прояви 

захворювання, тому після народження дитини, як правило, симптоми хвороби 

повертаються знову.  Грудне вигодовування також здатне затримати повторний 

прояв АМ, оскільки пролактин, який відповідає за секрецію грудного молока, 

пригнічує овуляцію і вироблення стероїдних гормонів яєчниками [264-266]. У 

зв’язку з цим, стратегія ведення пацієнток з АМ спрямована на максимальне 

продовження періоду ановуляції після пологів шляхом збереження 

фізіологічної лактації, застосування гормональних засобів, що пригнічують 

овуляцію, планування наступної вагітності [267]. 

Таким чином, огляд літературних джерел засвідчив, що дослідження 

проблеми АМ на даний час зосереджено на виявленні етіологічного фактора, 

ланок патогенезу та закономірностей перебігу захворювання. Вивчення 

патогенезу АМ є актуальним не лише через високу частоту патології, але й 

внаслідок негативного впливу на репродуктивну систему та загальний стан 

здоров’я жінок. Відсутність загальноприйнятих методик передопераційної 

гістологічної діагностики  АМ  призводить до збільшення  числа випадків як 

гіпо-, так і гіпердіагностики захворювання, а, отже, і зростання числа хворих, 
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яким невиправдано призначаються курси гормонального лікування або 

визначаються показання для радикального хірургічного лікування. Науковий 

пошук спрямований на знаходження нових можливостей діагностики і шляхів 

підвищення ефективності лікування даної патології.  

Суперечливі погляди представлені в роботах, присвячених аналізу 

порушень реподуктивного здоров’я та особливостей перебігу вагітності та 

пологів у жінок з АМ. У доступній нам літературі не знайдено робіт з 

дослідження особливостей мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних та 

функціонального стану плода в різні терміни гестації за наявності АМ. Відсутні 

дані про морфо-функціональний стан плаценти у таких пацієнток.       

Виявлені патофізіологічні механізми ускладненого перебігу вагітності у 

жінок з АМ обґрунтовують необхідність розробки комплексної програми 

профілактики гестаційних і перинатальних ускладнень у даного контингенту. 

Одним з напрямків є використання високоінформативних методів обстеження 

вагітних з АМ та оптимальний антенатальний моніторинг плода, що, на нашу 

думку, дозволить покращити наслідки вагітності та зменшити показники 

перинатальної патології. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дана наукова робота виконувалась у Державній установі «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН 

України» (ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМНУ»), директор установи – 

академік НАМН України Ю.Г. Антипкін.  

Набір клінічного матеріалу для дослідження проводився на базі 

акушерських клінік інституту. Дослідження проводились у лабораторіях 

біохімії (керівник лабораторії – д.м.н., професор А.Г. Ципкун), імунології 

(керівник лабораторії – д.м.н., професор В.П. Чернишов), патоморфології 

(завідуюча лабораторією – д.м.н., професор Т.Д. Задорожна) та бактеріології 

(завідуюча лабораторією – к.м.н. Т.О. Лисяна). 

Усі проведені дослідження схвалено етичним комітетом ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О.М. Лук’янової НАМНУ» №4 від 26.12.2014 року. Участь жінок була 

виключно добровільною, усіх жінок було проінформовано про 

конфіденційність інформації, яку ми отримували в ході нашого дослідження. 

Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10 перегляду ускладнення 

вагітності і пологів у жінок з АМ віднсять до класу О00-О99 (Вагітність, пологи 

та післяпологовий період), а ускладнення стану новонародженого – до класу 

P00-Р96 (Окремі стани, які виникають у перинатальному періоді). 

Критеріями включення у дослідження були вік жінок від 20 до 42 років, 

відсутність шкідливих звичок у вагітної, прогресуюча вагітність з 20 тижнів на 

момент госпіталізації, відсутність відхилень у першому та другому біохімічних 

скринінгах вагітності при даній вагітності, наявність дифузної форми АМ, 

постійне проживання на території України. Критеріями виключення були 

наявність важкої соматичної або психічної патології у вагітної, наявність вад 

розвитку у плода, багатоплідна вагітність, наявність множинних міоматозних 

вузлів або міоми матки великих розмірів за даної вагітності, змішана або 

вузлова форма АМ. 
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Відповідно до поставлених мети і завдань, дослідження було проведено у 

декілька етапів.  

На першому етапі роботи було проведено ретроспективний аналіз історій 

пологів, амбулаторних поліклінічних карт та обмінних карт вагітних жінок, які 

перебували на стаціонарному лікуванні та народили у пологовому відділенні 

для вагітних з акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМНУ» за період з 2009 по 2013 роки. З метою встановлення особливостей 

перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з АМ, 

ретроспективно було проаналізовано 90 історій пологів – основна група. Групу 

контролю склали 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності, які також 

народжували у пологовому відділенні для вагітних з акушерською патологією у 

цей період. 

Другим етапом з метою вироблення найбільш повної тактики обстеження 

та ведення вагітних жінок з дифузною формою АМ нами було запроваджено 

більш розширену схему лабораторно-діагностичних заходів у цих жінок для 

оцінки її доцільності та ефективності.  Основу дослідження на другому етапі 

склав клініко-лабораторний і функціональний аналіз спостережень за 50 

вагітними пацієнтками з АМ (основна група) та 30 жінками з фізіологічним 

перебігом вагітності (група контролю), які перебували на стаціонарному 

лікуванні та народили у акушерських клініках ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. 

Лук’янової НАМНУ» з 2013 по 2016 роки. Жінки отримували лікування згідно 

з затвердженими нормативними документами Міністерства охорони здоров’я 

(МОЗ) України відповідно до нозологій.    

На третьому етапі дослідження жінок з дифузною формою АМ, які 

перебували на стаціонарному лікуванні та народили а акушерських клініках ДУ 

«ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМНУ» з 2016 по 2019 роки, було 

розподілено на дві групи: основна – 36 пацієнток, які отримували 

вдосконалений нами комплекс ведення вагітності і група порівняння – 34 

жінки, які отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи 

згідно з нормативними документами МОЗ України. Групу контролю склали 30 

жінок з фізіологічним перебігом вагітності, котрі також отримували допомогу 
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відповідно до затверджених документів МОЗ України [268-273]. Оцінювався 

перебіг вагітності, стан фетоплацентарного комплексу, стан біоти піхви, 

ендокринного та цитокінового статусу вагітних, стресостійкість, адаптивність, 

перебіг пологів та післяпологового періоду. 

Тактика ведення жінок основної  групи полягала в наступних 

діагностичних, лікувальних та профілактичних заходах: гормональна терапія 

(мікронізований прогестерон по 100 мг двічі на добу до 36 тижнів для 

лікування загрози переривання вагітності або загрози передчасних пологів, 

тривалість кожного окремого курсу визначалася індивідуально, в залежності від 

скарг та клінічної картини); контроль стану біоти піхви і лікування за 

необхідності: застосовувалися місцеві препарати широкого спектра дії (з 

антибактеріальною та антимікотичною дією) у вигляді вагінальних супозиторіїв 

для уникнення системного впливу на організм вагітної жінки. Курс лікування 

тривав від 6 до 12 днів в залежності від типу збудника та його титру. У випадку 

виявлення високого титра патологічної бактеріальної флори призначалась 

системна антибактеріальна терапія препаратами в залежності від чутливості 

збудника курсом до 7 днів); терапія, направлена на профілактику і лікування 

гіпоксичних порушень у плода у випадку розвитку плацентарної дисфункції 

(аргініна гідрохлорид 4,2 % з 28 тижнів по 100 мл на добу внутрішньовенно 

крапельно курсами до 14 днів); корекція порушень системи згортання крові 

(препарати ацетилсаліцилової кислоти 150 мг на добу один раз на день) у 

випадку розвитку гіперкоауляційного синдрома та ПД; дієтотерапія (за 

запропонованою нами методикою: відповідно до рекомендацій ВООЗ «Здорове 

харчування матері: кращий початок життя», 2016 [274], кількість калорій 

розраховувалась залежно від триместру вагітності (1800-1900 – у першому 

триместрі, зростала на 250 ккал на добу в другому та ще на 350 ккал на добу у 

третьому триместрі вагітності). Важлива роль у повноцінному раціоні вагітної 

полягає в достатньому забезпеченні організму білком (за рахунок м’яса білих 

сортів, яєчного білка та риби), тому кількість білка на добу становила до 1,2-1,5 

г на кг маси тіла на початку і збільшувалась до 2 г на кг маси тіла в третьому 

триместрі. Кількість вживаного жиру було знижено до 1,0-1,2 г на кг маси 
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вагітної. Частка вуглеводів склала 3-4 г на кг маси тіла – жінки вживали овочі з 

низьким вмістом крохмалю, фрукти, коренеплоди, а зернові помірно 

обмежувались); корекція психо-емоційних порушень (розроблений комплекс 

включав індивідуальну первинну консультацію і подальші бесіди з психологом 

в терапевтичних цілях; призначалася натуропатична седативна терапія 

(екстракт валеріани лікарської по 1 таблетці  3 рази в день per os або екстракт 

пасифлори по 1 таблетці  3 рази per os); дозовані фізичні навантаження (йога 

для вагітних та прогулянки на свіжому повітрі за відсутності загрози 

переривання вагітності та загрози передчасних пологів) з метою покращення 

процесів обміну. 

На кожну пацієнтку, яка госпіталізувалась, заповнювали історію 

вагітності та пологів (форма первинної облікової документації №096/о), яка 

дозволяла враховувати дані анамнезу, результати об'єктивного і додаткових 

методів дослідження, спосіб розродження, наявність і характер ускладнень в 

пологах та особливості перебігу післяпологового періоду. Також враховували 

дані обмінних карт вагітної жінки (форма первинної облікової документації 

№113/о). 

До загальноклінічних методів дослідження, які проводились відповідно 

до протоколів МОЗ України [268-273], включили вивчення наступних 

параметрів: скарги, менструальну функцію, особливості анамнезу хвороби, 

гінекологічного та акушерського анамнезу, соматичні захворювання, 

аналізували частоту та характер перенесених інфекційних захворювань, 

загальний об’єктивний огляд з гінекологічним дослідженням. Комплекс 

обстеження включав наступні методи: загальний аналіз крові; загальний аналіз 

сечі; біохімічний аналіз крові; коагулограма та рівень Д-Димера; гормони крові 

та сечі; бактеріоскопічна та бактеріологічна оцінка вагінальних виділень; 

дослідження функціонального стану фетоплацентарного комплексу 

(ультразвукове дослідження (УЗД), доплерометрія, оцінка ендокринологічного 

статусу, кардіотокографія (КТГ)); оцінка цитокінового статусу;  статистичну 

обробку отриманого матеріалу. 
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Для отримання результатів бактеріологічних досліджень використовували 

різноманітні діагностичні середовища: жовточно-сольовий агар, кров’яний 

агар, середовище Ендо, середовище Сабуро та середовище MRS для росту 

лактобацил. Посів виконувався секторно на щільне поживне середовище з 

метою отримання можливості визначення спектра флори та ступеня мікробного 

обсімінення. Ідентифікація мікроорганізмів проводилась за культуральними та 

морфологічними ознаками. Кількість молочнокислої флори визначалась через 

24-48 годин інкубації за температури 371 С. В мазках, пофарбованих за 

Грамом, молочнокисла флора мала вигляд грампозитивних паличок. Колонії 

стафілококів на жовточно-сольовому агарі мали білий та жовтий кольори, для 

ідентифікації враховувалася пігментація колоній та наявність лецитиназної 

активності. Після мікроскопіювання колонії пересівались на м’ясо-пептонний 

агар, ідентифікація проводилась загальноприйнятними тестами з 

використанням типових середовищ. Для виявлення грибкової флори 

використовували середовище Сабуро. Інкубація чашок проводилась у 

термостаті за температури 371 С впродовж трьох днів, виявлялись типові 

колонії (непрозорі, молочного кольору), мікроскопія проводилась у 40 % 

розчині їдкого натру. 

У всіх обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній крові 

основних гормонів у 20-22, 28-32 та у 38-41 тиждень вагітності: естріолу, 

прогестерону, плацентарного лактогену, хоріонічного гонадотропіну людини та 

кортизолу, визначення яких проводилось імуноферментним аналізом за 

загальноприйнятими методиками на потужностях лабораторії ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О.М. Лук’янової НАМН України» (аналізатор імунофермертний MSR 

1000, «Awarness Technlogy», США). 

Визначалась  концентрація цитокінів в сироватці крові та супернатанті 

культури моноцитів твердофазним імуноферментним методом (тест-система 

«Sanquin», Нідерланди). Для більш глибокого розуміння міжклітинної 

кооперації в процесі формування плацентарної дисфункції вивчали вміст ряду 

цитокінів (ІЛ-6 та ФНП-) в сироватці крові. 
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Визначався і досліджувався рівень Д-Димеру й серотоніну у крові 

(методом хемілюмінесцентного імуноаналіза і високоефективної рідинної 

хроматографії (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцарія), норадреналіну та 

адреналіну у сечі вагітних жінок з АД (твердофазним імуноферментним 

методом на імуноферментному аналізаторі «Stat Fax 303 Plus», США) на 

потужностях приватних лабораторій. 

Морфологічне дослідження плаценти включало вивчення її маси, 

розмірів, візуальну оцінку інфарктів, крововиливів, ділянок кальцинації, стану 

пуповини і плодових оболонок, цілісність децидуальної тканини, форму, 

наявність допоміжних часточок, їх кількість та розміри, виразність та глибину 

борозн, виразність та глибина зон з нетиповим забарвленням і щільністю та 

кількість свіжих та старих згортків крові, кількість основних судин хоріона, 

забарвлення амніону, місце прикріплення пуповини, ділянки пошкодження, 

відшарування, наявність утворень, які деформують поверхню, а саме кіст та 

пухлин, включень, набряк сполучної тканини, присутність справжніх та 

несправжніх вузлів, гематом, травматичних ушкоджень. Усі дані ретельно 

збирали та заносили у протокол дослідження плаценти – форма № 013-1/0 від 

19.08.2004. Для дослідження брали 2 фрагменти пуповини, 2 фрагменти 

оболонок, 3 фрагменти плаценти з центральної, парацентральної та крайової 

частин. Шматочки плаценти з периферичних і центральних відділів фіксували в 

10% розчині нейтрального формаліну, зневоднювали спиртами та заливали 

парафіном. Серійні зрізи фарбували гематоксилін-еозином та пікрофуксином 

по ван-Гізон, оскільки дана методика дозволяє виявити сполучну тканину. За 

допомогою світлооптичного мікроскопа «Axioskop 40» (Німеччина) і 

стереометричної сітки визначали фракційний склад плаценти: хоріальної 

пластини, базальної пластини, міжворсинчатого простору, материнського 

фібриноїду, строми ворсин, плодового фібриноїду, судинного русла всіх 

ворсин, епітелію синцитію, синцитіокапілярних мембран, периферичного 

трофобласта та об’єму патологічних ділянок, що враховується в єдиному 

показнику. Абсолютні параметри термінальних ворсин і судин одержували за 

допомогою вимірювальної лінійки, відкаліброваної на окулярі-мікрометрі й 
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об’єт-мікрометрі для кожного збільшення. Імуногістохімічно (методом 

полімерної детекції) виявляли антигени за допомогою системи детекції 

UltraVisionQuanto Пероксидаза полімер і DAB-плюс хромоген. 

Використовувалися реагенти фірми Thеrmoscientific. Проводилося  

імуногістохімічне дослідження  маркеру проліферації та регенерації Кі-67. Всі 

етапи процедури проводились при кімнатній температурі. Депарафінізували та 

зневоднювали зріз тканини, промивали буфером, проводили 

високотемпературне демаскування антигена в цитратному буфері ph 6,0, 

промивали повторно буфером, для зменшення неспецифічного фонового 

забарвлення через ендогенну пероксидазу, інкубували скло в Hydrogen Peroxide 

Block на протягом 10 хвилин, промивали буфером, наносили реагент Ultra V-

block для блокування неспецифічних реакцій фонового забарвлення та 

інкубували протягом 5 хвилин, промивали буфером, наносили первинні 

антитіла фірми Thermoscientific та інкубували 30 хвилин, промивали буфером, 

наносили Primary Antibody Amplifier Quanto, інкубували протягом 10 хвилин, 

промивали буфером, наносили HRP Polymer Quanto і інкубували протягом 10 

хвилин, промивали буфером, додавали 1 краплю DAB Chromogen Quanto до 1 

мл DAB Substrate Quanto, перемішували та наносили на зріз, інкубували 

протягом 5 хвилин, залежно від потрібного ступеня забарвлення, промивали 

дистильованою водою 4 рази і проводили контрастне забарвлення та заключали 

в бальзам. Розповсюдженість та інтенсивність реакції оцінювали 

напівкількісним методом у балах, від 0 до 3 балів: розповсюдженість (0 – немає 

забарвлення; 1 – менше 10% позитивно забарвлених клітин; 2 – більше 10% і 

менше 50% позитивно забарвлених клітин; 3- гомогенне забарвлення більше 

50% клітин) та інтенсивність реакції (0 – немає видимого забарвлення; 1 – 

слабке забарвлення; 2 – помірне забарвлення; 3 – виразне забарвлення). 

Для оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу та 

фетометрії проводили ехографічні та доплерографічні дослідження у 20-22, 28-

32 та у 38-41 тиждень вагітності у плановому порядку на ультразвуковому 

апараті «SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition», Німеччина. 
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Визначення дихальних рухів плода (ДРП) здійснювали при поздовжньому 

скануванні тулуба в масштабі реального часу за характером зсувів грудної 

клітини і живота плода. Визначали кількість, тривалість, частоту й форму 

епізодів ДРП. ДРП вважали нормальними при наявності одного або більшості 

епізодів ДРП тривалістю 60 секунд і більше.  При цьому ДРП мали нормальну 

форму, а їхня частота складала 45-60 на 1 хилину. Зниження або збільшення 

частоти ДРП, скорочення їхніх епізодів, наявність патологічних форм (судомні 

типу «gasping», подвійні, потрійні, пролонговані) або відсутність ДРП вважали 

ознаками порушення стану плода. 

Рухову активність плода (РАП) оцінювали на підставі кількості епізодів і 

характеру рухів тулубом і кінцівками.  Нормальними вважали наявність 3 або 

більше епізодів рухів тулубом і кінцівками за 30 хвилин спостереження. До 

проявів порушення стану плода відносили зменшення кількостей епізодів ДРП, 

наявність тільки ізольованих рухів кінцівками, невпорядковану ДРП або її 

відсутність. Тонус плода розцінювали як його спроможність при 

фізіологічному стані в процесі руху розгинати кінцівки і тулуб (хребет) із 

наступним повним поверненням у початкове положення згинання. Якщо в 

процесі руху плода після розгинання кінцівок і хребта відбувалося неповне 

повернення у початкове положення згинання або визначали їхнє розігнуте 

положення за увесь час спостереження, такий стан розцінювали як 

патологічний. Фетометрія проводилась шляхом вимірювання куприково-

тім’яного, біпарієтального розмірів, окружності грудної клітки та живота, 

довжини стегнової кістки та оцінки отриманих показників за таблицями F.P. 

Hadlock, R. Harrist (1991) [275]. 

При визначенні структури плаценти як одного з показників враховували 

ступінь зрілості плаценти (СЗП), що виявляли на підставі загальноприйнятої 

класифікації (0 ступінь зрілості плаценти у нормі до 27-30 тижнів вагітності, 1 

ступінь – до 34 тижнів, 2 ступінь – до 37-39 тижнів і 3 ступінь – після  37 

тижнів вагітності, що свідчить про старіння плаценти і готовність до пологів). 

При цьому оцінювали відповідність СЗП до гестаційного терміну. Товщину 

плаценти вимірювали в середній частині, у місці впадання пуповини. Отримані 
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результати порівнювали з нормативними значеннями [276]. Стан плаценти 

розцінювали як відповідний  нормальному в тому випадку, якщо ступінь її 

зрілості і товщина відповідали терміну вагітності. Виявлення відхилень від 

зазначених параметрів свідчило про порушення стану і функції плаценти. При 

оцінці об’єму навколоплодових вод (ОНВ) виділяли маловоддя, багатоводдя і 

нормальну кількість навколоплодових вод.  ОНВ вважали нормальним, якщо 

середній діаметр довільно обраних вільних просторів („кишень”), заповнених 

водами, знаходився в межах від 2 до 8 см. Багатоводдя характеризувалося 

розміром «кишень» більше 8 см, а маловоддя - відповідно менше 2 см. 

Показники біофізичного профілю плода (БПП) аналізували відповідно до 

шкали A.M. Vintzileos et al. [277]. Оцінка БПП 8-12 балів свідчила про 

задовільний стан плода та відсутність ознак плацентарної дисфункції (ПД), 7-6 

балів – вказувала на сумнівний стан плода та ехографічні ознаки компенсованої 

форми ПД, 5-4 балів і менше – критичний стан плода за усіма ознаками та 

необідність термінового вирішення питання щодо розродження. 

Доплерометричні дослідження кровообігу у функціональній системі 

«мати-плацента-плід» дозволяли проводити оцінку кривих швидкостей 

кровотоку (КШК), при якій основне значення має співвідношення між 

швидкостями кровотоку в різні фази серцевого циклу. Досліджували індекс 

резистентності (ІР) і систоло-діастолічне відношення (СДВ).  

СДВ – це відношення максимальної систолічної (А) й кінцевої 

діастолічної (В) швидкості кровообігу:   

СДВ=А/В 

ІР –  це відношення відмінності  між максимальною систолічною і 

кінцевою діастолічною швидкостями до максимальної систолічної швидкості 

кровообігу: 

ІР=(А-В)/А 

Максимальна систолічна швидкість кровообігу відображає, в першу 

чергу, скорочувальну функцію серця й еластичність стінок досліджуваної 

судини. Кінцева діастолічна швидкість визначається опором периферичного 

судинного русла. Досліджувані індекси відображають ступінь згасання 
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пульсової хвилі при проходженні її через кров'яне русло і використовуються як 

показники периферичного судинного  опору. 

Доплерометричні дослідження кровотоку проводили в артерії пуповини 

(АП), у правій і лівій маткових артеріях (МА), середній мозковій артерії плода 

(СМА). Кровообіг в АП використовували в її середній частині на достатньому 

віддаленні від місця її входження в черевну порожнину плода і в плаценту.   

Кровообіг у МА досліджували при повздовжньому скануванні в області 

бокових стінок матки. Проводили зіставлення ІР кровообігу в СМА й АП.    

Цереброплацентарне відношення (ЦПВ) = ІР СМА / ІРАП.  При цьому, ЦПВ у 

другій половині неускладненої вагітності не стає менше 1,0 і є показником 

більш високої резистентності судин головного мозку порівняно з плодово-

плацентарною ланкою. У наших дослідженнях ми використовували 

діагностичні критерії порушень кровообігу у функціональній системі  «мати-

плацента-плід» у 3 триместрі вагітності: СДВ КШК в АП – 3,0 і більше; ЦПВ 

нижче 1,0; у МА – 2,0 і більше.  Зсув ЦПВ нижче 1,0 є проявом компенсаторної 

централізації плодового кровообігу в умовах зниження плацентарної перфузії. 

При цьому виникає переважне кровопостачання головного мозку як найбільше 

життєво важливого органа. Доплерометричні дослідження робили в 

стандартних умовах у період апное і рухового спокою плода. 

Оцінку реактивності серцево-судинної системи плода у обстежених 

пацієнток здійснювали за допомогою кардіотокографічного дослідження (КТГ) 

на  фетальному моніторі (Sonicaid Team Care, Швеція) з 32-го тижня вагітності. 

Для реєстрації частоти серцебиття датчик кардіотокографа закріплювали за 

допомогою спеціального пояса на передній черевній стінці вагітної, в області 

найкращої чутності серцевих тонів плода. Зміни частоти серцевих скорочень 

відображалися приладом у вигляді цифрового сигналу і графічного зображення 

на паперовій стрічці. Одночасно з записом частоти серцевих скорочень плода 

реєстрували скорочувальну діяльність матки за допомогою тензометричного 

датчика, що зміцнювали в області дна матки.  Скорочення матки відображалися 

приладом у вигляді кривої на паперовій стрічці.  Запис КТГ проводили 

протягом 30-60 хвилин у положенні пацієнтки на боку. У процесі дослідження 
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на стрічці запису фіксували рухи плода.  При аналізі записів КТГ визначали 

такі показники: базальну частоту серцебиття плода в уд/хвил; стабільність 

базальної частоти серцебиття; наявність, кількість, тип та вид акцелерацій та 

децелерацій. Кожний із показників КТГ оцінювали від 0 до 2 балів за Фішер і  

сумували отримані бали. Отриманий загальний індекс указував на стан 

реактивності серцево-судинної системи плода на момент дослідження: 9-10  

балів – реактивність у межах норми,  7-8 – початкове порушення реактивності,  

5-6 – помірне порушення реактивності,  3-4 – виражене порушення 

реактивності,  < 2 – тяжке порушення реактивності. 

Оцінка психоемоційного стану проводилася у вагітних, які 

госпіталізувались через загрозу передчасних пологів анкетним методом. 

Вивчення індивідуального рівня стресостійкості (М.Г. Арапетян і співавт., 

1982; Н.М. Жонічева і співавт., 1984) проводилося за допомогою тесту 

індивідуальних рівнів стресогенних навантажень. Для кожної жінки 

визначалася сума балів, яка характеризувала її адаптивність, емоційність і 

стресостійкість. За отриманими даними кожної людини визначали індекс 

стресостійкості за формулою: 

 

Іа =    А       

      Е + Т 

А – адаптивність: А = а (сума балів у даної вагітної) х  100 = а х 2,78;  

Е - емоціність: Е = е (сума балів у даної вагітної) х 100 = е х 4,16; 

Т- тривожність: Т = т ( сума балів у даної вагітної) х 100 = т х 4,76; 

звідси: 

  Іа =    а  х  2,78 

           е х 4,16 + т х 4,76 

Жінки при І ≥1 характеризуються високою стресостійкістю, від 0,5 до 

0,99 - помірною, а при <0,5 - низькою стресостійкістю. 

Первинні дослідження неврологічного профілю у вагітних проводилися 

на 2-3 день після надходження в стаціонар для того, щоб виключити додаткове 

психологічне навантаження у вигляді переїзду, адаптації в стаціонарі й у палаті, 
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очікування результатів аналізів, УЗД, моменту постановки клінічного діагнозу і 

призначення терапії. Розроблений нами комплекс включав первинну 

індивідуальну первинну консультацію і подальші бесіди з психологом 

інституту в терапевтичних цілях, спрямованих на зниження психоемоційного 

напруження; призначалася натуропатична седативна терапія. 

Всім немовлятам проводили клінічне (загальний огяд, оцінка стану 

новонародженого за шкалою Апгар на першій та п’ятій хвилині життя, 

визначення маси тіла, антропометрія), лабораторне (загальний аналіз крові, 

загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення 

групової та резус-приналежності крові) та інструментальне (УЗД, 

рентгенографія - у випадку діагностики вродженої пневмонії) обстеження.  

Для статистичної обробки, розрахунку і оцінки отриманих даних був 

використаний t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок та методу 

кутового перетворення Фішера (програма Statistica for Windows і Microsoft 

Excel 7.0) з поправкою для малих значень. Для оцінки вирогідності різниці 

показників груп використовували параметричні та непараметричні методи 

статистичного аналізу, вважаючи відмінності достовірними за p<0,05. 

 

Матеріали даного розділу відображено в наступних роботах:  

1. Павлова О.М. Особливості перебігу пологів та післяпологового у жінок з 

аденоміозом. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінеколоів 

України.2018;1 (41):118−123. 

2. Скрипченко Н.Я., Павлова О.М. Профілактика та лікування акушерських 

і перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом. Здоров’я жінки.  

2019;1(137):69−73. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ 

ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПРЕРІОДУ НА ТЛІ АДЕНОМІОЗА ЗА 

ДАНИМИ ПОЛОГОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВАГІТНИХ З 

АКУШЕРСЬКОЮ ПАТОЛОГІЄЮ (2009-2013рр) 

 

Першим етапом роботи було проведено ретроспективний аналіз історій 

пологів, амбулаторних поліклінічних карт та обмінних карт вагітних жінок, які 

перебували на стаціонарному лікуванні та народили у пологовому відділенні 

для вагітних з акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМН України». 

За період з 2009 по 2013 роки у відділенні відбулося 3167 пологів. Питома 

частка жінок з АМ серед цих пацієнток склала 90 осіб – 2,8 %. Виявлено чітку 

тенденцію до зростання частоти АМ серед вагітних в останні роки – з 6 (1,3 %) 

у 2009 році до 32 (5,7 %) у 2013 році (рисунок 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Кількість жінок з АМ, які народили у пологовому відділенні для 

вагітних з акушерською патологією з 2009 по 2013 роки 
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За даними літератури та сучасних наукових досліджень усе ще лишається 

багато дискутабельних питань щодо особливостей перебігу вагітності на тлі 

ендометріозу.  Більшість авторів притримується думки, що АМ спричиняє 

багато акушерських ускладнень, таких як невиношування вагітності, 

передчасний вилив навколоплодових вод, передчасні пологи, прееклампсія, 

аномальне розміщення та прикріплення плаценти, кровотечі під час вагітності 

[53, 143, 205, 266]. У той же час дані цих досліджень показують протилежні 

результати щодо впливу на плід, підтверджуючи  зростання ризику появи 

малого для гестаційного віку плода та затримки розвитку плода у вагітних 

жінок з АМ та спростовуючи ці ризики [208, 280-284]. Перспективним 

напрямком на думку багатьох авторів для подальших досліджень є 

застосування антиагрегантної терапії при АМ з метою профілактики 

плацентарних порушень та їх акушерських і перинатальних наслідків [78, 213, 

285, 286]. Зважаючи на велику кількість суперечливих питань, очевидною є 

необхідність подальших досліджень з метою відрацювання оптимальної 

тактики ведення вагітних жінок з АМ для профілактики акушерських і 

перинатальних ускладнень у цих жінок.  

З метою встановлення особливостей перебігу вагітності, пологів та 

післяпологового періода у жінок з АМ, ретроспективно проаналізовано 90 

історій пологів – основна група. Групу контролю склали 30 жінок з 

фізіологічним перебігом вагітності, які також народжували у пологовому 

відділенні для вагітних з акушерською патологією. 

Вік пацієнток досліджуваних груп варіював від 22 до 41 року і склав в 

середньому 30,310,42 роки у групі жінок з АМ та 30,230,91 роки у 

контрольній групі. Переважна більшість жінок належала до групи 27-34 років 

(61 (67,8 %) та 19 (63,3 %) жінок), що демонструє ризик виникнення 

захворювання та імовірність ускладнень вагітності у більш зрілої групи. 

Найменший відсоток становили жінки віком 22-26 років – 14 (15,6 %) та 5 (16,7 

%) жінок відповідно, що можна пояснити меншою сукупністю факторів ризику 

для розвитку АМ в перші роки статевого життя.  
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Аналіз менструальної функції жінок з АМ наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Менструальна функція в групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна (n=90) контрольна (n=30) 

1 2 3 

початок менархе 

до 12 років 12 (14,4) 4 (13,3) 

12-13 років 67 (74,4) 23 (76,7) 

14-15 років 7 (7,8) 2 (6,7) 

понад 15 років 4 (4,4) 1 (3,3) 

тривалість циклу 

до 26 днів 4 (4,4) 1(3,3) 

26-29 днів 79 (87,8) 27 (90,0) 

понад 30 днів 7 (7,8) 2 (6,7) 

регулярність менструального циклу 

нерегулярний цикл 11 (12,2) 2 (6,7) 

тривалість менструації 

До 3 днів 7 (7,8) 2 (6,7) 

4-5 днів 73 (81,1) 25 (83,3) 

понад 6 днів 10 (11,1) 3 (10,0) 

характер менструації 

олігоменорея  7 (7,8) 2 (6,7) 

нормоменорея 69 (76,7) 26 (86,7) 

поліменорея 14 (15,6) 2 (6,7) 

болісність менструації 

альгодисменорея 29 (32,2)* 3 (10,0) 

відсутній біль 61 (67,8)* 27 (90,0) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 
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Вік настання менархе в обстежуваних групах суттєво не відрізнявся, 

переважно у віці 12-13 років – 67 (74,4 %) у жінок з АМ та 23 (76,7 %) у 

контрольній групі.  

Переважна більшість жінок обох груп відмічала, що менструальний цикл 

встановився відразу – 59 (65,6 %) пацієнток у основній та 20 (66,7 %) –  у 

контрольній групах.  

За віком менархе та тривалістю менструального цикла у обстежених жінок 

достовірної різниці не виявлено.  

Порушення менструального циклу відмічено у 11 (22,2 %) жінок з 

аденоміозом та в 2 (6,7 %) жінок з контрольної групи.  

Виявлено достовірно більший відсоток больового синдрома у жінок на тлі 

АМ – 29 (32,2 %). Показники стосовно олігоменореї та поліменореї були 

статистично незначимими.  

Також жінки основної групи скаржилися на мажучі кров’янисті виділення 

напередодні менструації – 9 (10,0 %) жінок, після менструації – 6 (6,7 %) та у 

середині менструального циклу – 15 (16,7 %) жінок з АМ.  

Аналогічних скарг у групі контроля не виявлено. 

Початок статевого життя у групі жінок з АМ відбувся у віці 18,030,4 

років, у жінок з контрольної групи – 17,960,26. Достовірної різниці між 

групами за даною ознакою не було. 

Привертає увагу значний рівень хронічного тазового болю у жінок з АМ – 

24 (26,7 %), запальних захворювань органів малого таза, піхви та її присінка – 

42 (46,7 %) та 56 (62,2 %), що свідчить про підкреслює суттєвий негативний 

вплив запальних процесів на патогенетичний розвиток АМ.  

Оперативні втручання з приводу гінекологічної патології в анамнезі мали 

16 (17,8 %) жінок основної групи та 3 (10,0 %) жінки контрольної групи. 

Аналіз гінекологічної захворюваності наведено у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Особливості гінекологічної захворюваності в групах дослідження,абс.ч.(%) 

Показник Група 

основна (n=90) контрольна (n=30) 

хронічний тазовий біль 24 (26,7)* 1 (3,3) 

безплідність 11 (12,2) 1 (3,3) 

запальні захворювання матки та 

придатків 

42 (46,7)* 3 (10,0) 

запальні захворювання вагіни і 

вульви 

56 (62,2)* 8 (26,7) 

лейоміома матки 8 (8,9) 1 (3,3) 

кісти яєчників 14 (15,6) 3 (10,0) 

перативні втручання з приводу 

гінекологічної патології 

16 (17,8) 3 (10,0) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

Зважаючи на значний рівень запальних процесів у жінок з АМ було більш 

детально досліджено стан біоти піхви в цих жінок і виявлено значні порушення 

мікробіоценозу. Ретроспективний аналіз виявиd, що до спектру мікрофлори, 

виділеної зі статевих шляхів обстежених жінок з АМ, входили різні види 

умовно-патогенної флори  (Streptococcus spp. – 34  (37,8 %),  Staphylococcus spp. 

– 28  (31,1 %),  Corynebacterium  spp.  –  26  (28,9 %),  Enterococcus spp. - 23 (25,6 

%),  E. coli - 48 (53,3 %), Klebsiella - 18 (20,0 %), Enterobacter 15 (16,7 %), гриби 

р. Candida 40 (44,4 %), яка у 53 (58,9 %) жінок з АМ формувала двох- та 

трьохкомпонентні асоціації бактеріально-кандидозного ураження статевих 

шляхів (стафілококи, кишкова паличка, стрептококи та гриби р. Candida).  

У великої кількості жінок з АМ спостерігалася відсутність лактобацил - 62 

(68,9%) (рисунок 3.2).  
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Рис. 3.2 Стан біоти статевих шляхів у групах дослідження 

 

Досліджуючи акушерсько-гінекологічний анамнез, виявлено суттєвий 

відсоток звичного невиношування - 18 (20,0 %) у пацієнток з АМ.  

Показник фізіологічних пологів незначно відрізнявся в досліджуваних 

групах, а кількість передчасних пологів склала 16 (17,8 %) у жінок з АМ.  

У структурі обтяженого акушерсько-гінекологічного анамнезу частота 

ранніх мимовільних абортів у жінок з АМ 28 (31,1 %) значно перевищує 

аналогічний показник у контрольній групі 3 (10,0 %), між показниками пізніх 

самовільних викиднів достовірної різниці не було – 15 (16,7 %) серед жінок з 

АМ та 2 (6,7 %) у контрольній групі.   

Також в анамнезі групи з АМ відмічено 2 випадки (2,2 %) антенатальної 

загибелі плода та 2 випадки ранньої неонатальної смертності серед передчасно 

народжених дітей, що склало 12,5 % (табл 3.3). 
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Таблиця 3.3 

 Акушерсько-гінекологічний анамнез у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна (n=90) контрольна (n=30) 

звичне невиношування 18 (20,0)* 1 (3,3) 

артифіційні аборти 16 (17,8) 5 (16,7) 

ранні самовільні викидні 28 (31,1)* 3 (10,0) 

пізні самовільні викидні 15 (16,7) 2 (6,7) 

термінові пологи 77 (85,6)* 29 (96,7) 

передчасні пологи 16 (17,8) - 

антенатальна загибель плода 2 (2,2) - 

рання неонатальна смертність 2 (2,2) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

Аналізуючи показники захворюваності на екстрагенітальну патологію, 

варто відмітити частоту інфекційного фактора (захворювання респіраторної та 

сечостатевої системи) особливо серед жінок з основної групи, які народили 

передчасно – це 14 з 16 жінок, що становить 87,5 %. Дані показники 

підтверджують значну роль інфекційного чинника в патогенезі невиношування 

у жінок з АМ. Оперативні втручання в анамнезі були у 32 (35,6 %) жінок з 

аденоміозом та у 9 (30,0 %) жінок з контрольної групи, які, переважно, були 

втручанням з-приводу апендектомії – у 17 (18,9 %) та 5 (16,7 %) обстежених 

жінок відповідно (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Структура екстрагенітальної патології в групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна (n=90)  контрольна (n=30) 

1 2 3 

серцево-судинні захворювання 8 (8,3) 2 (3,3) 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 

тиреоїдна патологія 5 (5,6) 1 (3,3) 

захворювання cечовидільної системи 15 (16,7) 3 (6,7) 

хвороби шлунково-кишкового 

тракту 

6 (8,3) 4 (6,7) 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05). 

 

Вивчаючи перебіг вагітності, яка передувала останнім пологам, показовою 

є наявність судинної патології та порушення згортуючої системи крові, 

оскільки частота плацентарних дисфункцій 38 (42,2 %), ранніх гестозів 27 (30,0 

%), прееклампсій 22 (24,4 %) та затримки розвитку плода (ЗРП) 34 (37,8 %) на 

тлі плацентарних порушень у жінок з аденоміозом суттєво перевищує 

показники контрольної групи.  

Зважаючи на частоту бактеріального вагінозу серед жінок з АМ 

напередодні пологів - 36 (40,0 %) у жінок з передчасним розривом плодових 

оболонок (ПРПО) з основної групи, як першопричини передчасних пологів, 

важливим є максимальне виключення у наступних вагітностях інфекційних 

факторів з метою запобігання акушерським та перинатальним ускладненням у 

жінок з АМ.  

Наявність передлежання плаценти 4 (4,4 %) можна пояснити порушенням 

маткових структур за рахунок дрібних вогнищ АМ, у групі контролю 

передлежання плаценти не спостерігалось (табл. 3.5).   

Таблиця 3.5 

Перебіг вагітності в групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=90) контрольна (n=30) 

1 2 3 

загрозливий аборт 29 ( 32,2)* 3 (10) 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 

ІЦН 5 (5,6) 1 (3,3) 

загроза передчасних пологів 35 (38,9)* 2 (6,7) 

передлежання плаценти 4 (4,4) - 

раннній гестоз 27 (30,0)* 3 (10,0) 

прееклампсія (всього): 22 (24,4) 2 (6,7) 

-помірна 

-тяжка 

17 (18,9)* 

5 (5,6) 

2 (6,7) 

- 

анемія 23 (25,6) 7 (23,3) 

ПРПО 30 (33,3)* 2 (6,7) 

бактеріальний вагіноз      

напередодні пологів 

36 (40,0)* 3 (10,0) 

плацентарна дисфункція 38 (42,2)* 2 (6,7) 

ЗРП 34 (37,8) - 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

Відсоток фізіологічних пологів у групах суттєво відрізняється – 48 (53,3%) 

та 27 (90,0%) відповідно.  

Одним з найбільш значущих ускладнень пологів у жінок з АМ були 

акушерські кровотечі 15 (16,7%) через порушення скоротливої функції матки 

або низьку плацентацію внаслідок пошкодження структури вогнищами 

аденоміозу. 

Інфекційний фактор, а саме часті порушення стану біоти піхви імовірно 

спричинили високий відсоток травм пологових шляхів 1-3 ступеня у жінок з 

АМ 17 (18,9 %), у контрольній групі - 3 (10,0 %). 

Тяжка прееклампсія виявлена у 4 (4,4 %) випадках у жінок з АМ. 

Порушення стану плода у 16 (17,8 %) стало причиною оперативних втручань 

(вакуум-екстракція та кесарський розтин) у пологах у вагітних з АМ (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Перебіг пологів у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

Основна 

(n=90) 

контрольна 

(n=30) 

фізіологічні пологи 48 (53,3)* 27 (90,0) 

пологи через природні пологові шляхи 

ускладнені розривом промежини 1 ступеня 

 

14 (15,6) 

 

3 (10,0) 

патологічні пологи через природні 

пологові шляхи (всього): 

 

12 (13,3) 

 

2 (6,7) 

- передчасні 

- дистрес плода (вакуум-екстракція) 

- розрив промежини 2-3 ступеня 

- затримка оболонок або плаценти 

6 (6,7) 

5 (5,6) 

3 (3,3) 

5 (5,6) 

- 

1 (3,3) 

- 

1 (3,3) 

патологічні пологи шляхом 

кесарського розтину (всього): 

 

29 (32,2)* 

 

1 (3,3) 

- тазове передлежання 

- ЗРП 

- передчасне відшарування нормально 

розташованої плаценти 

- передлежання плаценти 

- тяжка прееклампсія 

- дистресс плода 

- передчасні пологи у 30-34 тижні 

7 (7,8) 

12 (13,3) 

 

7 (7,8) 

4 (4,4) 

4 (4,4) 

11 (12,2) 

5 (5,6) 

- 

- 

 

1 (3,3) 

- 

- 

1 (3,3) 

- 

акушерські кровотечі 15 (16,7)* 1 (3,3) 

антенатальна загибель плода 2 (2,2) - 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 
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Передчасні пологи у жінок з АМ склали 4 (4,4 %) випадки, у контрольній 

групі передчасних пологів не було. 

У жінок з АМ сталося 2 (2,2 %) антенанальні загибелі серед плодів з ЗРП, у 

контрольній групі таких випадків не відбулось.  

Найбільш суттєвим показником патологічного перебігу післяпологового 

періода була гіпогалактія у породіль з АМ – 40 (44,4 %) жінок (рисунок 3.3). 

 

              

Рис. 3.3. Стан лактації у післяпологовому періоді в групах дослідження 

 

За даними карт розвитку новонароджених проаналізовано стан немовлят 

від моменту народження до виписки зі стаціонару.  

Діти від жінок з АМ рідше народжувались у задовільному стані через 

більшу частоту передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, 

дистресу плода, ЗРП, передчасних пологів та внутрішньоутробного 

інфікування. Проводилась оцінка за шкалою Апгар.  

В основній групі було відмічено 2 (20,0%) випадки ранньої неонатальної 

смерті через ускладнення, спричинені глибокою недоношеністю 

новонароджених (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Стан новонароджених в групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=90) контрольна (n=30) 

задовільний стан 58 (64,4%)* 28 (93,3%) 

оцінка за шкалою Апгар 

на 1 та 5 хвилині: 

 

 

 

 

- 7-10 

- 4-6 

- менше 4 

50 (55,6%)* 

30 (33,3%)* 

10 (11,1%) 

28 (93,3%) 

2 (6,7%) 

- 

внутрішньоутробне інфікування 14 (15,6%) - 

рання неонатальна смертність 2 (2,2%) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

Проведене дослідження на основі клініко-статистичного аналізу архівного 

матеріалу пологів на базі клінік ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН 

України» з 2009 до 2013 року дозволило виявити та проаналізувати ряд 

несприятливих факторів які ускладнюють перебіг вагітності, пологів та 

післяпологового періоду в жінок з АМ.  

Ретроспективний аналіз допоміг віднести до провідних факторів ризику 

наступні: вік жінки, обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез 

(безплідність, порушення менструального цикла, наявність доброякісних 

об’ємних пухлиноподібних утворень тіла матки, звичне невиношування 

вагітності), інфекції сечостатевої системи та часті респіраторні інфекції, 

порушення згортальної системи крові та матково-плацентарного кровотоку. 

Матеріали даного розділу відображено в роботі:  

1. Павлова О.М. Особливості перебігу пологів та післяпологового у жінок з 

аденоміозом. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінеколоів 

України.2018;1 (41):118−123. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ВАГІТНИХ З 

АДЕНОМІОЗОМ 

 

Другим етапом науково-дослідної роботи було проспективно обстежено 

50 вагітних з аденоміозом: досліджували перебіг вагітності і пологів, 

особливості післяпологового періоду, ообливості стану новонароджених віж 

жінок з АМ.  

Середній вік жінок обох груп коливався в межах 30-31 років (основна 

група - 30,40,74 років і контрольна – відповідно 30,01,0 років). Було виявлено 

явну перевагу групи жінок віком 26-34 років (основна група - 29 (58,0 %) та 

контрольна 17 (56,7 %) (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 

Розподіл жінок за віком у групах дослідження, абс. ч. (%) 

Вікова категорія (роки) Основна група Контрольна група 

21-25 9 (18,0) 6 (20,0) 

26-34 29 (58,0) 17 (56,7) 

35-40 12 (24,0) 7 (23,3) 

Всього жінок  50 (100,0) 30 (100,0) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

При вивченні особливостей початку менструальної функції виявлено, що 

найчастіше середній вік менархе складав 12-13 років (основна - 37 (74,0 %), 

контрольна - 21 (76,7 %).   

Оцінюючи тривалість циклу серед обстежених жінок можна було 

відзначити явне переважання вікової групи жінок у 28-30 років (43 (86,0 %) у 

основній групі та у 26 (90,0 %) жінок у контрольній).   

При оцінці тривалості менструації відзначалося переважання періоду у 4-5 

днів (42 жінки - 84,0 %) у основній групі та 27 (90,0 %) - у контрольній групі 

(табл 4.2).   
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Таблиця 4.2 

Менструальна функція в групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

початок менархе 

до 12 років 6 (12,0) 5 (13,3) 

12-13 років 37 (74,0) 21 (76,7) 

14-15 років 3 (6,0) 3 (6,7) 

понад 15 років 2 (4,0) 1 (3,3) 

тривалість циклу 

до 28 днів 3 (6,0) 2(6,7) 

28-30 днів 43 (86,0) 26 (90,0) 

понад 30 днів 4 (8,0) 2 (6,7) 

регулярність менструального циклу 

нерегулярний цикл 7 (14,0) 3 (10,0) 

тривалість менструації 

до 3 днів 3 (6,0) 1 (3,3) 

4-5 днів 42 (84,0) 27 (90,0) 

понад 6 днів 5 (10,0) 2 (6,7) 

характер менструації 

олігоменорея  4 (8,0) 1 (3,3) 

нормоменорея 41 (82,0) 28 (93,3) 

поліменорея 5 (10,0) 1 (3,3) 

болісність менструації 

альгодисменорея 17 (34,0)* 4 (13,3) 

відсутній біль 33 (66,0)* 26 (86,7) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 
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Частота болісних місячних була достатньо високою серед жінок основної 

групи – 17 (34,0 %) і становила лише 4 (13,3 %) випадки у контрольній  групі. 

Суттєвою достовірною відмінністю був показник  хронічного тазового болю - 

14 (28,0 %) у жінок з АМ та 2 (6,7 %) серед жінок контрольної групи.  

Початок статевого життя у групі жінок з АМ відбувся у віці 18,120,8 

років, у жінок з контрольної групи – 18,060,67. Достовірної різниці між 

групами за даною ознакою не виявлено. 

Показники запальних захворювань також були вищими у жінок з АМ, що 

ще  раз підтверджує роль запальних процесів у патогенезі розвитку АМ: 

запальні захворювання матки та придатків зустрічались у 24 (48,0 %) випадках 

у жінок основної групи та у 4 (13,3 %) у контрольній групі, запальні 

захворювання вагіни і вульви відмічено у основній групі у 33 (68,0 %) жінок та 

серед контрольної групи у 8 (26,7 %) (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

 Особливості гінекологічної захворюваності  

в групах дослідження, абс.ч.(%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

хронічний тазовий біль 14 (28,0)* 2 (6,7) 

безплідність 5 (10,0) 1 (3,3) 

запальні захворювання матки та 

придатків 

24 (48,0)* 4 (13,3) 

запальні захворювання вагіни і 

вульви 

33 (68,0)* 8 (26,7) 

лейоміома матки 5 (10,0) 2 (6,7) 

кісти яєчників 7 (14,0) 3 (10,0) 

оперативні втручання з-приводу 

гінекологічної патології 

9 (18,0) 4 (13,3) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 



75 
 

 

Інші наведені у таблиці показники (захворюваність на міому матки, кісти 

яєчників в анамнезі, відсоток оперативних втручать з-приводу гінекологічниї 

патології) не мали достовірної відмінності у обстежуваних жінок. 

Групи жінок були репрезентативні й за показниками по соматичній 

захворюваності, суттєвих відмінностей за патологіями серцево-судинної 

системи,  тиреоїдною патологією, захворюваннями cечовидільної системи  чи 

хворобами шлунково-кишкового тракту між групами не виявлено (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4 

Супутня екстрагенітальна патологія в групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

серцево-судинні захворювання 5 (10,0) 3 (3,3) 

тиреоїдна патологія 4 (8,0) 2 (3,3) 

захворювання cечовидільної 

системи 

8 (16,0) 4 (6,7) 

хвороби шлунково-кишкового 

тракту 

5 (10,0) 3 (6,7) 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05). 

 

З основних особливостей репродуктивного анамнеза у жінок з АМ в 

першу чергу привертає увагу суттєвий відсоток невиношування (11 (22,0 %) у 

основній групі та у 2 (6,7 %) у контрольній) та пізніх самовільних викиднів (12 

(24,0 %) у основній групі та 3 (10,0 %) у контрольній).  

Частота артифіційних абортів у групах достовірно не відрізнялась і була 

відносно не високою (9 (18,0 %) у групі жінок з аденоміозом та у контрольній 

групі 4 (13,3 %)).  

Відсоток нормальних пологів в анамнезі жінок з АМ був значно нижчим 

за контрольну групу (43 (86,0 %) та 28 (93,3 %) відповідно). Частота 
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передчасних пологів у обстежених жінок з АМ склала 7 (14,0 %). Також в 

анамнезі жінок з АМ виявлено 1 (2,0 %) репродуктивну втрату на пізніх 

термінах та 1 (2,0 %) випадок ранньої неонатальної смертності (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Репродуктивний анамнез в групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

звичне невиношування 11 (22,0)* 2 (6,7) 

артифіційні аборти 9 (18,0) 4 (13,3) 

ранні самовільні викидні 16 (32,0)* 2 (6,7) 

пізні самовільні викидні 12 (24,0)* 3 (10,0) 

термінові пологи 43 (86,0)* 28 (93,3) 

передчасні пологи 7 (14,0) - 

антенатальна загибель плода 1 (2,0) - 

рання неонатальна смерть 1 (2,0) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Аналізуючи на отримані дані, з метою глибшого вивчення проблеми 

акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом, доцільним є 

більш детальне обстеження гормональних порушень у цих жінок; вивчення 

особливостей мікробіоценозу піхви, зважаючи на високий відсоток запальних 

захворювань у жінок з АМ та їх негативний вплив на можливість виношування 

вагітності; наявність вищого відсотка пізніх самовільних викиднів та 

передчасних пологів у жінок з АМ вказує на можливі порушення фукнції 

плаценти та системи гемостазу й необхідної профілактики та корекції цих 

порушень. 

Матеріали даного розділу відображено в роботі:  

1. Скрипченко Н.Я., Павлова О.М., Мазур Т.М. Особливості 

ендокриологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з 

аденоміозом. Здоров’я жінки».2018;3(129):104−107. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА 

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК  ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ 

 

На другому етапі здійснено проспективний аналіз результатів клініко-

лабораторних та функціональних обстежень 50 вагітних з аденоміозом (основна 

група) та 30 жінками з фізіологічним перебігом вагітності (група контролю).  

З метою удосконалення та подальшого впровадження тактики обстеження 

та ведення вагітних жінок з АМ було запропоновано та впроваджено 

розширену схему лабораторно-діагностичних заходів у цих жінок для оцінки 

ефективності даної схеми.  

Результати проведених досліджень свідчать, що до 22 тижнів вагітності 

вже відмічаються розбіжності між перебігом вагітності у жінок з АМ та 

контрольною групою (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Перебіг вагітності до 22 тижнів у групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

ранній гестоз 16 (32,0)* 3 (10,0) 

загрозливий аборт 15 (30,0)* 4 (13,3) 

ІЦН 5 (10,0) - 

запальні захворювання вагіни і 

вульви 

27 (54,0)* 4 (13,3) 

респіраторна вірусна інфекція 9 (18,0) 2 (6,7) 

загострення соматичної патології 5 (10,0) 2 (6,7) 

репродуктивні втрати - - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Серед порушень нормального перебігу вагітності найбільш вагомими були 

наступні патологічні відхилення: ранній гестоз (16 (32,0 %) у основній групі, 3 
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(10,0 %)) у контрольній; загрозливий аборт (15 (30,0 %) у основній групі та 4 

(13,3 %)) випадки у контрольній та запальні захворювання вагіни і вульви (27 

(54,0 %) в основній групі, 4 (13,3 %)) у контрольній.  

Інфекцій, що передаються статевим шляхом не виявлено в жодній з груп. 

Лікування порушення нормоценозу піхви призначалось після виявлення 

збудника шляхом бактеріоскопії виділень на склі та бактеріологічного посіва з 

метою визначення титру та чутливості даного збудника. 

Виявлені порушення біоти піхви не завжди супроводжувалися 

суб’єктивними скаргами жінки, проте потребували лікування, зважаючи на 

збудників та їх титри.  

До спектру мікрофлори, виділеної зі статевих шляхів жінок з АМ входили 

наступні види умовно-патогенної флори (Streptococcus spp. – 16 (32,0 %), 

Staphilococcus spp. – 12 (24,0 %), Corynebacterium  spp. – 10 (20,0 %), 

Enterococcus spp. - 19 (38,0 %), E. Coli - 22 (44,0 %), Klebsiella - 14 (28,0 %), 

гриби р. Candida 21 (42,0 %)), відсутність лактобацил – 32 (64,0 %) (рисунок 

5.1). 

               

Рис. 5.1 Стан біоти статевих шляхів у групах дослідження 
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Зважаючи, що у переважної більшості жінок бактеріальний вагіноз 

перебігав безсимптомно – 29 (58,0 %), з метою профілактики акушерських та 

перинатальних ускладнень, викликаних патогенною флорою, доцільним було 

проведення регулярного аналізу біоти піхви у жінок з АМ навіть за відсутності 

клінічних проявів захворювання. 

З метою вивчення особливостей коагуляційного гемостаза у жінок з АМ, 

до діагностичного алгоритму були включені наступні показники: рівень 

фібриногену, ПТІ, активованого часткового тромбопластичнового часу, Д-

димеру, як можливих предикторів порушення коагуляції та подальшої 

реалізації їх у невиношування вагітності, ПД та ЗРП (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Стан коагуляційного гемостазу в 20-22 тижні вагітності  

у жінок з АМ, (М ± m) 

Показниик Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

фібриноген, г/л 6,70,5* 4,60,6 

ПТІ, % 106,14,2 102,14,3 

АЧТЧ, с 38,73,3* 33,21,3 

Д-Димер, нгФЕО/мл 990,315,3* 700,216,8 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Дослідження коагуляційного гемостазу у жінок з АМ у 20-22 тижні 

вагітності демонструє, що вже з 20-го тижня відбуваються зміни у згортуючій 

системі крові вагітних: відмічено достовірне підвищення фібриногена, 

активованого часткового тромбопластинового часу та молекулярного фактору 

тромбофілії – Д-Димеру у цих жінок. 

Серед усіх біофізичних методів дослідження найбільш інформативним з 

ранніх термінів вагітності є ультразвукова діагностика (УЗД). Дослідження, 
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присвячені вивченню сонографічних особливостей фетоплацентарного 

комплексу (ФПК) у жінок з АМ в анамнезі  проводилися в 2-3 триместрах 

вагітності. При оцінці функціонального стану ФПК під час вагітності були 

вивчені вищезазначені клініко-лабораторні і функціональні показники в такі 

терміни: 20-22; 28-32 і 38-41 тижнів. 

При вивченні структури плаценти і кількості навколоплодових вод, у цей 

гестаційний термін вже відзначено патологічні зміни у 6 (12,0 %) жінок з АМ – 

передчасне дозрівання плаценти та поєднання стоншення або потовщення 

плацентарної  тканини  з  випередженням дозрівання в 4 (8,0 %) жінок з 

аденоміозом (табл. 5.3). 

   

Таблиця 5.3 

Стан плаценти й навколоплодових вод  

у 20-22 тижні вагітності, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

структура плаценти 

- передачсне дозрівання плаценти 6 (12,0) - 

-поєднання стоншення або потовщення 

з випереджанням дозрівання 

4 (8,0) - 

об’єм навколоплодових вод 

- багатоводдя 2 (4,0) - 

- маловоддя 4 (8,0) - 

 

Мало місце 2 (4,0 %) випадки багатоводдя і 4 (8,0 %) випадки маловоддя 

у основній групі. У контрольній групі на даному терміні зміни не 

спостерігались. 

Достовірні зміни доплерометичних показників в сторону підвищення 

резистентності спостерігаються у жінок з АМ практично за всіма перевіреними 

параметрами. У контрольній групі змін не виявлено. Отже, при оцінці 
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гемодинамічних показників у жінок з АМ у 20-22 тижні вагітності 

спостерігаються перші ознаки порушень кровоплину – виявлено достовірне 

пришвидшення кровоплину (p<0,05) у артеряіх пуповини у жінок з АМ, 

показники кровоплину МА були дещо вищими але не носили достовірного 

зарактеру відносно показників групи контролю (табл. 5.4).  

 

Таблиця 5.4 

Гемодинамічні показники в 20-22 тижні вагітності  

у жінок з АМ, (М ± m) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

СДВ КШК артерій пуповини 4,40,2* 3,00,3 

ІР артерій пуповини 0,790,03* 0,660,02 

СДВ КШК середньомозкової артерії 5,70,3 4,80,4 

ІР середньомозкової артерії 0,860,08 0,770,04 

СДВ КШК маткових артерій 2,30,3 1,70,1 

ІР маткових артерій 0,620,02* 0,420,01 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Згідно з сучасними уявленнями, фізіологічний перебіг вагітності і 

нормальний розвиток плода забезпечується комплексом гормональних змін, які 

розвиваються в системі мати-плацента-плід, що формується під час 

прогресуючої вагітності. Кількісне визначення гормонів цієї системи та 

провідних інтерлейкінів проводили з метою виявлення порушення функції 

ФПК і порушень перебігу вагітності вцілому. У зв’язку з вищесказаним 

викликають зацікавлення дані про гормональні  зміни та зміни рівня цитокінів у 

вагітних з АМ. Розпочинаючи з 20 тижня вагітності у жінок з аденоміозом 

відзначалось достовірне зниження секреції Е, П та ХГЛ при одночасному 

підвищенні рівнів  ІЛ-6 та ФНП-, (р<0,05). Клінічно це проявлялось в 

симптомах загрози переривання вагітності (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Гормональні та імунологічні показники  

в 20-22 тижні вагітності, (М ± m) 

 

Показник 

Група  

основна (n=50) контрольна (n=30) 

естріол, нг/мл 1,50,2* 5,61,01 

прогестерон, нмоль/л 95,35,11* 117,910,02 

хоріонічний гонадотропін, мМО/мл 17800,3199,98* 39000,2900,82 

плацентарний лактоген, мг/л 3,41,3 6,92,21 

ФНП-, пг/мл 15,80,9* 8,81,3 

ІЛ-6, пг/мл 11,91,1* 6,90,6 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контроля, (p<0,05) 

 

Синхронне зниження рівня цих показників спостерігалось при загрозі 

переривання вагітності на фоні кров’янистих виділень. Це дає підстави 

відносити вагітних з АМ до групи ризику розвитку плацентарної дисфункції. У 

звязку з цим, гормональний моніторинг має бути рекомендований всім вагітним 

з АМ. 

Після 23 тижнів вагітності основним ускладненням у обстежених жінок з 

АМ була плацентарна дисфункція: 24 (48,0%) випадки у основній групі та лише 

у 4 (13,3%) випадках у контрольній групі. (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Перебіг вагітності з 23 тижнів вагітності  

у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

1 2 3 

плацентарна дисфункція 24 (48,0)* 4 (13,3) 

передлежання плаценти 6 (12,0) - 
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  Продовження таблиці 5.6 

1 2 3 

прееклампсія (всього): 

-помірна 

-тяжка 

18 (36,0)* 

15 (30,0)* 

3 (6,0) 

3 (10,0) 

3 (10,0) 

- 

загроза передчасних пологів  16 (32,0)* 3 (10,0) 

ПРПО 11 (22,0)* 1 (3,3) 

бактеріальний вагіноз 

напередодні пологів 

 

21 (42,0)* 

 

3 (10,0) 

анемія 7 (14,0) 4 (13,3) 

загострення соматичної патології 4 (8,0) 2 (6,7) 

ЗРП 10 (20,0)* 1 (3,3) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Крім того, досить часто мали місце такі ускладнення, як порушення 

плацентарної функцї: прееклампсія – помірна: (15 (30,0 %) у основній групі та 3 

(10,0 %)) у контрольній групі, тяжка прееклампсія – 3 (6,0 %) діагностовано 

лише у основній групі.  

Бактеріальний вагіноз напередодні пологів спостерігався у 21 (42,0 %) 

вагітної з АМ та у 3 (10,0 %) жінок з контрольної групи. Частота загрози 

передчасних пологів становила в основній групі 16 (32,0 %), а в контрольній – 3 

випадки, що складає 10,0 %, передчасний розрив плодових оболонок стався у 

11 (22,0 %) жінок з АМ і у контрольній у 1 (3,3 %) випадку. ЗРП у вагітних з 

АМ діагностовано у 10 (20,0 %) та лише 1 (3,3 %) випадок у групі контроля.  

Отримані результати вказують на високу частоту різноманітних 

гестаційних ускладнень у вагітних з АМ при використання  загальноприйнятих 

лікувально-профілактичних заходів. 

Згідно даних таблиці 5.7, у жінок з АМ відбуваються подальші 

підвищення показників згортуючої системи крові – значення ПТІ та Д-Димера у 

жінок з АМ достовірно перевищують значення аналогічних параметрів у 

контрольній групі. 
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Таблиця 5.7 

Стан коагуляційного гемостазу в 28-32 тижні вагітності  

у жінок з АМ, (М ± m) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

фібриноген, г/л 5,90,9 4,7 0,7 

ПТІ, % 111,94,2* 101,53,1 

АЧТЧ, с 39,32,8 34,71,9 

Д-Димер, нгФЕО/мл 990,315,3* 700,216,8 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Зміни стану плаценти і навколоплодових вод у вагітних з  АМ у 28-32 

тижні вагітності носили більш виражений характер порівняно з попереднім 

терміном обстеження.  

Частота передчасного дозрівання плаценти склала 8 (16,0 %) у жінок з 

АМ і лише 1 (3,3 %) випадок у контрольній групі. Поєднання виснаження або 

потовщення з випередженням дозрівання плаценти у контрольній групі не 

спостерігалось, а у основній склало 6 (8,0 %) випадків. (табл 5.8).  

 

Таблиця 5.8 

Стан плаценти і навколоплодових вод  

у 28-32 тижнів вагітності, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

1 2 3 

структура плаценти: 

- передчасне дозрівання плаценти 8 (16,0)* 1 (3,3) 

- поєднання стоншення або потовщення з 

випереджанням дозрівання 

6 (12,0) - 
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Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 

об’єм навколоплодових вод: 

- багатоводдя 4 (8,0) 1 (3,3) 

- маловоддя 4 (8,0) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Порушення кількості навколоплодових вод у групі жінок з АМ у вигляді 

багатоводдя відзначено у 4 (8,0 %) вагітних та у 1 (3,0 %). Випадки маловоддя в 

основній групі виявлено у 4 (8,0 %) жінок, у інших гркпах обстежених жінок 

ознак за дану патологію не  виявлено. 

Аналізуючи дані гемодинамічних показників у терміні 28-32 тижні 

вагітності, у жінок з АМ відмічається достовірне підвищення (p<0,05) 

параметрів кровоплину в артеріях пуповини (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Гемодинамічні показники в 28-32 тижнів вагітності  

у жінок з АМ, (М ± m) 

Показник Група 

Основна (n=50) Контрольна (n=30) 

СДВ КШК артерії пуповини 3,10,2* 2,30,3 

ІР артерії пуповини 0,670,13 0,560,07 

СДВ КШК середньомозкової артерії 4,00,4* 5,50,6 

ІР середньомозкової артерії 0,80,02 0,790,03 

СДВ КШК маткових артерій 2,20,1* 1,70,2 

ІР маткових артерій 0,560,02* 0,430,03 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

У маткових артеріях, як і у терміні 20-22 тижні вагітності (див. табл 5.4) 

виявлено незначне підвищення швидкості кровоплину. Кровоплин у басейні 
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середньомозкової демонстрував зниження резистентності, у показниках  

контрольної групи не виявлено аналогічних змін. 

Розглядаючи ендокринологічні зміни в 28-32 тижнів вагітності виявлено, 

що у пацієнток основної групи як і на більш ранніх термінах продовжує 

спостерігатись тенденція до достовірного зниження вмісту Е, П, ПЛ, ХГЛ 

(р<0,05) при одночасному підвищенні показників ІЛ-6 та ФНП- (табл 5.10). 

 

Таблиця 5.10 

Гормональні та імунологічні показники  

в 28-32 тижнів вагітності, (М ± m) 

Показник Група 

основна (n=30) контрольна (n=30) 

естріол, нг/мл 2,90,8* 8,32,3 

прогестерон, нмоль/л 122,429,5* 188,811,7 

хоріонічний гонадотропін, мМО/мл 22017,8144,7* 54100,3578,2 

плацентарний лактоген, мг/л 3,410,8* 9,012,8 

ФНП-, пг/мл 17,11,3* 9,30,9 

ІЛ-6, пг/мл 14,21,2* 7,11,03 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Вищезазначені зміни не спостерігається у жодному з досліджуваних 

параметрів у групі контролю. 

Підвищений рівень тривоги і стрес, які виникають під час вагітності, 

пов'язані з розвитком порушень розвитку плода та високим ризиком 

різноманітних акушерських ускладнень [15, 85, 201, 287]. З ранніх термінів 

вагітності вагітності відзначається зростання частоти скарг на підвищену 

дратівливість, серцебиття, загальну слабкість, зростають і показники реактивної 

тривожності на тлі заниженої самооцінки у вагітних [86, 288-294].  
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Отримані дані по рівню стресостійкості у обстежених вагітних 

представлені на рисунку 5.2.  

 

 

Рис. 5.2 Характеристика стресостійкості в групах дослідження 

 

У вагітних жінок з АМ високий рівень виявлено лише у 11 (22,0 %) жінок і 

помірний у 14 (27,0 %). Показник низького рівня стресостійкості у жінок з АМ 

склав 50,0 % - 25 вагітних жінок. У здорових вагітних мав місце високий рівень 

індексу стресостійкості 18 (60,0 %), і помірний рівень – 9 (30,0 %). Підвищений 

рівень тривоги за можливі передчасні пологи або несприятливе закінчення 

пологів відзначали 19 (63,0 %) жінок з АМ. Результати свідчать про значні 

зміни в показниках стресостійкості у вагітних жінок з АМ при виникненні 

загрози передчасних пологів. 

Отримані результати досліджень з вивчення гормонів стреса, як маркерів 

адаптаційних можливостей організиму, свідчать, що 41 (82,0 %) вагітних з АМ і 

лише 11 (36,7 %) здорових жінок мають виражену симптоматику: у них були 

скарги на підвищену втому і дратівливість, порушення сну, нестійкість 

настрою, плаксивість, зниження працездатності. 

 Порушення рівня стресових гормонів при відхиленнях у психоемоційному 

стані у жінок з АМ наведені в таблиці 5.11. 
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Таблиця 5.11 

Концентрація кортизолу, серотоніну, адреналіну та норадреналіну у в 

групах дослідження, (М ± m) 

Показник Група 

основна  (n=50) контрольна (n=30) 

кортизол, нмоль/л 771,96±21,71* 242,7±16,33 

еротонін, нмоль/л 79,04±2,33* 314,8±14,38 

адреналін, нмоль/доба 178,88±3,26* 79,4±7,86 

норадреналін, нмоль/доба 691,48±24,84* 296,07±18,83 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Як видно з таблиці, у вагітних з АМ показники концентрації К, С, А і НА 

характеризуються підвищенням. Отримані дані свідчать про зміни стрес-

реалізуючих і стрес-лімітуючих систем у вагітних з АМ.  

Показники системи коагуляційного гемостазу у жінок з АМ достовірно 

вищі значень у контрольній групі, і якщо на більш ранніх термінах відрізнялись 

окремі параметри (див. табл. 5.7), то ближче до 38-го тижня порушення 

відмічались по всіх досліджуваних показниках (табл. 5.12).  

 

Таблиця 5.12 

Стан коагуляційного гемостазу у 38-41 тиждень у жінок з АМ, (М ± m) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

фібриноген, г/л 6,30,8* 3,9 0,7 

ПТІ, % 115,25,2* 103,42,5 

АЧТЧ, с 38,72,3* 32,51,9 

Д-Димер, нгФЕО/мл 3188,334,7* 1200,4222,6 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 
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При оцінці основних змін із боку плаценти і об’єму навколоплодових вод 

при доношеній вагітності варто зазначити подальшу тенденцію до збільшення 

частоти ПД у жінок з АМ – 14 (28,0 %) проти контрольної групи – 2 (6,7 %) та 

високий рівня багатоводдя (основна група – 7 (14,0 %) і контрольна – 1 (3,3 %)), 

показник маловоддя у групах достовірно не відрінявся, хоч і був вищим у групі 

жінок з АМ (основна група – 5 (10,0 %) і контрольна – 1 (3,3 %)) (табл. 5.13). 

 

Таблиця 5.13 

Стан плаценти і навколоплодових вод в 38-41 тиждень  

у жінок з АМ, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

структура плаценти 

- передчасне дозрівання плаценти 14 (28,0)* 2 (6,7) 

- поєднання стоншення або стовщення 

з випереджанням дозрівання 

10 (20,0)* 1 (3,3) 

 

об’єм навколоплодових вод 

- багатоводдя 7 (14,0)* 1 (3,3) 

- маловоддя 5 (10,0) 1 (3,3) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Одночасно з вищеописаними змінами в пацієнток основної групи на 

пізніх термінах вагітності виявлялась стала тенденція до достовірного 

підвищення гемодинамічних показників у артеріях пуповини відностно групи 

контролю (p<0,05); у басейні середньомозкової артерії кровоплин був в межах 

фізіологічних норм, але достовірно нижчий за показники швидкостей 

кровоплину конрольної групи; отримані показники швидкостей кровоплину у 

маткових артеріях не були суттєво вищі за контрольну групу але спостерігалась 

стійка тенденція до їх підвищення (таблиця 5.14).    
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Таблиця 5.14 

Гемодинамічні показники в 38-41 тижнів вагітності  

у жінок з АМ, (М ± m) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

СДВ КШК артерії пуповини 2,80,3* 1,80,2 

ІР артерії пуповини 0,650,07* 0,450,03 

СДВ КШК середньомозкової артерії 3,30,5* 6,40,3 

ІР середньомозкової артерії 0,760,08 0,820,04 

СДВ КШК маткових артерій 2,30,2 1,70,3 

ІР маткових артерій 0,540,04* 0,380,06 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Дослідження ендокринологічних та імунологічних показників у жінок з 

АМ, що у цих вагітних і надалі спостерігалося достовірне зниження рівнів 

естріолу, прогестерону та ПЛ (p<0,05) відносно пацієнток  контрольної групу 

на тлі зростання рівня акушерської патології у обстежених жінок в основній 

групі під час вагітності та у пологах (таблиця 5.15). 

 

Таблиця 5.15 

Гормональні та імунологічні показники  

в 38-41 тижнів вагітності, (М ± m) 

  Показник  Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

1 2 3 

естріол, нмоль/л 6,81,4* 16,53,1 

прогестерон, нмоль/л 271,229,5* 368,428,4 

плацентарний лактоген, мг/л 4,61,5* 10,82,2 
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Продовження таблиці 5.15 

1 2 3 

ФНП-, пг/мл                  16,41,6* 8,891,1 

ІЛ-6, пг/мл                 12,91,4* 7,40,88 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Для жінок з АМ характерним був високий рівень ускладнень при 

розродженні: частка фізіологічних пологів у основній групі була достовірно 

нижчою за контрольну: 26 (52,0 %) та 27 (90,0 %) жінок відповідно, передчасні 

пологи виявлено лише у основній групі – 8 (16,0 %), дистрес плода (основна 

група – 9 (18,0 %), контрольна – 1 (3,3 %), акушерські кровотечі (акушерський 

травматизм у пологах, передчасне відшарування нормально розташованої 

плаценти або кровотеча при передлежанні плаценти) у жінок з АМ – 10 (20,0 

%) також значно перевищили дані контрольної групи – 2 (6,7 %) (p<0,05). 

Серед різноманітних видів допомоги і оперативних втручань у пологах 

обстежених жінок було 4 (8,0 %) випадки вакуум-екстракції плода, спричинені 

диcтресом плода у другому періоді пологів, відновлення цілісності пологових 

шляхів 2 або 3 ступеня після пологів (11 (22,0 %) у основній групі та 2 (6,7 %)) 

у контрольній групі). 

У жінок з АМ відзначається високий рівень кесарських розтинів (основна 

група – 13 (22,6 %) і контрольна – 2 (6,7 %)). В структурі показань до 

кесарського розтину також були наявні певні розбіжності між контрольною 

групою і групою жінок з АМ. У вагітних з основної групи більшість  показань 

склали: ургентні оперативні втручання через дистрес плода (5 (10,0 %), 3 

випадки (6,0 %) тяжкої прееклампсії, ЗРП – 8 (16,0 %), акушерські кровотечі 

через передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (4 (8,0 %)) та 

3 планові оперативні втручання через передлежання плаценти (3 (6,0 %)) У 

вагітних з контрольної групи було проведено оперативне розродження через 1 

(3,3 %) випадок тазового передлежання плода та 1 випадок (3,3 %) 

передчасного відшарування нормально розташованої плаценти (таблиця 5.16).  



93 
 

 

Таблиця 5.16 

Особливості перебігу пологів у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=50) 

контрольна 

(n=30) 

фізіологічні пологи 26 (52,0)* 27 (90,0) 

пологи через природні пологові шляхи 

ускладнені розривом промежини 1 ступеня 

8 (16,0) 2 (6,7) 

патологічні пологи через природні 

пологові шляхи (всього): 

11 (22,0)* 1 (10,0) 

- передчасні пологи 5 (10,0) - 

- дистрес плода (вакуум-екстракція) 4 (10,0) - 

- розрив промежини 2-3 ступеня 3 (6,0) - 

- затримка оболонок або плаценти 5 (10,0) - 

патологічні пологи шляхом 

кесарського розтину (всього): 

 

13 (26,0)* 

 

2 (6,7) 

- тазове передлежання 3 (6,0) 1 (3,3) 

- ЗРП 8 (16,0) - 

- передчасне відшарування нормально 

розташованої плаценти 

4 (8,0) 

 

1 (3,3) 

 

- передлежання плаценти 3 (6,0) - 

- тяжка прееклампсія 3 (6,0) - 

- дистрес плода 5 (10,0) 1 (3,3) 

- передчасні пологи у 30-34 тижні 3 (6,0) - 

акушерські кровотечі 10 (20,0)* 1 (3,3) 

антенатальна загибель плода 1 (2,0) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 
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Передчасних пологів, розривів промежини 2-3 ступеня, випадків тяжкої 

прееклампсії та пізніх репродуктивних втрат у контрольній групі не 

відмічалось.  

З особливостей післяпологового періода найбільш значущу роль грала 

гіпогалактія у жінок з АМ – 19 (38,0 %); у контрольній групі цей показнак 

спостергіався лише у 3 жінок (10,0 %).  

Випадків перинатальних втрат в основній і контрольній групі не було. В 

основній групі частка задовільного стану новонароджених була нижче за 

контрольну – всього 28 (56,0 %) новонароджених. Практично всі 

новонароджені контрольної групи – 27 (90,0 %) народились в задовільному 

стані.  

Внутрішньоутробне інфікування спостерігалось виключно у основній 

групі – 9 (18,0 %), ЗРП на фоні ПД та гемодинамічних порушень діагностована 

у основній групі у 10 (20,0 %) випадках і у контрольній – 1 (3,3 %) (табл 5.17). 

 

Таблиця 5.17 

Особливості стану новонароджених та перебіг  

неонатального періоду, абс. ч. (%) 

Показник Група 

основна (n=50) контрольна (n=30) 

задовільний стан 28 (56,0)* 27 (90,0) 

помірна асфіксія 5 (10,0) 1 (3,3) 

тяжка асфіксія 4 (8,0) 1 (3,3) 

внутрішньоутробне інфікування 9 (18,0) - 

затримка розвитку плода 10 (20,0)* 1 (3,3) 

гіпоксично-ішемічна енцефалопатія 5 (10,0) - 

геморагічний синдром 4 (8,0) - 

гіпербілірубінемія 14 (28,0)* 1 (3,3) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 
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Ще одним достовірно вищим у основній групі був рівень білірубінемії – 

14 (28,0 %), переважно у дітей з ЗРП та передчасно народжених дітей. У 

контрольній групі був зафіксований 1 (3,3 %) випадок гіпербілірубінемії. Тяжка 

асфіксія спостерігалась у 4 (8,0 %) випадках у основній групі але цей показник 

не був достовірно вищим на контрольну групу – 1 (3,3 %) випадок. Гіпоксично-

ішемічна енцефалопатія діагностована у 5 (10,0 %) немовлят основної групи та 

не спостерігалась у контрольній. 

Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з АМ в 

анамнезі, які отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи 

характеризується високим рівнем порушень з боку функціонального стану 

плода, плаценти й об’єму навколоплодових вод на фоні виражених 

гемодинамічних і ендокринологічних порушень, в основному, субкомпенсо-

ваного характеру, але, в ряді випадків, і декомпенсованими змінами, що 

призводить до високої частоти оперативного розродження у цій групі.  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про негативний 

вплив АМ на стан репродуктивного здоров'я жінок і необхідність  адекватної 

профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з АМ вже з 

ранніх термінів вагітності.  

Пропонований комплекс діагностичних заходів демонструє свою 

актуальність та дозволяє поетапно контролювати перебіг вагітності з метою 

проведення своєчасної корекції гормональних, гемодинамічних, 

фетоплацентарних, запальних порушень та їх наслідків у вагітних, а також 

свідчить на користь необхідності підтримки здорового психологічного клімату 

для вагітних жінок з АМ, зважаючи на їх низьку адаптивну здатність  порівняно 

з контрольною групою.  

 

Матеріали даного розділу відображено в роботі:  

1. Павлова ОМ. Особливості перебігу пологів та післяпологового у жінок з 

аденоміозом. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів 

України. Київ. 2018;1(41):118−123. 
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РОЗДІЛ 6. 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

ВАГІТНИХ ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ 

 

Третій етап дослідження полягав у проведенні клініко-лабораторного і 

функціонального аналізу проспективного спостереження за 70 вагітними 

жінками  з АМ, які народили у пологовому відділенні для вагітних з 

акушерською патологією ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» 

з 2016 по 2019 роки. Цих жінок було розподілено на дві групи: основна – 36 

пацієнток, які отримували удосконалений комплекс ведення вагітності і група 

порівняння – 34 жінки, які отримували загальноприйняті лікувально-

профілактичні заходи згідно нормативних документів МОЗ України. Групу 

контролю склали 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності. 

Середній вік жінок з АМ коливався в межах 31-32 року (основна група - 

31,080,84 років і група порівняння відповідно 31,060,81 років), в контрольній 

групі цей показник складав 31,070,87 років. Надані в таблиці 6.1 дані вказують 

на те, що групи жінок були репрезентативні за віком. 

Таблиця 6.1 

Розподіл за віком в групах дослідження, абс. ч. (%) 

Показник 

(роки) 

Група 

основна (n=36) порівняння (n=34) контрольна (n=30) 

22-26 7 (19,4) 7 (20,6) 6 (20,0) 

27-31 10 (27,8) 10 (29,4) 9 (30,0) 

32-36 15 (41,7) 14 (41,2) 12 (40,0) 

37-41 4 (11,1) 3 (8,8) 3 (10,0) 

 

Як свідчать дані надані у таблиці 6.1, відзначалась явна перевага жінок 

віком 32-36 років (основна група – 15 (41,7 %) жінок, порівняння – 14 (41,2 %), 

контрольна  -12 (40,0 %) жінок). Групи жінок були репрезентативні за віком. 

Початок статевого життя у обстежених жінок припав переважно на вік 15-

18 років. Більше половини жінок з аденоміозом перебували у офіційному 
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шлюбі – 26 (72,2 %) та 24 (70,6 %) відповідно, решта – у цивільному. Серед 

контрольної групи показник зареєстрованого шлюбу становив 22 (73,3 %) 

жінки. Запобігання вагітності здійснювалось шляхом перерваного статевого 

контакту, оральних та внутрішьноматкових контрацептивів. 

При вивченні особливостей менструальної функції у пацієнток з АМ, 

звертали увагу на початок менархе, тривалість та регулярність менструального 

циклу, наявність больового синдрома. Найчастіше середній вік початку менархе 

складав 12-13 років (основна – 25 (69,5 %), порівняння – 20 (58,8 %), 

контрольна - 22 (73,3 %), достовірної різниці між групами не виявлено. 

Більшість обстежених жінок обох груп відмічала, що менструальний цикл 

встановився від самого початку – 25 (69,5 %) у основній, 23 (67,6 %) та 21 (70,0 

%) у контрольній групах. При оцінці тривалості менструації відзначаться 

переважання жінок віком 26-29 років - 30 (83,3 %) жінок основної групи, 28 

(82,4 %) жінок групи порівняння та 28 (93,3 %) жінок з групи контролю. 

Достовірної різниці при вивченні показників тривалості і регулярності 

менстуації не виявлено. Особливої уваги заслуговують отримані дані про 

характер менархе. Відмічається зростання частки жінок з поліменореєю: у 

жінок з АМ достовірно різниться з даними групи контролю (основна група – 9 

(25,0 %), група порівняння – 7 (20,6 %), група контролю – 2 (6,7 %)). Частота 

болісних місячних була достовірно високою серед жінок з АМ (12 (33,3 %) і 13 

(38,2 %) відповідно). Хронічний тазовий біль відмічали 10 (27,8 %) жінок 

основної групи та 8 (23,5 %) з групи порівняння.   

Отримані результати вивчення характеру менструальної функції свідчать 

про беззаперечну наявність несприятливих чинників у жінок з АМ, що 

підтверджується високою частотою порушень характеру менархе та наявністю 

вираженого больового синдрому у порівнянні з контрольною групою. Також 

жінки основної групи з’являли скарги на мажучі кров’янисті виділення 

напередодні менструації – 9 (10,0 %) жінок, після менструації – 6 (6,7 %) та у 

середині менструального цикла – 15 (16,7 %) жінок з АМ (таблиця 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Менструальна функція в групах дослідження, абс. ч.(%) 

 

Показник 

Група 

основна    

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

початок менархе 

до 12 років 5 (13,9) 4 (11,8) 3 (10,0) 

12-13 років 25 (69,5) 20 (58,8) 22 (73,3) 

14-15 років 4 (11,1) 5 (14,7) 4 (13,3) 

понад 15 років 2 (5,6) 1 (8,8) 1 (3,3) 

тривалість циклу 

до 26 днів 3 (8,3) 2 (5,8) 1(3,3) 

26-29 днів 30 (83,3) 28 (82,4) 28 (93,3) 

понад 30 днів 3 (8,3) 4 (11,8%) 1 (3,3) 

регулярність менструального циклу 

нерегулярний цикл 5 (13,9) 6 (17,6) 2 (6,7) 

тривалість менструації 

до 3 днів 6 (16,7) 5 (14,7) 3 (10,0) 

4-5 днів 25 (69,5) 23 (67,6) 23 (76,7) 

понад 6 днів 5 (13,9) 6 (17,6) 4 (13,3) 

характер менструації 

олігоменорея  6 (16,7) 5 (14,7) 3 (10,0) 

нормоменорея 20 (55,6) 19 (55,8) 25 (83,3) 

поліменорея 9 (25,0)* 7 (20,6)* 2 (6,7) 

болісність менструації 

альгодисменорея 12 (33,3)* 13 (38,2)* 4 (13,3) 

відсутній біль 24 (66,7)* 21 (61,8)* 26 (86,7) 

хронічний тазовий біль 10 (27,8) 8 (23,5) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 
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Отримані результати, продемонстровані у таблиці вказують на наявність 

обтяженого репродуктивного анамнезу в жінок основної групи та групи 

порівняння.  Підтвердженням цьому служать більш високий рівень 

мимовільних ранніх (основна – 4 (11,1 %) і порівняння – 6 (17,6 %)) та пізніх 

абортів (основна – 6 (16,7 %), порівняння – 7 (20,6 %))  аніж у контрольній 

групі. Артифіційні аборти були наявні в усіх групах жінок (таблиця 6.3).  

Таблиця 6.3 

Репродуктивний анамнез в групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння  

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

відсутні вагітності 2 (5,6) 3 (8,8) - 

артифіційні аборти 9 (25,0) 10 (29,4) 8 (26,7) 

мимовільні ранні аборти 4 (11,1) 6 (17,6)* 1 (3,3) 

мимовільні пізні аборти 6 (16,7) 7 (20,6) - 

завмерла вагітність 6 (16,7)* 8 (23,5)* 1 (3,3) 

термінові пологи 29 (80,6) 25 (73,5) 30 (100,0) 

передчасні пологи 5 (13,9) 6 (17,6) - 

антенатальна загибель плода 1 (2,8) 2 (5,8) - 

звичне невиношування 4 (11,1) 5 (14,7) - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

Показники стосовно звичного невиношування  (основна – 4 (11,1 %) і 

порівняння – 5 (14,7 %)) та завмерлої вагітності (основна – 6 (16,7 %), 

порівняння – 8 (23,5 %)) також були дещо вищими у жінок з АМ. Отримані 

результати підтверджують загальноприйняту думку про розвиток АМ на фоні 

обтяженого репродуктивного анамнезу.  

В анамнезі у жінок з АМ дані за наявність оперативних втручань 

відрізнялись поміж груп не суттєво: 13 (36,1 %) жінок з АМ, 11 (32,4 %) серед 
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жінок групи порівняння та 10 (33,3 %) жінок з контрольної групи. Переважна 

більшість втручань була проведена з-приводу гострого апендицита – у 7 (19,4 

%) жінок основної, 6 (17,6 %) порівняльної та у 6 (20,0 %) жінок з контрольної 

групи відповідно. 

Серед відображених у таблиці 6.4 показників захворюваності на 

екстрагенітальну патологію можна виділити істотний рівень запальних 

захворювань сечовидільної системи (основна група – 6 (16,7 %) і порівняння – 7 

(20,6 %)) та часті гострі респіраторні вірусні інфекції основна – 8 (22,2 %) і 

порівняння –  (20,6 %)) у жінок з АМ. 

 

Таблиця 6.4 

Структура супутньої екстрагенітальної патології в групах 

дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

Основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

серцево-судинні захворювання 3 (8,3%) 3 (8,8%) 1 (3,3%) 

тиреоїдна патологія 2 (5,6%) 3 (8,8%) 1 (3,3%) 

захворювання cечовидільної 

системи 

6 (16,7%) 7 (20,6%)* 2 (6,7%) 

хвороби шлунково-кишкового 

тракту 

3 (8,3%) 4 (11,8%) 3 (10,0%) 

часті ГРВІ 8 (22,2%)* 7 (20,6%)* 2 (6,7%) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показни6ків групи контролю, 

(p<0,05). 

 

Безумовно, висока частота супутньої запальної соматичної захворюваності 

вказує на її істотну роль у генезі ендометріоїдного ушкодження репродуктивної 

системи.  
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Серед особливостей супутньої гінекологічної захворюваності можна 

виділити достовірно високу частоту хронічних запальних захворювань матки і 

придатків (18 (50,0 %) та 16 (47,0 %) жінок з АМ відповідно) і запальних 

захворювань піхви і її присінка (основна – 22 (61,1% і порівняння – 24 (70,6%) 

жінок). Також,  зважаючи на те, що перенесені оперативні втручання на органах 

малого таза одним з можливих етіологічних чинників розвитку АМ або 

погіршення стану при раніше виявленому генітальному ендометріозі, нами 

було проаналізовано і цей чинник також (кістами і кістомами яєчників: основна 

– 3 (8,3 %) і порівняння – 2 (5,8 %); оперативні втручання з-приводу 

позаматкової вагітності: основна – 2 (5,6 %) і порівняння – 1 (2,9 %); 

консервативні міомектомії:  основна – 4 (11,1 %) і порівняння – 3 (8,3 %)), але 

достовірної різниці між групами не виявлено (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

 Гінекологічний анамнез в групах дослідження, абс. ч.(%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

(n=30) 

запальні захворювання вагіни 

і вульви 

22 (61,1)* 24 (70,6)* 9 (30,0) 

запальні захворювання матки 

та придатків 

18 (50,0)* 16 (47,0)* 2 (6,7) 

позаматкова вагітність 2 (5,6) 1 (2,9) 1 (3,3) 

апоплексія яєчників 3 (8,3) 4 (11,8) 1 (3,3) 

консервативна міомектомія 4 (11,1) 3 (8,3) 2 (6,7) 

кісти та кістоми яєчників 3 (8,3) 2 (5,8) 3 (10,0) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05). 

 

Безумовно, певний інтерес представляють дані про клінічну симптоматику 

обстежених жінок.  Так, значний відсоток жінок із АМ  відзначали 

альгодисменорею (12 (33,3 %) і 13 (38,2 %) відповідно), також високий рівень 
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хронічного тазового болю (10 (27,8 %) жінок з основної групи та 8 (23,5 %) 

жінок з групи порівняння), рівень диспареунії склав у основній групі 23 (63,9 

%) і у групі порівняння – 20 (58,8 %) жінок з АМ, що негативно відображається 

на якості життя жінок. 

 При вивченні тривалості основного захворювання слід зазначити, що цей 

показник був ідентичним в основній і порівняльній групах і складав  3,50,3 

років.  

Отримані результати свідчать про істотні складності при веденні жінок з 

АМ, як групи ризику з порушення репродуктивного здоров’я та якості життя, 

що обумовлюється тривалістю захворювання та вираженою клінічною 

симптоматикою: частими запальними захворюваннями, невиношуванням 

вагітності, репродуктивними втратами, порушенням перебігу вагітності та 

вираженим больовим синдромом. Ці аргументи є переконливим доказом 

необхідності удосконалення лікувальної тактики на етапі прегравідарної 

підготовки та  під час ведення самої вагітності у жінок з АМ. 

 

6.1 Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з аденоміозом 

   

Одним з завдань третього етапу науково-дослідної роботи було вивчити 

особливості стану мікробіоценозу піхви у вагітних з АМ з метою  лікування та 

профілактики ускладнень та репродуктивних втрат у цих жінок.  

Лікування призначалось після виявлення титру та чутливості збудника 

шляхом бактеріоскопії виділень на склі та бактеріального посіва вагінальних 

виділень. У випадку виявлення патологічної флори призначалося контрольне 

обстеження після проведеного лікування. Виявлені порушення біоти піхви 

лише у половині випадків у жінок з АМ супроводжувалися суб’єктивними 

скаргами жінки, проте потребували лікування, зважаючи на збудників та їх 

титри. Для корекції порушеннь нормоценозу піхви застосовувалися місцеві 

препарати широкого спектра дії (з антибактеріальною та антимікотичною дією, 

оскільки виключно бактеріальний вагіноз або кандидозний кольпіт без 
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бактеріальної флори виявлено не було) у вигляді вагінальних супозиторіїв для 

уникнення системного впливу на організм вагітної жінки. Курс лікування 

тривав від 6 до 12 днів залежно від типу збудника та його титра, у випадку 

виявлення високого титра патологічної бактеріальної флори назначалась 

системна антибактеріальна терапія препаратами в залежності від чутливості 

збудника курсом до 7 днів. 

Результати аналізу показників бактеріальної контамінації геніталій 

обстежених жінок у 20-22 тижні вагітності свідчать, що до спектру виділеної 

мікрофлори входили різні види умовно-патогенних збудників (рисунок 6.1).  

 

        

Рис 6.1. Стан біоти статевих шляхів в групах дослідження у 20-22 тижні 

 

Серед них виділяли наступні: Streptococcus spp. – 16 (44,4 %) у основній та 17 

(50,0 %) у групі порівняння, Staphylococcus spp. – 11 (30,6 %) та 8 (23,5 %) 

відповідно, Corynebacterium  spp. – 15 (41,7 %) та 17 (50,0 %), Staphylococcus 

epidermid. - 22 (61,1 %) та 20 (58,8 %), E. coli - 19 (50,0 %) та 21 (61,8 %), 

Klebsiella - 12 (33,3 %) та 10 (29,4 %), Enterobacter 15 (41,7 %) та 16 (47, %). 
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Гриби р. Candida виявлено у 17 (47,2 %) з основної та у 16 (47,0 %) вагітних з 

групи порівняння, даний інфекційний збудник у 27 (75,0 %) жінок з основної та 

у 26 (76,5 %) вагітних з групи порівняння формувала трьох- та 

чотирьохкомпонентні асоціації бактеріально-кандидозного ураження статевих 

шляхів (стафілококи, кишкова паличка, стрептококи та гриби р. Candida). У 

великої кількості жінок з АМ спостерігалася відсутність лактобацил – у 23 (63,9 

%) жінок  основної групи та у 25 (73,5 %) з групи порівняння.  

У контрольній групі спостерігалась достовірно менша кількість 

патологічної флори, відсутність лактобацил виявлено лише у 6 (20,0 %) жінок. 

З обмінних карт вагітних жінок отримано дані щодо обстеження на 

TORCH-інфекції. Імуноглобуліни M у жінок з аденоміозом та у контрольній 

групі були негативні щодо усіх вищезазначених збудників (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Наявність TORCH-інфекцій у обстежених жінок  

(імуноглобуліни M та G), абс.ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

M G M G M G 

токсоплазма, Од/мл - 4 (11,1 %) - 4 (11,8 %) - 2 (6,7 %) 

краснуха, Од/мл - 19 (52,8 %) - 22 (64,7 %) - 17 (56,7 %) 

цитомегаловірус, 

Од/мл 

- 5 (13,9 %) - 3 (8,8 %) - 3 (10,0 %) 

герпес звичайний, 

тип ½, S/CO 

- 6 (16,7 %) - 7 (20,1 %) - 4 (13,3 %) 

 

Клінічної картини за наявність будь-якого гострого інфекційного процесу 

на момент обстеження (цитомегалоівірусної, герпетичної інфекції, краснухи, 

токсоплазмозу) у обстежуваних жінок не було виявлено. 

Наявність імуноглобуліна G до виявлених збудників у високих титрах, як 
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показника нещодавно перенесеної інфекції не відмічали, достовірної різниці 

між отриманими даними у жінок з АМ та контрольною групою також не 

виявлено.  

Імуноглобуліни G до вірусу краснухи були наявні у більшості жінок (19 

(52,8 %) – у основній групі, 22 (64,7 %) – порівняння та 17 (56,7 %) – у групі 

контролю), що свідчило про наявність імунітету. 

У обстежених жінок у жодній з груп не виявлено інфекції, що 

передаються статевим шляхом. 

На рисунку 6.2 зображено стан біоти піхви у жінок з аденоміозом та у 

контрольної групи після лікування. 

         

Рис 6.2. Стан біоти статевих шляхів у жінок з АМ напередодні пологів. 

 

Дані, отримані напередодні пологів у жінок з АМ з основної групи 

свідчать про суттєві позитивні зміни стану біоти піхви на тлі регулярного 

контролю та призначення відповідного лікування.  

Показники основної групи наближались до показників у здорових жінок, 

хоча і дещо їх перевищували, але достовірної різниці між цими групами не 
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виявлено (у основній групі напередодні пологів такі збудники, як 

Staphylococcus epidermalis виявлялись у 4,4 разу менше ніж до початку 

впровадження запропонованого нами лікувально-профілактичного комплекса, 

Streptococcus spp. у 4 рази, Staphylococcus spp. у 5,5 разу, Coli у 3,8 разів, 

Klebsiella не визначалась у жодної з обстежених жінок, гриби роду Candida – у 

2,4 разу менше, а рівень лактобацил зріс у 3,8 разу).  

Показники групи порівняння лишились практично без змін, 

спостерігалось незначне зниження певних параметрів (E. Сoli до 12 (35,3 %) та 

Enterobacter до 5 (14,7 %)) за рахунок функції самоочищення піхви. Відсутність 

лактобацил відмічена у 6 (16,7 %) жінок  основної групи, у 23 (67,6 %) з групи 

порівняння та у 5 (16,7 %) жінок з групи контроля. 

Згідно отриманих даних стає зрозуміло, що регулярне обстеження і 

підтримка нормоценозу піхви є необхідними у жінок з АМ, оскільки досить 

часто порушення нормоценозу піхви перебігає безсимптомно, призводячи до 

важких акушерських і перинатальних наслідків.  

Вчасна діагностика та лікування інфекійно-запальних захворювань у 

вагітних жінок з АМ є важливою складовою профілактики ускладнень перебігу 

вагітності, пологів та післяпологового періоду.  

Нормальний стан вагінального мікробіоценоза – одна з важливих основ 

здоров’я репродуктивної системи і фізіологічного перебігу вагітності. 

 

6.2 Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу 

та морфологічні особливості плаценти у жінок на тлі аденоміоза 

 

У даному підрозділі науково-дослідної роботи третього етапу 

дослідження наведено результати оцінки функціонального стану фето-

плацентарного комплекса у жінок груп дослідження у термінах 20–22, 28–32 та 

38–41 тижнів вагітності.  

У вагітних жінок з АМ з 20 тижнів вже спостерігаються порушення 

функції плаценти, хоча за кількістю випадків наявності патологічних ознак між 
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групами жінок з АМ та контрольною групою достовірної різниці не було. 

Виявлено патологічні зміни у 2 (5,6 %) жінок з АМ з основної групи та у 1 (2,9 

%) жінки з групи порівняння - передчасне дозрівання плаценти і поєднання 

стоншення або потовщення плацентарної тканини з передчасним дозріванням 

по одному випадку жінок з АМ. Крім того, мало місце по 1 (2,8 %) випадку 

багатоводдя і маловоддя у основній групі, 2 (5,8 %) випадки багатоводдя у 

групі порівняння, маловоддя ж не діагностовано (рисунок 6.3). 

 

Рис 6.3. Вагітність 22 тижні. Маловоддя. 

 

У контрольній групі у терміні 20-22 тижні вагітності вищезазначені 

порушення швидкості кровоплину у артеріях пуповини, маткових артеріях та 

басейні середньо-мозкової артерії не спостерігались (таблиця 6.7).  

Таблиця 6.7 

Стан плаценти і навколоплодових вод в 20-22 тижні вагітності, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

  порівняння 

(n=34) 

  контрольна 

(n=30) 

1 2 3 4 

структура плаценти 

  - передчасне дозрівання  

плаценти 

2 (5,6 %) 1 (2,9 %) - 
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Продовження таблиці 6.7 

1 2 3 4 

 - поєднання стоншення або 

стовщення з передчасним 

дозріванням плаценти 

1 (2,8 %) 1 (2,9 %) - 

об’єм навколоплодових вод 

- багатоводдя 1 (2,8 %) 2 (5,8 %) - 

- маловоддя 1 (2,8 %) - - 

 

 Зміни доплерометичних показників в сторону незначного пришвидшення 

кровоплину спостерігаються у жінок з АМ у АП та МА у основній групі та 

групі порівняння. Достовірних змін кровоплину у СМА плодів жінок з АМ 

порівняно з контрольною групою не виявлено. У контрольній групі змін не 

виявлено.  

У таблиці 6.8 наведено особливості гемодинамічних показників у вагітних 

жінок з АМ.  

Таблиця 6.8 

Гемодинамічні показники в 20-22 тижні вагітності у жінок з АМ, (Мм) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

СДВ КШК артерії пуповини 3,60,1 3,80,3 3,20,3 

ІР артерії пуповини 0,70,03 0,740,02* 0,670,02 

СДВ КШК середньомозкової 

артерії 

5,00,3 5,20,4 4,60,2 

ІР середньомозкової артерії 0,830,08 0,80,04 0,790,05 

СДВ КШК маткових артерій 2,00,3 2,50,1* 1,90,1 

ІР маткових артерій 0,590,02* 0,60,01* 0,430,02 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 
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Оцінюючи показники функціонального стану плода у 20-22 тижнів у 

жінок з АМ, звертали увагу поодинокі виявлення порушень стану плода у 

вигляді тахікардії плода (основна група – 1 (2,8 %), група порівняння – 2 (5,8 

%)), аномалій з боку дихальних рухів плода (основна група – 2 (5,6 %), група 

порівняння – 1 (2,9 %)) та рухової активності плода в цілому (основна група – 1 

(2,8 %), група порівняння – 2 (5,8 %)). У контрольній групі аналогічні зміни у 

даному терміні не виявлялись (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

Показники функціонального стану плода у 20-22 тижні у жінок з АМ 

абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

 (n=30) 

фетометрія плода 

- ЗРП - - - 

серцева діяльність плода 

- брадикардія (<110 уд/хвил) - - - 

- тахікардія (>160 уд/хвил) 1 (2,8) 2 (5,8) - 

дихальні рухи плода 

- порушення 2 (5,6) 1 (2,9) - 

рухова активність плода 

- порушення 1 (2,8) 2 (5,8) - 

Тонус плода 

- порушення - - - 

 

Відстежуючи ефективність призначеного лікування, наступний 

проміжний контроль у жінок з АМ здійснювали у 28-32 тижні вагітності. 

Виявлено подальші прогресуючі патологічні зміни у жінок з АМ, проте, у жінок 

з основної групи вони носили менш виражений характер: передчасне 
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дозрівання плаценти у 5 (13,9 %) жінок з основної групи та у 11 жінок (32,4 %) 

з групи порівняння; поєднання стоншення або гіперплазії плацентарної тканини 

з передчасним дозріванням у 2 (5,6 %) жінок з основної групи та у 4 (11,8 %) з 

групи порівняння (рисунок 6.4). 

 

 

Рис. 6.4 Вагітність 30 тижнів (група порівняння). Гіперплазія плаценти. 

 

Багатоводдя діагностовано у 4 (11,1 %) основної та у 8 (22,2 %) жінок 

групи порівняння відповідно та по 2 випадки маловоддя у обстежених жінок з 

АМ. У контрольній групі на даному терміні зміни стосувались передчасного 

дозрівання плаценти у 1 (3,3 %) випадку та діагностовано 2 (6,7 %) випадки 

багатоводдя. Виявлені зміни продемонстровані у таблиці 6.10. 

Таблиця 6.10 

Стан плаценти і навколоплодових вод в 28-32 тижнів вагітності, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

1 2 3 4 

структура плаценти 

- передчасне дозрівання плаценти 5 (13,9)** 11 (32,4)* 1 (3,3) 
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Продовження таблиці 6.10 

1 2 3 4 

- поєднання стоншення або 

стовщення з передчасним 

дозріванням плаценти 

2 (5,6) 4 (11,8) - 

об’єм навколоплодових вод 

- багатоводдя 4 (11,1) 8 (22,2)* 2 (6,7) 

- маловоддя 2 (5,6) 2 (5,8) - 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Аналізуючи дані гемодинамічних показників у терміні 28-32 тижні 

вагітності, у жінок з АМ з групи порівняння відмічається достовірне 

підвищення параметрів кровоплину у артеріях пуповини та маткових артеріях 

на тлі незначного зниження швидкості кровоплину в басейні середньомозкової 

артерії, показники в контрольній групі не демонстрували аналогічних змін. 

Зміна кровоплину в басейні середньомозкової артерії в пацієнтки з АМ 

(зниження швидкості) продемонстровані на рисунку 6.5. 
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Рис. 6.5 Вагітність 32 тижні (основна група). Зниження швидкості 

кровоплину у басейні СМА 

У основній групі на тлі лікування показники гемодинамічних змін у 

обстежених жінок з АМ характеризувались менш вираженими змінами, але все 

ще не наближались до показників контрольної групи, через незначне 

підвищення швидкості кровотоків у АП та МА.  Показник СДВ КШК СМА у 

основній групі був все ще нижчим за дані, отримані у контрольній групі, але 

вже достовірно перевищував показники кровоплину у групі порівняння, 

(p<0,05) (таблиця 6.11). 

Таблиця 6.11 

Гемодинамічні показники в 28-32 тижні вагітності  

у жінок з АМ, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

СДВ КШК артерії пуповини 2,90,2 3,80,7* 2,30,3 

ІР артерії пуповини 0,610,03** 0,80,02* 0,560,02 

СДВ КШК середньомозкової артерії 5,10,3*,** 4,00,4* 6,20,2 

ІР середньомозкової артерії 0,810,08 0,760,04* 0,80,05 

СДВ КШК маткових артерій 1,90,3** 2,60,1* 1,60,1 

ІР маткових артерій 0,480,02*,** 0,570,01* 0,390,03 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Показники особливостей функціонального стану плода у 28-32 тижні 

вагітності у обстежених жінок продемонстровано у таблиці 6.12. У групі 

порівняння у терміні 28-32 тижні вагітності відмічались порушення тонусу 

плода, рухової активності та дихальних рухів плода, чого не діагностували у 

основній чи контрольній групах. 
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Таблиця 6.12 

Показники функціонального стану плода у 28-32 тижні  

у жінок з АМ, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

 (n=30) 

фетометрія плода 

- ЗРП 3 (8,3)** 9 (26,5)* 1 (3,3) 

серцева діяльність плода 

- брадикардія (<110 уд/хвил) 1 (2,8) 3 (8,8) - 

- тахікардія (>160 уд/хвил) 1 (2,8) 2 (5,8) - 

дихальні рухи плода 

- порушення - 4 (11,8) - 

рухова активність плода 

- порушення - 4 (11,8) - 

тонус плода 

- порушення - 1 (2,9) - 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05). 

 

Порушення серцевої діяльності у плода (нетривалі епізоди брадикардії) 

було виявлено у 1 (2,8 %) плода жінки з АМ основної групи та у 3 (8,8 %) 

плодів жінок групи порівняння. Епізоди тахікардії без рухової активності плода 

на момент дослідження було виявлено у 1 (2,8 %) плода жінки з АМ основної 

групи та у 2 (5,8 %) плодів жінок групи порівняння. Серцевий ритм вдавалось 

нормалізовувати шляхом зміни положення тіла жінки під час дослідження. 

Досліджуючи стан плода у 28-32 тижні, звертало увагу зростання рівня 

ЗРП у групі порівняння – 9 (26,5 %) жінок, у той час у основній групі цей 

показник становив 3 (8,3 %), а у контрольній – 1 (3,3 %) випадки (рисунок 6.6).  
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Рис. 6.6 Вагітність 31 тиждень (група порівняння). ЗРП. 

 

Патологічні зміни плаценти та навколоплодових вод у вагітних з  АМ з 38 

тижнів вагітності мали більш виражений характер у порівнянні з аналогічними 

параметрами у 28-32 тижні.  

Частота передчасного дозрівання плаценти зросла: у групі порівняння 

показник був найвищим – 12 (35,3 %), у основній групі жінок – суттєво нижчим 

– 5 (11,1 %), проте все ще достовірно відрізнявся від даних контрольної групи – 

всього 1 (3,3 %) випадок. Поєднання стоншення або гіперплазії з 

випередженням дозрівання плаценти у контрольній групі не спостерігалось, а у 

основній групі – 2 (5,6 %) та у групі порівняння - 2 випадки (5,8 %) (рисунок 

6.7).  

 

Рис. 6.7. Вагітність 38 тижнів (основна група). Гіперплазія плаценти. 
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Порушення кількості навколоплодових вод у групі жінок з АМ на тлі 

лікування у вигляді багатоводдя виявлено лише у 3 (8,3 %) жінок основної 

групи проти 11 (32,4 %) у групі порівняння, маловоддя спостерігалось у 2 (5,6 

%) випадках у основній групі проти 7 (20,6 %) аипадків у групі порівняння. 

У контрольній групі ці порушення діагностовано по 1 випадку – по 3,3 % 

відповідно (таблиця 6.13).   

Таблиця 6.13 

Стан плаценти і навколоплодових вод в 38-41 тижнів вагітності, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

  порівняння 

(n=34) 

  контрольна 

(n=30) 

структура плаценти 

 - передчасне дозрівання 

плаценти 

5 (11,1 %)*,** 12 (35,3 %)* 1 (3,3) 

- поєднання стоншення або 

стовщення з передчасним 

дозріванням плаценти 

2 (5,6 %) 2 (5,8 %) - 

об’єм навколоплодових вод 

- багатоводдя 3 (8,3 %)** 11 (32,4 %)* 1 (3,3) 

- маловоддя 2 (5,6 %)** 7 (20,6 %)* 1 (3,3) 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Аналізуючи дані гемодинамічних показників у терміні 38-41 тижні 

вагітності у жінок з АМ відмічено, що у основній групі на тлі запропонованого 

лікування спостерігалась відсутність достовірної різниці з показниками 

швидкостей кровоплину контрольної групи.  

Дані отримані від групи порівняння достовірно відрізняються від 

основної групи та від групи контроля за рахунок пришвидшення кровотоків у 
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артеріях пуповини плодів жінок з АМ, незначного пришвидщення кровоплину 

у маткових артеріях та зниження швидкостей кровотоків у середньомозковій 

артерії, (p<0,05) (таблиця 6.14). 

Таблиця 6.14 

Гемодинамічні показники в 38-41 тижні вагітності  

у жінок з АМ, (Мм) 

 

Показник 

Група 

Основна 

(n=36) 

Порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

(n=30) 

СДВ КШК артерії пуповини 2,30,2** 3,30,4* 2,00,4 

ІР артерії пуповини 0,480,01** 0,680,02* 0,460,02 

СДВ КШК середньомозкової 

артерії 

5,80,4** 3,10,6* 6,00,2 

ІР середньомозкової артерії 0,720,08 0,680,03 0,70,05 

СДВ КШК маткових артерій 1,60,2 2,00,1 1,90,3 

ІР маткових артерій 0,370,02** 0,560,02* 0,410,03 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Оцінюючи показники функціонального стану плода у 38-41 тиждень у 

жінок з АМ, відмічено достовірну різницю між показником затримки розвитку 

плода у групах обстеження (основна група – 5 (13,9 %), група порівняння – 14 

(38,9 %), контрольна – 1 (3,3 %)), порушення серцевої діяльності плода 

виявлено у основній групі – 3 (8,3 %), групі порівняння – 7 (19,4 %) та у 

контрольній у 1 (3,3 %) вагітної.  

Рухова активність плода була зниженою у основній групі у 3 (8,3 %), 

групі порівняння у 8 (23,5 %) та у контрольній у 1 (3,3 %) випадку (таб. 6.15).  
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Таблиця 6.15 

Показники функціонального стану плода  

у 38-41 тиждень вагітності, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

 (n=30) 

фетометрія плода 

- ЗРП 5 (13,9)** 14 (38,9)* 1 (3,3) 

серцева діяльність плода 

- брадикардія (<110 уд/хвил) 3 (8,3)** 7 (19,4)* 1 (3,3) 

- тахікардія (>160 уд/хвил) - - - 

дихальні рухи плода 

- порушення 3 (8,3)** 7 (19,4)* 1 (3,3) 

рухова активність плода 

- порушення 3 (8,3)** 8 (23,5)* 1 (3,3) 

тонус плода 

- порушення 2 (5,6) 6 (16,7) - 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05). 

 

Зниження кількості дихальних рухів спостерігалось у основній групі – 3 

(8,3 %), групі порівняння – 7 (19,4 %) та у контрольній у 1 (3,3 %) вагітної 

жінки. Усі вищезазначені порушення стану плода були розцінені як дистрес 

плода та потребували ургентного розродження. 

Проведені дослідження демонструють доцільність та ефективність 

запропонованої лікувальної методики, а також більш розширеного 

діагностичного комплекса у вагітних жінок з АМ. Розбіжність, яка все ще має 

місце між результатами основної та контрольної груп імовірно вказує на 

необхідність профілактики плацентарних порушень на більш ранніх термінах 

вагітності у жінок з АМ. 
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У плацентах жінок з АМ, яким було проведено комплексне лікування у 

порівнянні з контрольною групою були виявлені характерні зміни для здорових 

жінок, які відповідають 38-41 тижню гестації у більшості (29  (80,6 %)) 

спостережень в цій групі. У контрольній групі показник становив 26 (86,7 %), а 

у групі порівняння лише 17 (50,0 %) жінок (рисунок 6.8). 

 

Рис. 6.8. Плацента жінки 40 тижнів вагітності (основна група). Будова ворсинок 

відповідає гестаційному терміну. Забарвлення за Ван-Гізоном.  Ок.10. Об.20. 

 

У частині плацент (основна група) були фокальні порушення кровообігу з 

наявністю розширенних повнокровних фетальних судин (рисунок 6.9). 

 

Рис. 6.9. Плацента жінки 39 тижнів вагітності (основна група). 

Розширення та повнокров’я фетальних судин ворсин. Забарвлення 

гематоксилін-еозином.  Ок.10. Об.20. 
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Також у плацентах жінок з АМ з основної групи відмічено поодинокі 

мікровогнища материнських інфарктів відповідно до класифікації Амстердам, 

2015 року [278], які були виявлені тільки на гістологічному рівні в глибоких 

шарах ворсин хоріону, що вказує на парціальне зниження плацентарних 

васкулярних процесів, але вираженості виявленої патолоії було недостатньо для 

появи суттєвих клінічних проявів (рисунок 6.10).  

 

 

Рис. 6.10. Плацента жінки 40 тижнів вагітності (основна група). 

Мікровогнища материнських інфарктів. Забарвлення гематоксилін-еозином.  

Ок.10. Об.10. 

 

Ультразвукові ознаки наявності ПД були відсутні, новонароджені 

народилися з масою більше 3000,0 г, за шкалою Апгар 8-8 балів. Згідно даних 

літератури, клінічні ознаки з’являються при суттєвих патологічних змінах, коли 

кількість материнських інфарктів займає площу більше 30 % [278]. 

Також в поодиноких випадках зустрічаються стовбурові ворсини з 

центральним розташуванням судин і вогнищами, оточеними ворсинками з 

проліферацією синцитіотрофобласта – «вузлики» росту, які вказують на 

прискорення дозрівання ворсин (рисунок 6.11). 
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Рис. 6.11. Плацента жінки 40 тижнів вагітності (основна група). 

Стовбурові ворсини з центральним розташуванням судин. Проліферація 

синцитіо-трофобласта - «вузлики» росту. Забарвлення за Ван-Гізоном.  Ок.10. 

Об.10. 

 

За результатами імуногістохімічного дослідження маркера проліферації 

та регенерації Кі-67 відмічено розповсюдженість експресії в ядрах синцитія 

ворсин в плацентах жінок основної групи.  

Також відмічалась наявність поодиноких «великих», тобто збільшених в 

розмірі ядер, що пов’язано з проліферацією та регенерацією клітинних 

структур, особливо в ядрах синцитія, ворсин середнього калібру та 

термінальних ворсин. 

Після проведеного комплексного лікування у плацентах жінок з АМ 

основної групи поряд з регенеративними процесами у стуктурах плацент 

відмічалось збільшення компенсаторних реакцій у вигляді збільшення 

синцитіокапілярних мембран у ворсинах що сприяло покращення дифузії 

кисню та поживних речовин (рисунок 6.12). 
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Рисунок 6.12. Плацента жінки 40 тижнів вагітності (основна група). 

Експресія Кі-67 в ядрах  строми клітин ворсин. наявність поодиноких  

збільшених в розмірі ядер. Імуногістохімічна реакція. Ок.10. Об.20. 

 

Гістологічно в плацентах жінок групи порівняння відмічено більш 

виразні патологічні зміни порівняно з основною та контрольною групами, які 

виявлено переважно в децидуальній тканині (рисунок 6.13). 

 

 

Рис. 6.13. Плацента жінки 39 тижнів вагітності (група порівняння). 

Вогнища витончення децидуальної оболонки. Наявність в судинах тромбозу. 

Забарвлення за Ван-Гізоном.  Ок.10. Об.20. 

 

Було встановлено, що в більшості зразків плацент відмічається наявність 

вогнищ витончення та нерівномірного потовщення децидуальної оболонки, в 

деяких зразках наявний тромбоз у судинах. 
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У вогнищах витончення децидуальної оболонки відмічався фіброз, 

відсутність децидуальних клітин, мікровогнища поверхневих крововиливів. Під 

такими вогнищами виявлено виражений фіброз строми та безсудинні 

структури, в децидуальній тканині крововиливи руйнували архітектоніку 

тканини, виявлялися вогнища скупчення судин з тромбозом венозних судин. 

Масивні приворсинчасті відкладення фібриноїда призводили до 

материнських інфарктів і парціально знижували судинну перфузію в 

плацентарній тканині, також відмічалось зменшення синцитіокапілярних 

мембран та розташування судини в центрі ворсин (рисунок 6.14). 

 

 

 

Рис. 6.14. Плацента жінки  39 тижнів вагітності (група порівняння). 

Судини, розташовані в центрі ворсин. Зменшення синцитіокапілярних мембран. 

Забарвлення гематоксилін-еозином.  Ок.10. Об.10. 

 

Ущільнення строми ворсин з фіброзом і порушенням архітектоніки 

розташованих по центру судин та наявністю тромбоза в фетальних судинах 

призводили до зниження судинної перфузії (рисунок 6.15). 
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Рис. 6.15. Плацента жінки 39 тижнів вагітності (група порівняння). 

Плацентарне пошкодження з парціальним та розповсюдженим зниженням 

судинної перфузії. Забарвлення за Ван-Гізоном.  Ок.10. Об.20. 

 

При імуногістохімічному дослідженні маркера проліферації та 

регенерації Кі-67 у жінок з АМ виявлено експресію в поодиноких ядрах 

синцитія та строми клітин ворсин у основній групі (рисунок 6.16). 

 

 

Рис. 6.16. Плацента жінки  40 тижнів вагітності (основна група). 

Експресія Кі-67 в поодиноких ядрах синцитія та строми клітин ворсин. 

Імуногістохімічна реакція  МКАТ. Ок.10. Об.20. 
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Гістоархітектоніка ворсинчастого дерева зразків плацент жінок групи 

контроля характеризувалась пропорційним розгалуженням, характерною 

щільністю ворсинок в міжворсинчастому просторі. Гістологічна оцінка 

ступеню зрілості ворсинчастого дерева дозволила виявити достатню його 

зрілість. Будова ворсинок 26 (86,7 %) зразків відповідала гестаційному терміну. 

Морфологічні особливості плацентарного бар'єру жінок з АМ 

продемонстровано у таблиці 6.16.  

Таблиця 6.16  

Морфологічні особливості плацентарного бар'єру жінок з АМ 

 

Показник 

Групи 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

маса плацент, г, (Mm) 499,412,5** 365,215,7* 510,310,8 

наявність ушкоджень, абс.ч, (%) 5 (13,9)** 17 (50,0)* 2 (6,7) 

кількість крововиливів, абс.ч, 

(%) 

6 (16,7)** 22 (64,7)* 3 (10,0) 

наявність материнських 

інфарктів, абс.ч, (%) 

8 (22,2)** 23 (67,6)* 5 (16,7) 

запалення, абс.ч, (%) 4 (11,1)** 18 (52,9)* 2 (6,7) 

раннє дозрівання, абс.ч, (%) 7 (19,4)** 17 (50,0)* 4 (13,3) 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05). 

 

Вага плацент жінок основної групи та групи контролю варіювала в межах 

499,412,5 г та 510,310,8 г відповідно. Достовірно відрізнялись показники 

групи порівняння - 365,215,7 г.  

Прикріплення пуповини в більшості плацент було парацентральне або 

центральне, суттєвої різниці між групами не відмічалось. В пуповині 

одиничних плацент усіх груп відмічено помірний набряк вартонових драглів. 
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 Амніотичне покриття було представлене переважно одношаровим 

кубічним або циліндричним епітелієм з вогнищевими ознаками дистрофії і 

десквамації, сполучно-тканинні волокна хоріонічної пластинки нерівномірної 

щільності. Просвіти судин пластинки нерівномірної ширини та 

кровонаповнення, стінки більшості вен були нерівномірно потовщені, просвіти 

їх розширені, повнокровні. Суттєвих розбіжностей між групами не було. 

Морфологічні дослідження зразків плацент на наявність ушкоджень та 

материнських інфарктів, кількість крововиливів, запальних змін та ознак 

передчасного дозрівання тканин плаценти демонстрували відсутність суттєвих 

розбіжностей між основною та контрольною групами, найгірші результати на 

найбільш виражені патологічні були виявлені в плацентах пацієнток групи 

порівняння, різниця відносно основної та контрольної груп достовірна, 

(p<0,05). 

Найвищі показники зустрічались саме у зразках основної групи, що 

свідчить на користь позитивних регенеративних змін на тлі запропонованого 

лікування у жінок з АМ.  

Показники експресії маркеру проліферації та регенерації Кі-67 в 

структурах плацент жінок з АМ представлені у таблиці 6.17. 

Таблиця 6.17 

Експресія маркеру проліферації та регенерації Кі-67 в структурах 

плацент жінок з АМ, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Групи 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

синцитій ворсин хоріона 11* 2 4 

строма ворсин 9* 1 3 

децидуальна оболонка 8* 1 4 

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, (p<0,05). 
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Таким чином, у плацентах жінок основної групи на тлі запропонованого 

лікування були виявлені зміни, характерні для здорових жінок при доношеній 

вагітності, у переважній більшості спостережень – 29 (80,6 %) зразків плацент. 

Імуногістохімічно в основній групі експресія маркеру проліферації Ki-67 була 

достовірно більш вираженою за дані групи порівняння, що вказує на 

регенеративні можливості, пов'язані з лікуванням. Експресія проліферативного 

маркеру Ki-67 у групі порівняння та контрольній групі була поодинока. У групі 

порівняння відмічалась нерівномірно виражене та часткове зниження судинної 

перфузії з наявністю материнських інфарктів, що призводило до гіпоксії плоду і 

відносилось до плацентарних уражень фетостромальних васкулярних структур. 

 

6.3 Особливості психоемоційного стану вагітних на тлі аденоміозу 

 

У ряді зарубіжних досліджень наведено дані про те, що підвищений 

рівень тривоги і стрес, який призводить до пригнічення емоційного стану жінки 

під час вагітності, пов'язані з виникненням порушень розвитку плода, високим 

ризиком акушерських та перинатальних ускладнень [6, 48-52, 66, 251]. 

Насичена стресами вагітність призводить до розвитку затримки плода і 

передчасних пологів, зростає ризик ранніх репродуктивних втрат, анте- і 

постнатальна смертність [24, 33, 171, 205, 207, 210]. 

Вже з першого триместру вагітності у деяких жінок відзначається 

зростання частоти скарг вегетативно-емоційного характеру (підвищена 

дратівливість, тахікардія, загальна слабкість, пітливість, тощо). Поряд з цим, 

зростають показники реактивної тривожності на тлі заниженої самооцінки у 

вагітних [213, 218, 223, 224, 227]. У термінах 28-30 тижнів також відмічено 

підвищення частоти скарг, незадовільне самопочуття жінок. Перед пологами 

визначається підвищення настрою і стабілізація самопочуття. Це вказує на 

психоемоційну адаптацію до пологів, що забезпечує їх фізіологічний перебіг. 

У зв'язку з тим, що сучасне життя характеризується прискоренням його 

темпу, інформаційними перенавантаженнями, екологічними змінами, 
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зростанням емоційного перенапруження та іншими негативними і стресовими 

факторами, вагітність також може бути одним з чинників емоційного 

дисбалансу. Тривалий стрес, обумовлений страхом передчасного закінчення 

вагітності може виснажувати адаптаційні резерви жіночого організму. У 

літературі є небагато робіт присвячених цьому питанню, вони в основному 

стосуються невагітних жінок, тому важливо вивчити психоемоційні 

особливості вагітних з АМ [48-52]. 

Метою даного розділу нашого дослідження було вивчити особливості 

психоемоційного стану вагітних жінок з АМ, розробити і вивчити методи 

корекції психоемоційного стану у цих жінок. 

Оцінка психоемоційного стану проводилася анкетними методом за 

допомогою тесту індивідуальних рівнів стресогенних навантажень 

(М.Г.Арапетян і співавт., 1982; Н.М.Жонічева і співавт., 1984). Для кожної 

жінки визначалася сума балів, яка характеризувала її адаптивність, емоційність 

і стресостійкість. Жінки при І ≥1 характеризуються високою стресостійкістю, 

від 0,5 до 0,99 - помірною, а при <0,5 - низькою стресостійкістю. 

Як  маркери адаптаційних можливостей організму вивчались рівні 

концентрації К і С в сироватці крові, А і НА в сечі до та після лікування у жінок 

з АМ. 

Дослідження проводилися у 20-22 тижні вагітності з метою визначення 

необхідної лікувальної тактики та 28-33 тижні вагітності, коли вже відбулися 

певні адаптаційні процеси в даній вагітності на тлі призначеного лікування. 

Вибір саме такого періоду вагітності у жінок з АМ обумовлювався тим, 

що в першому триместрі вагітності можливо ситуаційне підвищення рівня 

тривожності в зв'язку з невпевненістю у позитивному завершенні вагітності, 

особливо, у жінок з невиношуванням вагітності, а вже в кінці третього 

триместру має місце так звана передпологова тривога, яка може спотворити 

результати дослідження. 

Первинні дослідження психоемоційного стану у вагітних проводилися на 

2-3 день після оформлення на стаціонарне перебування для того, щоб 
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виключити додаткове психологічне навантаження викликане зміною місця та 

оточення, адаптацєю в стаціонарі і в палаті, очікуванням результатів аналізів, 

УЗД, моменту постановки клінічного діагнозу і призначення терапії.  

Для збереження однорідності груп, до дослідження включали лише тих 

жінок, які перебували в загальних палатах. Серед досліджуваних жінок не було 

пацієнток з психічними розладами, розумовою відсталістю і органічними 

ураженнями ЦНС. 

Отримані результати досліджень свідчили, що 29 (80,6 %) вагітних з 

основної групи та 28 (82,4 %) жінок з групи порівняння мають виражену 

симптоматику: у них були скарги на підвищену втому і дратівливість, 

порушення сну, нестійкість настрою, плаксивість, зниження працездатності. 

Підвищений рівень тривоги про можливі передчасні пологи або про 

несприятливе закінчення пологів відзначали також більше половини жінок з 

АМ (основна - 22 (61,1 %) та порівняння - 20 (58,8 %)). Серед здорових жінок з 

фізіологічним перебігом вагітності тільки 3 жінки (10,0 %) мали скарги 

невротичного характеру і в цілому, неврологічний профіль здорової вагітної 

жінки характеризується психічною рівновагою, емоційною стійкістю і низьким 

ступенем занепокоєння. Отримані дані свідчать про значні зміни в показниках 

стресостійкості у вагітних жінок з АМ та представлені на рисунку 6.17. 

 

         

Рис. 6.17 Характеристика рівня стресостійкості у в групах дослідження  
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На рисунку чітко відображено, що у здорових вагітних мав місце високий 

рівень індексу стресостійкості – 20 (66,7 %,) і помірний рівень – 7 (23,3 %). У 

вагітних жінок з АМ дані показники достовірно відрізняються від показників 

контрольної групи (p<0,05): високий рівень відзначений лише у 6 жінок (16,7 

%) з основної групи та у 5 (14,7 %) з контрольної, помірний рівень - у 12 (33,3 

%) та у 10 (29,4 %) відповідно; показник низького рівня стресостійкості у жінок 

з АМ склав 18 (50,0 %) та 19 (55,8 %) відповідно. 

Результати визначення концентрації кортизола, серотоніна, адреналіна і 

норадреналіна у обстежених вагітних з АМ та контрольній групі у 20-22 тижні 

до пропонованої схеми лікування наведені в таблиці 6.18. 

 

Таблиця 6.18 

Концентрація кортизолу, серотоніну, адреналіну та норадреналіну у 

жінок в групах дослідження, (М±м) 

Показник Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

кортизол, нмоль/л 551,69±22,12* 598,3±33,2* 324,21±27,43 

серотонін, нмоль/л 81,47±3,11* 84,1±3,48* 277,52±12,67 

адреналін, нмоль/доба 148,54±17,46* 134,51±12,1* 82,7±6,91 

норадреналін, нмоль/доба 594,83±34,23* 679,19±28,3* 367,25±19,34 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Як видно з таблиці, у вагітних з АМ у основній групі та групі порівняння 

показники концентрації кортизолу в сироватці крові, рівень екскреції з сечею 

адреналіна та норадреналіна характеризувались достовірним підвищенням, а 

рівень сироваткового серотоніна був достовірно нижчим відносно показників 

здорових вагітних (p<0,05). 
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Показники рівня гормонів між групами з АМ суттєво не відрізнялись. 

Отримані дані свідчать про зміни стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих систем 

у вагітних з АМ. 

Залежно від типу проведеної терапії показники психоемоційного стану 

жінок з АМ змінювалися позитивно (рисунок 6.18). 

 

             

Рис. 6.18 Динаміка показників стресостійкості в групах дослідження під 

впливом терапії 

 

У жінок з АМ основної групи показники стресостійкості покращилися 

при призначенні розробленої терапії та роботі з психологом.  

Достовірно збільшилась кількість вагітних з помірним рівнем 

стресостійкості в основній групі відносно групи порівняння – 20 (55,6 %) проти 

12 (33,3 %) відповідно, а низький рівень зменшився – 6 (16,7 %) поти 16 (44,4 

%) відповідно,  (р<0,05).  

Залишався досить низьким високий рівень стресостійкості у жінок з АМ 

(11 (30,6 %) у основній та 6(17,6 %) у порівняльній групах відносно 

контрольної групи – 21 (70,0 %)).  

Це можна було пояснити більш глибокими порушеннями неврологічного 

профіля у жінок з АМ на тлі больового синдрома, безпліддя та репродуктивних 
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втрат в анамнезі, відповідно існує необхідність корекції психоемоційного стану 

ще на етапі прегравідарної підготовки, як у групи високого ризику.   

 Показники рівня гормонів стресу у жінок з АМ після лікування 

продемонстровані в таблиці 6.19. 

 

Таблиця 6.19 

Концентрація кортизолу, серотоніну, адреналіну та норадреналіну у 

жінок в групах дослідження після лікування, (M±m) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

кортизол, нмоль/л 321,18±19,38** 539,78±27,15* 198,7±16,33 

серотонін, нмоль/л 219,77±19,03*, ** 99,07±5,38* 279,8±17,38 

адреналін, нмоль/доба 107,29±15,06** 145,32±11,08* 71,4±9,86 

норадреналін, нмоль/доба 376,48±24,17** 631,59±31,11* 316,07±18,83 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Виявлено, що рівень кортизолу, адреналіну та норадреналіну у 

обстежених жінок з основної групи суттєво знизися на фоні лікування на 

відміну від жінок групи порівняння.  

Таким чином, показники рівня гормонів стресу після рекомендованої 

терапії у жінок з основної групи були ближчими до показників у здорових 

вагітних, хоч і незначно їх перевищували. Рівень серотоніну почав зростати, але 

все ще лишався достовірно нижчим за рівень у групі контролю, (p<0,05) .  

Отже, проведене дослідження підтверджувало, що здорові жінки з 

фізіологічним перебігом вагітності мають психологічний профіль, який 

характеризується психічною рівновагою, емоційною стійкістю і низьким 

ступенем занепокоєння.  
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Жінки з АМ мали суттєво нижчі аніж здорові жінки показники 

стресостійкості, високий рівень тривожності, який супроводжувався низьким 

рівнем функціональних можливостей психічної адаптації. Призначена терапія 

сприяла підвищенню показників стресостійкості і адаптивності у жінок з АМ, 

що демонструє необхідність комплексного підхода у лікуванні для цих жінок, 

включаючи не тільки медикаментозні заходи, а і психопрофілактичні заняття із 

штатним психологом починаючи з етапу планування вагітності. 

 

6.4 Перебіг вагітності та пологів у жінок з аденоміозом 

 

Проведений аналіз наукових досліджень вітчизняних  та  закордонних  

авторів свідчить про те, що ведення вагітних жінок з АМ є складною 

проблемою. Оптимальною тактикою  ведення  вагітності  у  цього  контингенту  

жінок  є попередження розвитку акушерських та перинатальних ускладнень 

[238-243].  

Ефективність комплексного лікування у вагітних жінок з АМ оцінювали 

за клінічними даними, показниками коагуляційного гемостазу, за даними 

обстеження гормонів ФПК та імунологічних показників, висновками КТГ, УЗД 

з доплерометрією маткових та плодових артерій.  

Особливості перебігу вагітності у групах дослідження до 22 тижнів 

вагітності наведено в таблиці 6.20. 

 

Таблиця 6.20 

Перебіг вагітності до 22 тижнів у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна  

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

1 2 3 4 

ранній гестоз 12 (33,3)* 11 (32,4)* 2 (6,7) 

загрозливий аборт 14 (38,9)* 12 (35,3)* 4 (13,3) 
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Продовження таблиці 6.20 

1 2 3 4 

ІЦН 4 (11,1) 5 (14,7) - 

запальні захворювання 

вагіни і вульви 

20 (55,6)* 19 (55,8)* 3 (10,0) 

загострення соматичної 

патології 

4 (11,1) 3 (8,9) 1 (3,3) 

репродуктивні втрати - - - 

 Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

При госпіталізації в стаціонар у вагітних з АМ спостерігалися прояви 

ранніх гестозів (12 (33,3 %) жінок в основній групі та 11 (32,4 %)  –  у групі 

порівняння), загрозливого аборту (14 (38,9 %) та 12 (35,3 %) відповідно), 

істміко-цервікальної недостатності (4 (11,1 %) та 5 (14,7 %) відповідно), 

запальних захворювань вагіни та вульви (20 (55,6 %) та 19 (55,8 %) відповідно), 

загострення соматичної патології (4 (11,1 %) та 3 (8,9 %) відповідно). 

Репродуктивних втрат не було у жодній з груп обстеження. 

Виявлено покращення самопочуття жінок та зниження маткового тонусу 

під час терапії.  

У вагітних основної групи клінічні симптоми загрози переривання 

вагітності (біль, відчуття напруження внизу живота) не реєструвалися вже на 3–

4 добу перебування у стаціонарі, тоді як у пацієнток, які отримували 

традиційне лікування – тільки на 8–9 добу. 

Застосування запропонованого комплексу заходів ведення вагітних жінок 

з АМ дозволило достовірно зменшити частоту ПД (7 (19,4 %) жінок в основній 

групі та 17 (50,0 %) – в групі порівняння), прееклампсії (8 (22,2 %) та 16 (47,0 

%) відповідно), загрози передчасних пологів (8 (22,2 %) та 18 (52,9 %) 

відповідно) та передчасного розриву плодових оболонок (7 (19,4 %) та 14 (38,9 

%) відповідно), бактеріального вагінозу (10 (27,8 %) та 19 (55,8 %) відповідно) 

та затримки розвитку плода (5 (13,9 %) та 14 (41,2 %) відповідно), (p<0,05). 
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Отримані вищезазначені дані продемонстровано у таблиці 6.21. 

Таблиця 6.21 

Особливості перебігу вагітності з 22 тижнів  

у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

Основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

(n=30) 

 плацентарна дисфункція 7 (19,4)** 17 (50,0)* 4 (13,3) 

 передлежання плаценти 2 (5,6) 4 (11,8) - 

прееклампсія (всього): 

-помірна 

-тяжка 

8 (22,2)** 

6 (16,7) 

2 (5,6) 

16 (47,0)* 

11 (32,4)* 

5 (14,7) 

2 (6,7) 

2 (6,7) 

- 

загроза передчасних 

пологів 

8 (22,2)*,** 18 (52,9)* 2 (6,7) 

ПРПО 7 (19,4)*,** 14 (38,9)* 1 (3,3) 

бактеріальний вагіноз 

напередодні пологів 

10 (27,8)*,** 19 (55,8)* 3 (10,0) 

анемія 6 (16,7) 7 (20,6) 5 (16,7) 

загострення соматичної 

патології 

4 (11,1) 5 (14,7) 2 (6,7) 

ЗРП 5 (13,9)** 14 (41,2)* 1 (3,3) 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Дослідження показників коагулограми дозволило встановити відмінності 

значень у вагітних різних клінічних груп. З’ясовано, що у термінах вагітності 

20–22 тижні у вагітних з АМ спостерігалось достовірне збільшення 

концентрації основного субстрату згортання крові – фібриногену. Підвищення 

коагуляційного потенціалу під час вагітності, що фізіологічно перебігає, є 



135 
 

 

проявом хронічного внутрішньосудинного згортання. Даний стан гемостазу 

розглядають як підготовку організму матері до крововтрати під час пологів, а 

підвищення активності антикоагулянтної системи – як попередження 

тромботичних ускладнень під час вагітності [53, 54, 57, 251, 266] (табл. 6.22). 

 

Таблиця 6.22 

Стан коагуляційного гемостазу у 20-22 тижні вагітності у жінок 

досліджуваних груп, (М±m) 

Показник Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

фібриноген, г/л 6,50,8* 5,90,4* 3,10,8 

ПТІ, % 102,33,2 105,24,4 99,13,4 

АЧТЧ, с 39,82,3* 38,93,1 34,31,2 

Д-Димер, нгФЕО/мл 1020,417,3* 997,812,4* 655,417,4 

Примітка * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 

 

Не виявлено достовірної різниці у значеннях ПТІ між групами, хоча у 

вагітних з АМ цей показник був підвищеним. Також виявлено підвищення 

показника АЧТЧ.  Нами зауважено значне підвищення рівня Д-Димеру у 

вагітних з АМ: 1020,417,3 нгФЕО/мл у жінок основної групи, 997,812,4 

нгФЕО/мл – групи порівняння проти 655,417,4 нгФЕО/мл  у жінок 

контрольної групи (р<0,05). 

У термінах вагітності 28–32 тижні дослідження коагуляційного гемостазу 

також демонструвало підвищення концентрації фібриногену у вагітних з АМ.  

При цьому цей показник у вагітних групи порівняння був вірогідно вище 

показників  основної та контрольної груп. Показник ПТІ теж був достовірно 

вищим у вагітних групи порівняння, ніж у жінок основної  та контрольної груп. 

У вагітних з АМ спостерігалося підвищення показника АЧТЧ, який становив 

37,21,4 с у жінок основної групи, 39,92,1 с – групи порівняння проти 34,90,8 

с у жінок контрольної групи (р<0,05) (табл. 6.23). 
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Таблиця 6.23 

Стан коагуляційного гемостазу у 28-32 тижні вагітності у жінок 

досліджуваних груп, (M+m) 

Показник Група 

Основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

фібриноген, г/л 4,40,5** 6,40,7* 3,20,4 

ПТІ, % 98,32,3** 107,23,6* 96,31,2 

АЧТЧ, с 37,21,4* 39,92,1* 34,90,8 

 Д-Димер, нгФЕО/мл 1140,723,3*,** 2007,533,5* 848,111,7 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

   

Рівень Д-димеру у вагітних групи порівняння (2007,533,5 нгФЕО/мл) 

був збільшеним майже удвічі у порівнянні з результатом у групі контролю 

(848,111,7 нгФЕО/мл) (p<0,05), тоді як у жінок основної групи це значення 

було не таким високим  (1140,723,3 нгФЕО/мл). 

Під час застосування запропонованого комплексного лікування нами 

відзначено покращення показників стану коагуляційного гемостазу у термінах 

38–41 тижнів вагітності у жінок з АМ основної групи. Напередодні пологів 

показник АЧТЧ у жінок групи порівняння (39,82,2 с) був достовірно 

підвищеним відносно показників у жінок основної групи (36,21,4 с) та групи 

контролю (34,41,4 с), (p<0,05).  

На тлі лікування відзначено нижчі показники Д-Димеру у вагітних 

основної групи (1267,522,4 нгФЕО/мл), ніж у вагітних групи порівняння 

(3422,367,9 нгФЕО/мл), (p<0,05) (табл. 6.24).  
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Таблиця 6.24 

Стан коагуляційного гемостазу у 38-41 тиждень вагітності у жінок 

досліджуваних груп, (M+m) 

Показник Група 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

фібриноген,  г/л 3,90,9** 6,80,6* 3,30,7 

ПТІ, % 98,41,5** 108,33,7* 97,22,6 

АЧТЧ, с 36,21,4 39,82,2* 34,41,4 

   Д-Димер, нгФЕО/мл 1267,522,4*,** 3422,367,9* 1004,515,3 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

  

Оцінка ендокринологічних та імунологічних показників обстежених 

жінок у термінах 20–22 тижні вагітності засвідчила порушення синтезу 

стероїдних гормонів у вагітних з АМ.  

Концентрація естріолу, прогестерону, хоріонічного гонадотропіну 

людиини та плацентарного лактогену у вагітних основної групи та групи 

порівняння була достовірно нижчою відносно результатів контрольної групи.  

Дослідження свідчать про зниження концентрації естріолу у вагітних з 

АМ майже на 30 % відносно показників у здорових вагітних, що є ознакою 

внутрішньоутробної гіпоксії плода [240, 241, 270, 279].   

Імунологічне дослідження виявило підвищення рівня ФНП- майже 

удвічі у вагітних з АМ (15,80,9 пг/мл в основній групі, 13,90,4 пг/мл у групі 

порівняння) відносно результатів у контрольній групі (7,41,7 пг/мл), (p<0,05).  

Наявність підвищеного рівня ФНП- пояснюється участю даного 

цитокіна в будь-яких запальних, в тому числі інфекційних процесах.  

Середні значення інтерлейкіну-6 теж виявилися вищими показників 

контрольної групи (р<0,05) (табл. 6.25). 
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Таблиця 6.25 

Гормональні та імунологічні показники  

в 20-22 тижні вагітності, (М±m) 

Показник Групи  жінок 

основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

(n=30) 

естріол, нг/мл 1,70,2* 1,60,4* 5,71,2 

прогестерон,  

нмоль/л 

95,35,11* 97,42,7* 119,79,2 

ХГЛ, мМО/мл   12900,3199,8*,** 9888,4170,3* 49020,1700,2 

плацентарний 

лактоген, мг/л 

3,21,2* 2,80,3* 7,71,1 

ФНП-, пг/мл 15,80,9* 13,90,4* 7,41,7 

ІЛ-6, пг/мл 11,91,1* 12,40,9* 8,30,4 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

У цих термінах гестації у вагітних з АМ також відзначено достовірне 

зниження секреції естріолу, прогестерону, хоріонічного гонадотропіну людини 

при одночасному підвищенні рівня інтерлейкіну-6 та фактору некрозу пухлин-

.  

У жінок групи порівняння, які отримували загальноприйняті лікувально-

профілактичні заходи спостерігалися більш виражені зміни, ніж у жінок 

основної групи.  

Гормональні зміни в 28-32 тижнів вагітності демонстрували, що у 

пацієнток з АМ з групи порівняння на відміну від обстежених жінок основної 

та контрольної груп, як і на більш ранніх термінах продовжує спостерігатись 

тенденція до достовірного зниження вмісту Е, П, ПЛ, ХГЛ (р<0,05) при 

одночасному підвищенні показників ІЛ-6 та ФНП- (табл. 6.26). 
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Таблиця 6.26 

Гомональні та імунологічні  

показники в 28-32 тижнів вагітності, (M+m) 

Показник Група 

Основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

контрольна 

(n=30) 

естріол, нг/мл 4,91,2** 1,90,9* 5,90,8 

   прогестерон, нмоль/л 135,711,4*,** 100,23,6* 179,715,2 

ХГЛ, мМО/мл    24700,7239,3*,** 11213,6193,4* 44028,2679,5 

плацентарний 

лактоген, мг/л 

7,42,3 3,41,1* 9,82,4 

ФНП-, пг/мл 10,20,7*,** 14,60,8* 6,31,8 

ІЛ-6, пг/мл 9,81,5*,** 16,71,4* 5,90,8 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю,  

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Результати обстеження жінок основної групи підтверджували дієвість 

запропонованої нами тактики ведення вагітних з АМ, оскільки було виявлено 

доствірно вищий за групу порівняння рівень Е, П, ПЛ та тлі зниження 

показників ФНП- та ІЛ-6, (p<0,05) (табл. 6.27). 

Таблиця 6.27 

Гормональні та імунологічні  

показники в 38-41 тижнів вагітності, (M+m) 

Показник Групи  жінок 

Основна 

(n=36) 

порівняння 

(n=34) 

Контрольна 

(n=30) 

1 2 3 4 

естріол, нг/мл 5,20,7** 2,10,8* 5,70,6 
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Продовження таблиці 6.27 

1 2 3 4 

прогестерон, 

нмоль/л 

499,624,8** 226,712,9* 517,435,3 

 плацентарний 

лактоген, мг/л 

10,91,6** 5,32,3* 11,21,8 

ФНП-, пг/мл 9,40,4** 15,90,7* 7,41,2 

ІЛ-6, пг/мл 8,41,9** 17,31,3* 6,40,9 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 

 

Підсумовуючи отримані дані, слід зауважити, що вагітні з АМ 

відносяться до групи ризику розвитку ПД, у зв’язку з чим діагностика гівня 

гормонального забезпечення вагітності та функціонального стану ФПК повинна 

бути рекомендована усім вагітним з АМ. 

У більшості вагітних (63,9 %) основної групи, після лікування стан плода 

розцінювався як задовільний. Узагальнюючи дані, необхідно відмітити 

позитивну динаміку стану плода на фоні комплексної терапії у 31 (86,1 %) 

пацієнток.  

Після лікування більшість вагітних основної групи не висували скарг на 

тривожність, зниження настрою, порушення сну, плаксивість, зниження 

життєвого тонусу, що характерно для стану психологічної дезадаптації. Після 

проведеного комплексу лікувальних заходів стан жінок покращився, їх 

показники наближались до даних контрольної групи. Рівень гормонів стресу у 

вагітних основної групи були ближчими до показників у здорових вагітних, хоч 

і незначно їх перевищували (див. підрозділ 6.3).  

У вагітних основної групи, які отримували комплексне лікування, 

відсоток фізіологічних пологів складав 75,0 % (27 жінок). У 1 (2,8 %) жінки цієї 

групи були передчасні пологи. У групі порівняння відсоток фізіологічних 
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пологів складав 52,9 % (18 жінок) (p<0,05), передчасних пологів – 5,8 % (2 

жінки). Отже, призначення комплексу заходів під час вагітності дозволило 

більшості жінок з АМ основної групи доносити вагітність до терміну строкових 

пологів та збільшити відсоток фізіологічних пологів.  

У 6 (16,7 %) жінок основної групи та у 12 (35,3 %) – групи порівняння 

пологи відбулися шляхом кесаревого розтину. Основними показаннями до 

операції у цієї групи були: тазове передлежання плода (3 (8,3 %)), 

передлежання плаценти (2 (5,6 %)), тяжка прееклампсія (2 (5,6 %)), дистрес 

плода (2 (5,6 %)).  

У жінок групи порівняння у структурі показань до оперативного 

розродження шляхом кесаревого розтину переважали: тяжка прееклампсія (5 

(14,7 %)), передлежання плаценти (4 (11,1 %)), дистрес плода (4 (11,1 %)), 

особливо у плодів з ЗРП. Особливості перебігу пологів у обстежених жінок 

наведено у  таблиці 6.28. 

 

Таблиця 6.28 

Особливості перебігу пологів у групах дослідження, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

  порівняння 

(n=34) 

  Контрольна 

(n=30) 

1 2 3 4 

фізіологічні пологи   27 (75,0)*,** 18 (52,9)* 28 (93,3) 

пологи через природні 

   пологові шляхи, ускладнені 

розривом промежини 1 

ступеня 

6 (16,7) 7 (20,6)* 2 (6,7) 

патологічні пологи через 

природні пологові шляхи 

(всього): 

3 (8,3) 4 (11,8) - 

- передчасні пологи 1 (2,8) 2 (5,8) - 
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Продовження таблиці 6.28 

1 2 3 4 

- дистрес плода 

(вакуум-екстракція) 

1 (2,8) 2 (5,8) - 

- розрив промежини 2-3 

ступеня 

1 (2,8) 3 (8,8) - 

- затримка оболонок 

або плаценти 

- 1 (2,9) - 

  патологічні пологи шляхом 

кесарського розтину 

(всього): 

6 (16,7)** 12 (35,3)* 2 (6,7) 

- тазове передлежання 3 (8,3) 2 (5,8) 1 (3,3) 

- ЗРП 1 (2,8)** 9 (29,4) - 

- передчасне відшарування 

нормально розташованої 

плаценти 

1 (2,8) 

 

3 (8,3) 

 

- 

 

- передлежання 

плаценти 

2 (5,6) 

 

4 (11,1) 

 

- 

- тяжка прееклампсія 2 (5,6) 5 (14,7) - 

- дистрес плода 2 (5,6) 4 (11,1) 1 (3,3) 

- передчасні пологи у 

30-34 тижні 

1 (2,8) 4 (11,1) - 

акушерські кровотечі 2 (5,6)** 7 (20,6) - 

антенатальна загибель 

плода 

- - - 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

(p<0,05); ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

(p<0,05) 
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Післяпологовий період у більшості породіль, які народили через природні   

пологові  шляхи,  перебігав  без  ускладнень. Гіпогалактія виявлена у 8 (22,2 %) 

жінок основної групи, у 15 (44,1 %) – групи порівняння  та у 2 жінок (6,7 %) – 

контрольної групи,  (p<0,05). 

У задовільному стані з оцінкою за шкалою Апгар 8–10 балів народились 

28 (77,8 %) дітей від жінок основної групи, 20 (58,8 %) –  групи порівняння та 

27 (90,0 %) – контрольної групи (p<0,05). У стані асфіксії народилося 4 (11,1 %) 

дітей від жінок основної групи та 8 (23,6 %) – групи порівняння. Ознаки 

внутрішньоутробного інфікування відзначено у 2 (5,6 %) дітей від жінок 

основної групи та у 8 (23,5 %) – групи порівняння (табл. 6.29). 

 

Таблиця 6.29 

Особливості стану новонароджених  

та перебіг неонатального періоду, абс. ч. (%) 

 

Показник 

Група 

основна 

(n=36) 

   порівняння 

(n=34) 

   Контрольна 

(n=30) 

задовільний стан 28 (77,8)** 20 (58,8)* 27 (90,0) 

помірна асфіксія 3 (8,3) 4 (11,8) 1 (3,3) 

тяжка асфіксія 1 (2,8) 4 (11,8) - 

внутрішньоутробне 

інфікування 

2 (5,6)** 8 (23,5)* 1 (3,3) 

ЗРП 5 (13,9)** 14 (41,2)* 1 (3,3) 

гіпоксично-ішемічна 

енцефалопатія 

2 (5,6) 6 (17,6) - 

геморагічний синдром 2 (5,6)** 8 (23,5) - 

Гіпербілірубінемія 5 (13,9)** 14 (41,2)* 1 (3,3) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, (p<0,05) 
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У дітей від жінок групи порівняння достовірно вищою була частота 

затримки росту плода (14 (41,2 %)), гіпербілірубінемії (14 (41,2 %)), 

геморагічного синдрому (8 (23,5 %)) та гіпоксично-ішемічної енцефалопатії (6 

(17,6 %)). 

У жінок з АМ, які отримували запропонований комплекс лікування за 

даними проведеного аналізу клінічного перебігу адаптації новонароджених, 

здебільшого стан дітей був задовільним, про що свідчила висока оцінка за 

шкалою Апгар, невелика частота дезадаптаційних синдромів, показники 

клінічного перебігу раннього неонатального періоду. Виявлено зменшення 

частоти ЗРП (5 (13,9 %)), геморагічного синдрому (2 (5,6 %)), гіпоксично-

ішемічної енцефалопатії (2 (5,6 %)), (p<0,05). 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про ефективність 

комплексного лікування у вагітних з АМ. Виявлено позитивний вплив терапії 

на перебіг вагітності, покращення гемодинаміки та гормональної функції ФПК.  

Рекомендована тактика ведення вагітних з АМ нормалізує стан плода та сприяє 

зменшенню перинатальних втрат та народженню життєздатних дітей. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Актуальність проблеми АМ визначається широким спектром клінічних 

проявів, несвоєчасною діагностикою, неузгодженістю та спірністю багатьох 

аспектів профілактики і лікування порушень репродуктивної функції [13, 16, 

28, 28]. Проблема зниження акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з 

АМ є важливою в умовах несприятливої демографічної ситуації та високого 

рівня психоемоційного напруження населення України. 

Метою даної роботи було зниження частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з АМ на підставі удосконалення та 

впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.  

Для вирішення поставлених завдань на першому етапі дослідження 

проведено ретроспективний аналіз 90 історій пологів, амбулаторних 

поліклінічних карт та обмінних карт вагітних жінок з аденоміозом, які 

перебували на стаціонарному лікуванні та народжували в пологовому 

відділенні для вагітних з акушерською патологією ДУ «ІПАГ ім. академіка 

О.М. Лук’янової НАМН України» за період з 2009 по 2013 роки. З метою 

встановлення особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового 

періоду у жінок з АМ, ретроспективно було проаналізовано 90 історій пологів – 

основна група. Групу контролю склали 30 жінок з фізіологічним перебігом 

вагітності, які також народжували у пологовому відділенні для вагітних з 

акушерською патологією у цей період. 

На другому етапі здійснено аналіз результатів клініко-лабораторних та 

функціональних обстежень 50 вагітних з аденоміозом (основна група) та 30 

жінками з фізіологічним перебігом вагітності (група контролю), які перебували 

на стаціонарному лікуванні та народили у акушерських клініках ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О. М. Лук’янової НАМНУ» з 2013 по 2016 роки. Жінки отримували 

лікування згідно з затвердженими нормативними документами МОЗ України 

відповідно до нозологій.    



146 
 

 

На третьому етапі дослідження проведено комплексне клініко-

лабораторне обстеження 70 жінок з аденоміозом: основна група – 36 пацієнток, 

які отримували удосконалений комплекс ведення вагітності, та група 

порівняння – 34 жінки, які отримували загальноприйняті лікувально-

профілактичні заходи згідно з нормативними документами МОЗ України. 

Групу контролю склали 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності. 

Дослідження здійснювалися  на базі акушерських клінік ДУ «ІПАГ ім. 

академіка О. М. Лук’янової НАМН України» з 2016 по 2019 роки. Оцінювався 

перебіг вагітності в цілому, стан ФПК, стан біоти піхви, ендокринного та 

цитокінового статуса вагітних, стресостійкість, адаптивність, перебіг пологів та 

післяпологового періоду. 

Критеріями включення у дослідження були: вік жінок від 20 до 42 років, 

відсутність шкідливих звичок у вагітної, прогресуюча вагітність з 20 тижнів на 

момент госпіталізації, відсутність відхилень у першому та другому біохімічних 

скринінгах вагітності при даній вагітності, наявність дифузної форми 

аденоміозу, постійне проживання на території України. Критеріями 

виключення були: наявність тяжкої соматичної або психічної патології у 

вагітної, наявність вад розвитку у плода, багатоплідна вагітність, множинні 

міоматозні вузли або міома матки великих розмірів за даної вагітності, змішана 

або вузлова форма аденоміозу. 

Для отримання результатів бактеріологічних досліджень використовували 

різноманітні діагностичні середовища: жовточно-сольовий агар, кров’яний 

агар, середовище Ендо, середовище Сабуро та середовище MRS для росту 

лактобацил. Ідентифікація мікроорганізмів проводилась за культуральними та 

морфологічними ознаками. 

У всіх обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній крові 

основних гормонів: естріолу, прогестерону, плацентарного лактогену, 

хоріонічного гонадотропіну людини, визначення яких проводилось 

імуноферментним аналізом за загальноприйнятими методиками на 

потужностях лабораторії ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН 
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України» (аналізатор імунофермертний MSR 1000, «Awarness Technlogy», 

США). 

Визначалась  концентрація цитокінів (інтерлекіну 6 та фактору некрозу 

пухлин- в сироватці крові та супернатанті культури моноцитів твердофазним 

імуноферментним методом (тест-система «Sanquin», Нідерланди).   

За допомогою світлооптичного мікроскопа «Axioskop 40» (Німеччина) і 

стереометричної сітки визначали фракційний склад плаценти. 

Імуногістохімічно (методом полімерної детекції) виявляли антигени за 

допомогою системи детекції UltraVisionQuanto Пероксидаза полімер і DAB 

плюс хромоген. Використовувалися реагенти фірми Thеrmoscientific. 

Проводилося імунногістохімічне дослідження  маркеру проліферації та 

регенерації Кі-67. 

Для оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу та 

фетометрії проводили ехографічні та доплерографічні дослідження на 

ультразвуковому апараті «SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition», 

Німеччина. 

Оцінку реактивності серцево-судинної системи плода у обстежених 

пацієнток здійснювали за допомогою кардіотокографічного дослідження на  

фетальному моніторі (Sonicaid Team Care, Швеція).  

Всім немовлятам проводили клінічне (загальний огяд, оцінка стану 

новонародженого за шкалою Апгар на першій та п’ятій хвилині життя, 

визначення маси тіла, антропометрія), лабораторне (загальний аналіз крові, 

загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення 

групової та резус-приналежності крові) та інструментальне (УЗД, 

рентгенографія - у випадку діагностики вродженої пневмонії) обстеження.  

Оцінка психоемоційного стану проводилася у вагітних, які 

госпіталізувались з приводу загрози передчасних пологів анкетним методом. 

Вивчення індивідуального рівня стресостійкості (М.Г. Арапетян і співавт., 

1982; Н.М. Жонічева і співавт., 1984) проводилося за допомогою тесту 

індивідуальних рівнів стресогенних навантажень. Для кожної жінки 
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визначалася сума балів, яка характеризувала її адаптивність, емоційність і 

стресостійкість. 

Для статистичної обробки, розрахунку і оцінки отриманих даних був 

використаний t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок та методу 

кутового перетворення Фішера (програма Statistica for Windows і Microsoft 

Excel 7.0) з поправкою для малих значень. Для оцінки вирогідності різниці 

показників груп використовували параметричні та непараметричні методи 

статистичного аналізу, вважаючи відмінності достовірними за p<0,05. 

Запропонований удосконалений лікувально-профілактичний комплекс 

включав: компенсацію недостатності прогестерону (мікронізований  

прогестерон – 100 мг двічі на добу за показаннями до 36 тижнів); корекція 

згортуючої системи крові (препарати ацетилсаліцилової кислоти 150 мг на добу 

один раз на день); метаболічна терапія (аргініна гідрохлориду 4,2 % розчин по 

100 мл на добу крапельно курсами до 14 днів з 28 тижня вагітності); контроль 

стану біоти піхви й лікування за необхідності шляхом призначення препаратів 

широкого спектру дії (з антибактеріальною та антимікотичною дією) у вигляді 

вагінальних супозиторіїв протягом 6–12 днів, модифікація способу життя 

(дієтотерапія, дозовані фізичні навантаження та корекція психо-емоційних 

порушень за рахунок консультацій з психологом та нормалізації рівня гормонів 

стресу).  

Дієтотерапія полягала в наступному (відповідно до рекомендацій ВООЗ 

«Здорове харчування матері: кращий початок життя», 2016) - кількість калорій 

розраховувалась залежно від триместру вагітності (1800-1900 – у першому 

триместрі, зростала на 250 ккал на добу у другому та ще на 350 ккал на добу у 

третьому триместрі вагітності). Важлива роль у повноцінному раціоні вагітної 

полягає в достатньому забезпеченні організму білком (за рахунок м’яса білих 

сортів, яєчного білка та риби), відповідно, кількість білка на добу становила до 

1,2-1,5 г на кг маси тіла на початку і збільшувалась до 2 г на кг маси тіла в 

третьому триместрі. Кількість вживаного жиру було знижено до 1,0-1,2 г на кг 

маси вагітної. Частка вуглеводів склала 3-4 г на кг маси тіла – жінки вживали 
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овочі з низьким вмістом крохмалю, фрукти, коренеплоди, а зернові помірно 

обмежувались. 

Виявлено чітку тенденцію до зростання частоти АМ серед вагітних за 

останні роки – з 1,3 % жінок у 2009 році до 5,7 % – у 2013 році. 

Аналіз ретроспективних даних у жінок з аденоміозом показав значний 

рівень хронічного тазового болю (26,7 %) та запальних захворювань органів 

малого таза (46,7 %), що свідчить про участь запальних процесів у патогенезі 

аденоміозу. Оперативні втручання з приводу гінекологічної патології виявлено 

у 17,8 % жінок основної групи та у 10,0 % жінок контрольної групи. Також в 

анамнезі пацієнток з аденоміозом виявлено високий рівень звичного 

невиношування вагітності (20,0 %), ранніх мимовільних викиднів (31,1 %), 

передчасних пологів (17,8 %). Перебіг вагітності у жінок з аденоміозом 

характеризувався високим рівнем плацентарної дисфункції (42,2 %), ранніх 

гестозів (30,0 %), прееклампсії (24,4 %) та ЗРП (15,6 %). У вагітних з 

аденоміозом, які мали передчасний розрив плодових оболонок (21,1 %) 

виявлена висока частота бактеріального вагінозу напередодні пологів (28,9 %).  

Відсоток фізіологічних пологів у групах суттєво відрізнявся та становив 

53,3 %  у жінок з аденоміозом проти 90,0 % жінок контрольної групи.  

Передчасні пологи у термінах 30-34 тижні вагітності відбулися у 4,4 % 

жінок з аденоміозом. Одним з найчастіших ускладнень пологів у жінок з 

аденоміозом були акушерські кровотечі (16,7 %) внаслідок порушення 

скоротливої функції матки або низької плацентації. Частка оперативного 

розродження у жінок з аденоміозом склала 35,6 % випадків.  

Післяпологовий період жінок з аденоміозом характеризувався високим 

рівнем гіпогалактії – 44,4 %. 

 На другому етапі під час аналізу спостережень за 50 вагітними 

пацієнтками з аденоміозом було зазначено, що перебіг вагітності у цих жінок 

характеризувався високим рівнем ранніх гестозів (32,0 %), загрози переривання 

вагітності (30,0 %), запальних захворювань вагіни і вульви (54,0 %). Після 23 

тижнів вагітності основним ускладненням у жінок з аденоміозом була 
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плацентарна дисфункція - 48,0 % жінок. Зокрема, у вагітних з аденоміозом 

високим був рівень прееклампсії (36,0 %), загрози передчасних пологів (32,0 %) 

та ПРПО (22,0 %).  

Отримані результати вказують на високу частоту різноманітних 

гестаційних ускладнень у вагітних з аденоміозом, незважаючи на використання 

загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів.  

Оцінка функціонального стану фето-плацентарного комплексу за даними 

УЗД вже з 20–ти тижнів вагітності виявила перші ознаки компенсованих 

порушень стану плода, плаценти і навколоплодових вод у пацієнток з 

аденоміозом. З 20 тижнів вагітності в жінок з аденоміозом спостерігалось 

зниження секреції Е, П, ХГЛ та ПЛ при одночасному підвищенні рівнів ІЛ-6 та 

ФНП-, (р<0,05).  

Відсоток фізіологічних пологів склав 52,0 % випадків,  передчасних 

пологів – 16,0 %. У жінок з аденоміозом відзначається високий рівень 

кесарських розтинів (22,6 %). У структурі показань до кесарського розтину в 

основній групі переважали дистрес плода (10,0 %), тяжка прееклампсія (6,0 %), 

ЗРП (16,0 %), передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (8,0 

%).  

У  післяпологовому періоді у жінок з АМ був високим рівень гіпогалактії 

(38,0 %).  

Відсоток новонароджених від жінок з АМ, які народились у задовільному 

стані, склав 56,0 %. Гіпербілірубінемія спостерігалася у 28,0 % в основній 

групі, переважно у дітей з ЗРП та в передчасно народжених дітей. Тяжка 

асфіксія відзначена у 8,0 % дітей від жінок основної групи, гіпоксично-

ішемічна енцефалопатія –  у 10,0 % випадків. 

На третьому етапі досліджено перебіг вагітності та пологів у жінок з 

аденоміозом залежно від проведеного лікування. Дані, отримані напередодні 

пологів у жінок з аденоміозом з основної групи, свідчать про суттєві позитивні 

зміни біоти піхви на тлі регулярного контролю та призначення патогенетичного 

лікування. 
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Показники основної групи наближались до показників у здорових жінок, 

хоча і дещо їх перевищували, але достовірної різниці між цими групами не 

виявлено. У групі порівняння реєструвалися різні види умовно-патогенної 

флори та спостерігалися трьох- та чотирьохкомпонентні асоціації бактеріально-

кандидозного ураження статевих шляхів (стафілококи, кишкова паличка, 

стрептококи та гриби роду Candida). 

Застосування запропонованого комплексного лікування дозволило 

попередити дисфункцію системи мати–плацента–плід та порушення 

цитокінового статусу, що було відображено результатами досліджень у 

термінах 38–41 тижнів вагітності.  

Напередодні пологів у жінок групи порівняння все ще спостерігалися 

зниження рівнів Е та П на тлі підвищення ІЛ-6  та ФНП- (p<0,05), що свідчить 

про недостатню ефективність загальноприйнятого лікування. У той же час, у 

жінок основної групи відмічено мало місце зниження рівня ФНП- в 1,7 разу та 

ІЛ-6 в 1,4 разу. 

Аналізуючи дані гемодинамічних показників у терміні 38-41 тижні 

вагітності у жінок з аденоміозом відмічено нормалізацію кровоплину у 

основній групі на тлі запропонованого лікування і відсутність достовірної 

різниці з показниками контрольної групи. Дані отримані від групи порівняння 

достовірно відрізняються як від основної групи, так і від групи контроля 

(прискорення кровоплину у маткових артеріях та артеріях пуповини на тлі 

зниження швидкості кровоплину у середньомозковій артерії), (p<0,05).  

Оцінюючи показники функціонального стану плода у 38-41 тиждень у 

жінок з аденоміозом, відмічено достовірну різницю між показником ЗРП у 

групах обстеження (основна група – 5 (13,9 %) випадків, група порівняння – 14 

(38,9 %) та контрольна – 1 (3,3 %) випадків).  

Функціональний стан фетоплацентарного комплексу в жінок з 

аденоміозом характеризується високим рівнем порушень плаценти (50,0 %), 

функціонального стану плода (порушення серцевої діяльності (19,4 %), рухової 
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активності плода (23,5 %), дихальних рухів (19,4 %)) і об’єму навколоплодових 

вод (53,0 %). 

Під час морфологічного дослідження плацент встановлено, що в разі 

фізіологічного перебігу вагітності спостерігалась перевага компенсаторно-

пристосувальних змін над інволютивно-дистрофічними. Дослідження 

плацентарної тканини в жінок з аденоміозом виявило зменшення маси плацент, 

відставання в розвитку ворсинчастого дерева, дисоційований розвиток ворсин, 

слабку вираженість компенсаторно-пристосувальних реакцій та переважанння 

інволютивно-дистрофічних процесів, що було характерним для ускладненого 

перебігу вагітності. 

У жінок з АМ основної групи показники стресостійкості покращилися 

при призначенні розробленої терапії та роботі з психологом. Достовірно 

збільшилась кількість вагітних з помірним рівнем стресостійкості в основній 

групі відносно групи порівняння (55,6 % та 33,3 % відповідно), а низький 

рівень зменшився (16,7 % та 44,4 % відповідно), (р<0,05).  

Залишався досить низьким показник високого рівня стресостійкості у 

жінок з АМ основної групи (30,6 %) та групи порівняння (17,6 %) відносно 

контрольної групи (70,0 %). Це можна пояснити більш глибокими 

порушеннями неврологічного профіля у жінок з АМ на тлі больового синдрома, 

безпліддя та репродуктивних втрат в анамнезі, тому існує необхідність корекції 

психоемоційного стану ще на етапі прегравідарної підготовки, як у групи 

високого ризику.   

Рівень кортизола, адреналіна та норадреналіна у обстежених жінок з 

основної групи суттєво знизися на фоні лікування на відміну від жінок групи 

порівняння. Показники рівня гормонів стресу після рекомендованої терапії у 

жінок з основної групи були ближчими до показників у здорових вагітних, хоч і 

незначно їх перевищували. Рівень серотоніна почав зростати, але все ще 

лишався достовірно нижчим, ніж у групі контроля. 

У вагітних основної групи, які отримували комплексне лікування, 

відсоток фізіологічних пологів склав 75,0 %, у 2,8 % цієї групи були передчасні 
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пологи. У групі порівняння відсоток фізіологічних пологів склав 52,9 % 

(p<0,05), передчасних пологів – 5,8 %. Пологи шляхом кесаревого розтину 

відбулися в 16,7 % жінок основної групи та в 35,3 % – групи порівняння. У 6 

(16,7 %) жінок основної групи та у 12 (35,3 %) – групи порівняння пологи 

відбулися шляхом кесаревого розтину. Найчастішими показаннями до операції 

у основній групи були: тазове передлежання плода (8,3 %), передлежання 

плаценти (5,6 %), тяжка прееклампсія (5,6 %), дистрес плода (5,6 %). У жінок 

групи порівняння у структурі показань до оперативного розродження шляхом 

кесаревого розтину переважали: тяжка прееклампсія (14,7 %), передлежання 

плаценти (11,1 %), дистрес плода (11,1 %), особливо у плодів з ЗРП. 

Післяпологовий період у більшості породіль, що народили через природні   

пологові  шляхи,  перебігав  без  ускладнень.  

Гіпогалактія відзначена у 22,2 % жінок основної групи, у 44,1 % групи 

порівняння та у 6,7 % контрольної групи,  (p<0,05).  

У задовільному стані з оцінкою за шкалою Апгар 8–10 балів народилось 

77,8 % дітей жінок основної групи, 58,8 % –  групи порівняння та 90,0 % – 

контрольної групи (p<0,05). В асфіксії народилося 11,1 % дітей жінок основної 

групи та 23,6 % – групи порівняння. Ознаки внутрішньоутробного інфікування 

відзначено у 5,6 % дітей жінок основної групи та у 23,5 % – групи порівняння.  

У дітей жінок групи порівняння достовірно вищою була частота ЗРП (41,2 %), 

гіпербілірубінемії (41,2 %), геморагічного синдрому (23,5 %), гіпоксично-

ішемічної енцефалопатії (17,6 %), (p<0,05).  

У жінок з аденоміозом, які отримували запропонований комплекс 

лікування, за даними проведеного аналізу клінічного перебігу адаптації 

новонароджених, здебільшого стан дітей був задовільним, про що свідчила 

висока оцінка за шкалою Апгар, невелика частота дизадаптаційних синдромів, 

показники клінічного перебігу раннього неонатального періоду. Відзначено 

зменшення частоти ЗРП (13,9 %), геморагічного синдрому (5,6 %), гіпоксично-

ішемічної енцефалопатії (5,6 %), (p<0,05). 
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Застосування запропонованого комплексу заходів ведення вагітних жінок 

з аденоміозом основної групи дозволило достовірно зменшити частоту 

плацентарної дисфункції (19,4 % жінок в основній групі  та 50,0 % – у групі 

порівняння), прееклампсії (22,2 % та 47,0 % відповідно), загрози передчасних 

пологів (22,2 % та 52,9 % відповідно), ПРПО (19,4 % та 38,9 % відповідно), 

бактеріального вагінозу напередодні пологів (27,8 % та 55,8 % відповідно), ЗРП 

(13,9 % та 41,2 % відповідно), (p<0,05).  

Отримані результати підтверджують ефективність рекомендованої 

тактики ведення вагітних з аденоміозом, що позитивно впливає на стан плода 

та сприяє зменшенню перинатальних втрат та народженню життєздатних дітей. 

Таким чином, запропонований алгоритм діагностичних заходів дозволяє 

поетапно контролювати перебіг вагітності з метою проведення своєчасної 

корекції гормональних, гемодинамічних, фетоплацентарних, запальних 

порушень та їх наслідків у вагітних, а також свідчить на користь необхідності 

підтримки здорового психологічного клімату для вагітних жінок з АМ, 

зважаючи на їх низьку адаптивну здатність у порівнянні зі здоровими 

вагітними. 
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ВИСНОВКИ 

1. У  жінок репродуктивного віку з аденоміозом відзначається високий 

рівень звичного невиношування (14,7 %), запальних захворювань вагіни і 

вульви (70,6 %) та матки та придатків (47,0 %), апоплексії яєчників (11,8 %), 

альгодисменореї (33,3 %), хронічного тазового болю (27,8 %), ранніх (17,6  %) 

та пізніх (20,6 %) втрат вагітності.  

2. Встановлено, що особливостями перебігу вагітності жінок з 

аденоміозом є: загрозливий аборт - 38,9 % випадків, загроза передчасних 

пологів - 52,9 % випадків, плацентарна дисфункція - 50,0 %, дистрес плода - 

17,6 %, порушення мікробіоценозу статевих шляхів - 55,8 %, затримка росту 

плода - 41,2 %, прееклампсія - 47,0 %, передчасний розрив плодових оболонок - 

38,9 %. Особливістю пологів у жінок з аденоміозом є висока частота кесарських 

розтинів - 35,3 %, передчасних пологів - 17,6 %, акушерських кровотеч - 20,6 %, 

травм м’яких тканин в пологах - 29,4 %. У післяпологовому періоді у жінок з 

аденоміозом спостерігалася гіпогалактія - 44,1 %. 

3. У  вагітних з аденоміозом встановлено порушення біоти статевих 

шляхів, що проявлялося високим рівнем асоціативних форм бактеріального 

обсіменіння слизової оболонки піхви умовно-патогенною флорою на фоні 

дефіциту сахаролітичної анаеробної флори – лактобацил  (67,6 %); збільшенні 

питомої ваги анаеробної мікрофлори (гарднерели – 23,5 %);  підвищенні рівнів 

висіву аеробної умовно-патогенної флори (різні види стафілококів (29,4 %), 

ешерихії (35,3%), гриби роду Кандіда (47,0 %), стрептококів – (52,9 %)), що 

характерно для хронізації процесу на тлі зниження імунної відповіді.  

4. У вагітних з аденоміозом відзначалось достовірне зниження секреції 

прогестерону (97,4±2,7) нмоль/л, хоріонічного гонадотропіну людини 

(7888,4±170,3) мМО/мл, естріолу  (1,6±0,4) нг/мл та підвищення ІЛ-6 (12,4±0,9) 

пг/мл та рівня ФНП- (13,9±0,4) пг/мл, (р<0,05), що клінічно проявлялось  

симптомами загрози переривання вагітності. 

5. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу жінок з 

аденоміозом характеризується значною частотою порушень функції плаценти - 
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50,0 %, порушень функціонального стану плода (порушення серцевої діяльності 

(19,4 %), рухової активності (23,5 %), дихальних рухів (19,4 %)) й об’єму 

навколоплодових вод (52,9 %) на тлі виражених гемодинамічних змін 

(підсилення кровотоку у середньо-мозковій,  маткових артеріях та артеріях 

пуповини). 

6. Особливості морфо-функціонального стану плаценти під час вагітності 

на тлі аденоміозу обумовлені  розвитком та формуванням плаценти в умовах 

циркуляторних порушень кровообігу в судинах  матки та ендометрія, котрі 

мали місце до настання вагітності; встановлено зменшення маси плаценти у 

жінок з аденоміозом (365,215,7 г), наявність значимих якісних та кількісних 

дегенеративно-деструктивні зміни всієї поверхні плаценти, переважно її 

материнської частини (наявність материнських інфарктів (67,6 %), запальних 

змін (52,9 %), передчасного дозрівання (50,0 %)). 

7. У  вагітних жінок з аденоміозом виявлено підвищення рівня кортизолу 

в сироватці крові майже утричі (р<0,05), що свідчить про напруження стрес-

реалізуючої ланки адаптаційних реакцій і може зумовити загрозу переривання 

вагітності. Психологічний стан у цих жінок характеризується високою 

тривожністю і низькою стресостійкістю (55,8 %). Ці розлади носять 

компенсаторний характер і повинні враховуватись при формуванні лікувальних 

заходів у цього контингенту пацієнтів. 

8. У клінічних умовах використання розробленого комплексу 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів  у вагітних з аденоміозом 

забезпечило зниження частоти плацентарної дисфункції у 2,4 разу, 

прееклампсії – у 2 рази, загрози передчасних пологів – у 2,3 разу, 

бактеріального вагіноза – 1,9 раз, передчасного розрива плодових оболонок – 2 

рази, травм м’яких тканин в пологах – на 9,9 %, акушерських кровотеч – 3,5 

разу, внутрішньоутробного інфікування плода – 4 рази, дистреса плода – у 2 

рази, затримки розвитку плода – у 2,8 разу, асфіксії в пологах – 2 рази, 

кесарських розтинів – 2 рази, гіпогалактії – у 1,9 разу, що загалом дозволило 

покращити акушерські та перинатальні наслідки. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Вагітних з аденоміозом слід відносити до групи ризику з формування 

акушерських і перинатальних ускладнень. 

2. На етапі ведення вагітності рекомендовано до застосування наступний 

діагностичний комплекс: загальноклінічні обстеження; в динаміці: 

бактеріоскопічна та бактеріологічна оцінка вагінальних виділень, 

дослідження функціонального стану фето-плацентарного комплексу 

(ультразвукове дослідження та доплерометрія з 20 тижнів вагітності, 

кардіотокографія з 32 тижнів вагітності), коагулограма та рівень Д-Димера 

оцінка ендокринологічного статусу (прогестерон, естріол, плацентарний 

лактоген, ХГЛ); оцінка цитокінового статусу (ІЛ-6 та ФНП-). 

3. На етапі ведення вагітності рекомендовано до застосування наступний 

діагностичний модуль: загально-клінічні обстеження, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне, УЗД, доплерометрія, фетометрія, КТГ та лікувально-

профілактичний комплекс: компенсація недостатності прогестерону 

(мікронізований  прогестерон – 100 мг двічі на добу вагінальнально за 

показаннями до 36 тижнів), корекція згортуючої системи крові 

(ацетилсаліцилової кислоти 150 мг на добу один раз на день перорально), 

метаболічна терапія (аргініна гідрохлориду 4,2 % розчину по 100 мл на добу 

внутрішньовенно крапельно курсами до 14 днів з 28 тижня вагітності), 

контроль стану біоти піхви і лікування за необхідності шляхом призначення 

препаратів широкого спектра дії (з антибактеріальною та антимікотичною 

дією) у вигляді вагінальних супозиторіїв протягом 6–12 днів в залежності від 

типу збудника та його титру, модифікація способу життя (дієтотерапія, 

дозовані фізичні навантаження та корекція психо-емоційних порушень за 

рахунок роботи з психологом та нормалізації рівня гормонів стресу). 
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ДОДАТОК 3 

 

АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ  

СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК 

ПІБ: 

Вік: 

№ історії хвороби: 

Діагноз: 

 

 

Форма відповіді в балах:  

так – 3,  

не завжди – 2,  
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інколи – 1,  

ні – 0 

Адаптивність 

1. Чи змінюєте Ви вже прийняте Вами рішення під впливом думок інших 

людей? 

2. Чи можете Ви зберегти витримку і холоднокровність в ситуаціях, які 

цього потребують (нещасний випадок, стихійне лихо, звільнення Вас 

або чоловіка, відсутність заробітної платні довгий час та ін.)? 

3. Чи можете Ви виконувати багато видів діяльності одночасно? 

4. У всіх життєвих ситуаціях Ви покладаєтесь тільки на себе, не 

потребуючи підтримки ззовні? 

5. Чи легко Ви долаєте негаразди та труднощі, не накопичуєте в собі 

неприємності дня? 

6. В тяжких життєвих ситуаціях  або в який-небудь відповідальний 

момент (наприклад, нещасний випадом) можете взяти ініціативу в свої 

руки? 

7. Чи  здатні Ви подолати стан короткочасної депресії? 

8. Чи здатні Ви миттєво відреагувати на несподівану ситуацію? 

9. Чи готові Ви поспішити на допомогу, когось врятувати, якщо навіть є 

загроза вашому життю, здоров’ю? 

10. Навіть в тяжких життєвих ситуаціях Вас не залишало почуття 

відповідальності за своїх рідних, близьких? 

11. В критичних ситуаціях Ви не акцентуєте всю увагу на собі, а ставитесь 

до себе, як до одного з людей, що опинилися в подібній ситуації? 

12. Чи спокійно Ви стоїте в черзі, можете чекати, чи стримані Ви і 

терплячі? 

Сума балів: 

Емоційність 

1. Чи швидко Ви починаєте нервувати, чи легко вас розсердити? 
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2. Події, які відбуваються з близькими і з малознайомими вам людьми, 

свідками яких Ви стали, сприймаються вами дуже близько до серця, 

гостро як свої? 

3. Якщо Ви збуджені, то починаєте голосно розмовляти, жестикулювати, 

навіть кричати, не помічаючи цього? 

4. Ви близько до серця сприймаєте все те, що відбувається в книзі, на 

екрані; прочитане або побачене довго залишається в пам’яті, турбує 

Вас, не дає заснути, Ви можете заплакати? 

5. Події, що торкаються особисто вас, які пережиті Вами або їх належить 

пережити турбують Вас, Ви переживаєте їх знову і знову, пропускаючи 

їх через себе? 

6. Можливі труднощі турбують Вас, Ви відчуваєте хвилювання, коли 

думаєте про турботи, яку наближаються? 

7. Чи хвилюєтесь Ви через дрібниці, чи все приймаєте близько до серця? 

8. Чи чутливі Ви до заохочення та догани? 

Сума балів: 

Тривожність 

1. Чи схильні Ви до підозрілості та помисливості? 

2. Чи відчуваєте Ви пригнічення, неуважність при невдачах? 

3. Чи схильні Ви перебільшувати труднощі та недооцінювати позитивні 

моменти? 

4. Чи намагаєтесь Ви запобігти труднощам в критичних ситуаціях? 

5. Чи скуті Ви, сором’язливі, малоактивні, розгублюєтесь в новому місці, 

оточенні чи обставинах? 

6. Чи легко Вас образити? 

7. Чи вистачає Вам впевненості в собі? 

Сума балів: 

 


