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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Збереження репродуктивного здоров'я жінки та 

народження здорової дитини є пріоритетним напрямком загальнодержавних 

програм «Здоров’я – 2020: український вибір» і «Репродуктивне та статеве здоров’я 

нації на період 2017 – 2021рр.», що направлені на боротьбу з депопуляцією 

населення України (Н.М. Рожковська, 2015; В.В. Подольський, 2015; В.А. Маляр, 

2016; Ю.Г. Антипкін, В.В. Камінський, Т.Ф.Татарчук, 2017). 

Лейоміома матки – найпоширеніша доброякісна пухлина жіночої 

репродуктивної системи, що посідає друге місце у структурі гінекологічної патології 

після запальних захворювань органів малого тазу (Ю.П. Вдовиченко, 2012;                  

Т.Ф. Татарчук, 2017; В.В. Камінський, 2017).  

Вагітність у жінок з лейоміомою матки супроводжується підвищеною 

частотою загрози переривання вагітності (30–50%), самовільних викиднів (14-35%), 

передчасних пологів (30-40%), плацентарної дисфункцї та гіпотрофії плода (у 

кожної третьої жінки), низької плацентації, передлежання плаценти та її 

передчасного відшарування (І.С. Сидорова, 2012; Н.Я. Скрипченко, 2014). 

За даними літератури, пологи у вагітних з лейоміомою матки часто 

перебігають з ускладненнями, частота яких складає 30-80% (несвоєчасне 

відходження навколоплодових вод, аномалії скоротливої діяльності матки, 

передчасне відшарування плаценти, дистрес плода, інтимне прикріплення плаценти, 

гіпотонічна кровотеча) (Н.Я. Скрипченко, 2007; С.І. Михалевич, 2011). Ускладнення 

можуть виникати і в післяпологовому періоді: кровотеча, порушення скоротливої 

діяльності матки, інфекційні ускладнення, гіпогалактія, перекрут, або некроз 

лейоматозного вузла на ніжці (А.Г. Коломійцева, 2009; М.В. Макаренко, 2015). 

На сьогодні, не дивлячись на значну кількість досліджень з даної проблеми, не 

розроблені методи ранньої діагностики і профілактики ускладнень в 

післяпологовому періоді у породілль з лейоміомою матки. Не виявлено 

взаємозв'язку з особливостями післяпологового періоду і характером розродження 

даної категорії жінок. Погіршують цю ситуацію і обставини, в яких знаходиться 

жінка після пологів, адже з перших днів життя дитини всю свою увагу вона приділяє 

новонародженому.  

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

робота є фрагментом наукової роботи відділення впровадження та вивчення 

ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ 

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

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

репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з порушенням вегетативного 

гомеостазу» (2014-2016 рр.). 

Мета дослідження: удосконалити систему спостереження та лікування поро-

ділей з лейоміомою матки для попередження розладів репродуктивного здоров'я. 
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити частоту та структуру ускладнень в післяпологовому періоді у 

породілль з лейоміомою матки в залежності від характеру розродження. 

2. Встановити особливості інволюції матки у післяпологовому періоді у поро-

ділей з лейоміомою матки та оцінити його за допомогою ультразвукових досліджень. 

3. Надати оцінку стану кровотоку в судинах матки у породілей з лейоміомою 

матки в післяпологовому періоді.  

4. Дослідити гематологічні показники та особливості згортальної системи 

крові у породілей досліджуваних груп.  

5. Вивчити особливості гормонального статусу у жінок з лейоміомою матки в 

післяпологовому періоді.  

6. Дослідити стан імунологічної реактивності і місцевого імунітету у 

породілль досліджуваних груп. 

7. Визначити особливості стану мікробіоценозу піхви у обстежених жінок. 

8. Розробити систему післяпологового  спостереження та лікування для жінок 

з лейоміомою матки, що народили через природні пологові шляхи та були 

розроджені оперативно для зменшення частоти ускладнень в післяпологовому 

періоді, стабілізації стану жінок з даною патологією, профілактики прогресування 

основного захворювання та розвитку рецидивів і відновлення репродуктивного 

здоров'я у даної категорії породілль. 

Об’єкт дослідження – післяпологовий період у жінок з лейоміомою матки, 

що народили природнім та оперативним шляхом. 

Предмет дослідження – частота ускладнень післяпологового періоду, 

особливості інволюції матки, стан лейоматозних вузлів, кровотоку в судинах матки, 

система згортання крові, гормональний фон, активність прозапальної ланки 

імунітету, стан місцевого імунітету, особливості біоценозу піхви у породілль з 

лейоміомою матки в залежності від способу розродження та в динаміці 

спостереження під впливом лікувально-профілактичного комплексу. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, ендокринологічні, імунологічні, 

ехографічні, доплерометричні, мікробіологічні, математично-статистична обробка 

отриманих даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено існуючі наукові дані 

щодо особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з 

лейоміомою матки диференційовано в залежності від методу розродження та об'єму 

операції у разі проведення кесаревого розтину. Диференційовано проведена 

комплексна оцінка системи гемостазу, гормонального балансу, стану загального та 

місцевого імунітету, біоценозу піхви у породілль з лейоміомою матки на 5-6-ту добу 

після пологів та через 3 місяці в залежності від проведеної терапії.  

Визначено, що у жінок з лейоміомою матки перебіг післяпологового періоду 

характеризується сповільненими темпами інволюції матки, причому найбільш 
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виражені порушення виявлені у жінок, що народили через природні пологові шляхи. 

Це в майбутньому може сприяти виникненню запальних ускладнень у даної 

категорії породілль. 

Розширено існуючі наукові дані щодо стану кровотоку в судинах матки у 

породілль з лейоміомою матки на 5-6-ту добу пуерперію. Низькі індекси 

резистентності у жінок з лейоміомою матки всіх груп свідчать про посилене 

кровопостачання матки в зв'язку з наявністю пухлини та більшої кількості 

ускладнень післяпологового періоду у даної категорії породілль в порівнянні зі 

здоровими жінками. 

Уточнено наукові дані щодо особливостей гормонального забезпечення та 

імунологічного статусу породілль з лейоміомою матки в залежності від способу 

розродження на 5-6-ту добу пуерперію: у жінок з лейоміомою матки всіх груп 

встановлено достовірне збільшення рівня естрадіолу (Е), кортизолу (К), а у жінок, 

розроджених оперативним шляхом - зменшення рівня пролактину (Пл) крові. 

Одночасно виявлено зростання рівнів інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), інтерлейкіну-8 (ІЛ-8) та 

зниження концентрації інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) у жінок всіх груп, а у жінок, 

розроджених оперативним шляхом з проведенням наступної консервативної 

міомектомії – ще й зростання концентрації фактора некрозу пухлин (ФНП-). 

Встановлено особливості стану мікробіоценозу геніталій у породілль з 

лейоміомою матки на 5-6-ту добу післяпологового періоду: у всіх жінок з 

лейоміомою матки, незалежно від способу розродження, була низька частота 

виявлення Lactobacillus, а при їх наявності –  низька концентрація (менше lg3,9 

КУО/мл) та відсутність мікрофлори в бактеріологічних висівах у 51,33% породілль з 

лейоміомою матки. 

Практичне значення роботи. Запропонований та впроваджений комплекс 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що ґрунтується на отриманих 

під час дисертаційної роботи наукових результатах, дозволив суттєво знизити 

частоту акушерських ускладнень у жінок з лейоміомою матки в післяпологовому 

періоді.  

Впровадження результатів дослідження. Одержані результати дослідження 

впроваджено в практичну роботу лікувальних закладів: 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. Разом з науковим керівником обраний 

напрямок та тема дисертаційної роботи. 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 
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діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у породілль з лейоміомою 

матки, 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. Автор самостійно та в 

якості асистента брала участь в розродженні жінок з лейоміомою матки. 

Апробація результатів роботи. Основні положення роботи були 

представлені й обговорені на: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні інновації в акушерстві та гінекології» (Київ, 2017 рік), «Актуальні 

питання збереження соматичного та репродуктивного здоров`я жінок» (Київ, 2018 

рік); всеукраїнській науково-практичній конференції «Доказові аспекти сучасного 

акушерства та гінекології» (Київ, 2018); з’їзді Асоціації акушерів-гінекологів 

України (Київ, 2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок» 

(м. Київ, 2019). 

Публікації. На тему кандидатської дисертації опубліковано 12 наукових 

праць у фахових виданнях (6 статтей в наукових виданнях, 2 патенти, 4 тези 

конференцій).  

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 240 сторінках, 

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

дослідження і лікування, трьох розділів власних досліджень, їх обговорення, 

висновків і списку використаних літературних джерел, що включає 220 джерел, які 

займають 22 сторінки. Робота ілюстрована 13 рисунками та 58 таблицями, що 

займають 14 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань на 

першому етапі дослідження проведено ретроспективний аналіз 227 історій пологів, 

амбулаторних поліклінічних карт та обмінних карт вагітних жінок з лейоміомою 

матки (ЛМ), 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 2003 по 2013 роки. Жінки 

були розподілені на групи в залежності від способу розродження: 1 група – 75 

породілль, що народили через природні пологові шляхи; 2 група - 86 породілль, які 

народили шляхом операції кесаревого розтину, під час якого була проведена 

консервативна міомектомія; 3 група - 66 породілль після розродження шляхом 

операції кесаревого розтину, яким не проводилась консервативна міомектомія 

внаслідок невеликих розмірів вузлів, або інтрамурального їх розташування, 

видалення яких було необґрунтоване, так як збільшило б об'єм крововтрати. 

На другому етапі здійснено аналіз результатів клініко-лабораторних та 

функціональних обстежень 150 жінок з ЛМ (основна група) на 5-6-ту добу 
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пуерперію, які в свою чергу розподілені на 3 групи в залежності від способу 

розродження: 1 група - 50 породілль, що народили через природні пологові шляхи; 2 

група - 50 породілль, які народили шляхом операції кесаревого розтину, під час 

якого була проведена консервативна міомектомія; 3 група - 50 породілль після 

розродження шляхом операції кесаревого розтину, яким не проводилась 

консервативна міомектомія внаслідок невеликих розмірів вузлів, або 

інтрамурального їх розташування, видалення яких було необґрунтоване, так як 

збільшило б об'єм крововтрати. Групу контролю склали 25 здорових жінок. 

На третьому етапі дослідження був запропонований лікувально-

профілактичний комплекс для породілль з ЛМ в залежності від способу розродження 

та об'єму оперативного втручання та вивчена його ефективність. З цією метою 

обстежувалось 75 породілль з ЛМ, які отримували даний комплекс з 5-6-го дня 

пуерперію і протягом 3 місяців (основна група) та 75 породілль, які отримували 

лише загальноприйняте спостереження в даному часовому проміжку згідно з 

нормативними документами МОЗ України (група порівняння). Кожна з груп в свою 

чергу була розподілена на 3 групи в залежності від способу розродження: 1 група - 

25 породілль, що народили через природні пологові шляхи; 2 група - 25 породілль, 

які народили шляхом операції кесаревого розтину, під час якого була проведена 

консервативна міомектомія; 3 група - 25 породілль після розродження шляхом 

операції кесаревого розтину, яким не проводилась консервативна міомектомія 

внаслідок невеликих розмірів вузлів, або інтрамурального їх розташування, 

видалення яких було необґрунтоване, так як збільшило б об'єм крововтрати.  Групу 

контролю склали 25 здорових жінок, які отримували спостереження відповідно до 

затверджених документів МОЗ України. 

Дослідження було проведено через 3 місяці після пологів і здійснювалося  на 

базі акушерських клінік ДУ «ІПАГ ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН України» 

з 2014 по 2019 роки. 

Критеріями включення у дослідження були: вік жінок від 21 до 45 років, 

відсутність шкідливих звичок у жінок, постійне проживання на території України, 

наявність вузлової форми лейоміоми матки. 

Критеріями виключення були: наявність тяжкої соматичної або психічної 

патології у жінок, наявність вад розвитку у новонароджених, багатоплідна вагітність. 

У всіх обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній крові основних 

гормонів: естрадіолу, прогестерону, пролактину, визначення яких проводилось 

імуноферментним аналізом (аналізатор імунофермертний MSR 1000, «Awarness 

Technlogy», США), рівень кортизолу в крові – радіоімунним методом (Лічильник 

Гамма-12) за загальноприйнятими методиками на базі лабораторії ДУ «ІПАГ ім. 

академіка О.М. Лук’янової НАМН України». 
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Визначалась  концентрація цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8) та ФНП- в сироватці 

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

Нідерланди).   

Концентрацію імуноглобулінів у цервікальному слизі (sIgA, IgG, IgA, IgM) 

визначали методом радіальної імунодифузії в гелі по Manchini з використанням 

специфічних антисироваток до окремих класів імуноглобулінів. 

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. 

Для оцінки перебігу інволютивних процесів матки та стану лейоматозних 

вузлів проводили ехографічне визначення розмірів матки, порожнини матки, 

оцінювали характер її вмісту, визначали структуру, розташування лейоматозних 

вузлів, їх кількість та доплерографічні дослідження кровотоку судин матки, виконані 

на ультразвуковому апараті «SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition», 

Німеччина. 

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), а також 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) з поправкою 

для малих значень. Для оцінки вірогідності різниці показників груп 

використовували параметричні та непараметричні методи статистичного аналізу, 

вважаючи відмінності достовірними за p<0,05. 

Запропонований удосконалений лікувально-профілактичний комплекс для 

породілль з ЛМ призначався з 5-6-го дня пуерперію і включав: модифікацію способу 

життя (дієтотерапія, дозовані фізичні навантаження); корекцію згортуючої системи 

крові (венотоніки на основі діосміну 600 мг по 1 таблетці 1 раз на добу per os 

протягом 3 місяців); корекцію післяпологової анемії (препарат заліза 80 мг в 

комбінації з фолієвою кислотою 350 мкг по 1 таблетці 1 раз на добу per os перед 

сніданком протягом 3 місяців у разі анемії легкого ступеня та по 1 таблетці 2 рази на 

добу per os протягом 3 місяців у разі анемії середнього ступеня); санацію піхви 

місцевим препаратом широкого спектру дії, що містить неоміцин, поліміксин В і 

ністатин (по 1 капсулі 1 раз на добу на ніч в піхву протягом 12 днів після пологів) з 

одночасним відновленням нормобіоценозу з використанням пробіотика, до складу 
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якого входять Lactic Acid Bacillus (120 млн спор), фолієва кислота (1,5 мг) та вітамін 

B12 (15 мкг) (по 1 капсулі 2 рази на день per os за 40 хвилин до їди протягом 3 

місяців після пологів); вітамінотерапію (вітамін D 2000 МЕ по 1 таблетці 1 раз на 

добу per os протягом 3 місяців); жінкам з ЛМ, яким на 5-6-ту добу прогнозовано 

розвиток гіпогалактії — призначення рослинного препарату, що містить сік моркви, 

вітамін С (1мг), імбир, кропиву, кріп, душицю, маточне молочко, калію йодид (38 

мкг), який стимулює утворення грудного молока і підтримує лактацію протягом 

усього періоду годування малюка грудьми (по 1 таблетці 3-4 рази на добу per os під 

час їжі, за півгодини до годування малюка протягом 30 днів); корекцію 

психоемоційних порушень (аутотренінги відповідно до психотипу особистості, 

призначення натуропатичної седативної терапії (екстракт валеріани лікарської 20 мг 

по 1 таблетці  3 рази на день per os курсом 7-10 днів); жінкам, які народили через 

природні пологові шляхи та розродженим оперативним шляхом із залишенням 

лейоматозних вузлів задля профілактики субінволюції матки – продовження 

прийому аналогу окситоцину в таблетованій формі до 10-го дня післяпологового 

періоду (демокситоцин 50 МЕ по півтаблетки 2 рази на добу трансбукально за 30 

хвилин до годування груддю);  жінкам після операції кесарів розтин без видалення 

лейоматозних вузлів додатково призначався препарат магнію (100 мг) в комбінації з 

піридоксином (10 мг) (по 1 таблетці 3 рази на добу per os  після закінчення 6-ти 

тижнів післяпологового періоду протягом 1 місяця). 

Результати дослідження та їх обговорення. Виявлена чітка тенденція до 

зростання частоти ЛМ у вагітних жінок за останні роки – з 4,88 % жінок у 2010 році 

до 7,1% – у 2019 році (за даними пологового відділення для жінок з акушерською 

патологією ДУ «ІПАГ ім. академіка. О.М.Лук'янової НАМН України». 

Аналіз ретроспективних даних у жінок з ЛМ показав значну частоту порушень 

менструального циклу, а саме у 25,33% жінок з ЛМ, що народили через природні 

пологові шляхи, у 30,23% жінок з ЛМ, розроджених оперативним шляхом з 

проведенням наступної консервативної міомектомії та у 11,63% жінок, розроджених 

оперативним шляхом із залишенням лейоматозних вузлів в порівнянні з жодною 

жінкою контрольної групи. Відзначено достовірно більший відсоток больового 

синдрому у пацієнток з ЛМ, що народили самі та у тих, що були розроджені 

кесаревим розтином з наступною консервативною міомектомією – у 36,00% та 

47,67% жінок відповідно, ніж у жінок, розроджених оперативним шляхом із 

залишенням вузлів – у 18,18%. У ході дослідження з’ясовано, що жінки, які були 

розроджені оперативним шляхом із проведенням консервативної міомектомії, 

хворіли на ЛМ достовірно довше, ніж жінки, які народили через природні пологові 

шляхи та після оперативного розродження із залишенням вузлів, а саме 43,02%, 

16,00% та 12,12% жінок відповідно мали стаж захворювання протягом 6-10 років. В 

анамнезі у всіх жінок з ЛМ загалом частіше, ніж у жінок без ЛМ спостерігалась 

соматоформна вегетативна дисфункція – у 31,72% та 8,00% жінок відповідно, 
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захворювання щитоподібної залози – у 33,48% та 4,00% жінок відповідно, фіброзно-

кістозна хвороба молочних залоз – у 42,29% та 8,00% жінок відповідно. У групах 

жінок дані показники між собою достовірно не відрізнялись. Дані архіву свідчать, 

що жінки, які були розроджені кесаревим розтином з наступною консервативною 

міомектомією, мали в анамнезі частіше, ніж жінки інших груп ендометріоз – у 

39,53% жінок та неплідність – у 24,42% жінок. У всіх жінок з ЛМ, незалежно від 

способу розродження, в анамнезі частіше, ніж у жінок контрольної групи, був 

кольпіт – у 37,00% та 8,00% жінок відповідно. 

В анамнезі пацієнток з ЛМ, розроджених оперативним шляхом із видаленням 

вузлів, відзначено високий відсоток звичного невиношування вагітності – у 16,27%, 

завмерлих вагітностей – у 17,44% жінок. Частота самовільних викиднів у жінок з 

ЛМ всіх груп склала 18,94% випадків. Передчасні пологи в анамнезі  були частіше у 

жінок, розроджених оперативним шляхом із проведенням наступної консервативної 

міомектомії – у 9,30% жінок. Перебіг вагітності у жінок з ЛМ всіх груп 

характеризувався високою частотою загрози переривання вагітності – у 70,93% 

жінок, плацентарної дисфункції – у 53,74% жінок, а найважчий її прояв (з судинним 

компонентом, маловоддям, синдром затримки росту плода (СЗРП)) переважав у 

жінок після оперативного розродження в поєднанні з видаленням вузлів. У жінок з 

ЛМ, розроджених оперативним шляхом із наступною консервативною 

міомектомією, в порівнянні з жінками без її проведення, достовірно частіше дана 

вагітність ускладнювалась загрозою передчасних пологів – у 46,51%, істміко-

цервікальною недостатністю (ІЦН) – у 24,42%, тромбофілією – у 23,26%, раннім 

гестозом -  у 17,44% жінок. Найчастішими ускладненнями пологів у жінок з ЛМ, що 

народили через природні пологові шляхи, були несвоєчасне вилиття 

навколоплодових вод – у 29,33% жінок, дефект плацентарної тканини та оболонок – 

у 14,67% жінок, дистрес плода – у 13,33% жінок та слабкість пологової діяльності – 

у 10,67% жінок. Жінки, розроджені оперативним шляхом з проведенням 

консервативної міомектомії частіше в пологах мали акушерські кровотечі - у      

18,60 % жінок внаслідок гіпотонії матки чи інтимного прикріплення плаценти. 

Порушення стану плода у 13,33% жінок, що народжували через природні пологові 

шляхи, стало причиною оперативних втручань у пологах із проведенням вакуум-

екстракції плода за голівку. Діти від жінок з ЛМ всіх груп частіше народжувались у 

стані асфіксії через більшу частоту випадків передчасного відшарування нормально 

розташованої плаценти, дистресу плода, СЗРП, передчасних пологів та 

внутрішньоутробного інфікування. В групі жінок з ЛМ, що народжували через 

природні пологові шляхи мали місце 2,66% випадки, а в групі жінок, що були 

розроджені шляхом операції кесарів розтин з проведенням консервативної 

міомектомії – 1,16% випадків ранньої неонатальної смерті, через ускладнення, 

спричинені глибокою недоношеністю новонароджених. Післяпологовий період у 

жінок з ЛМ мав високу частоту ускладнень (рисунок 1). Перебіг пуерперію у жінок, 
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які народили через природні пологові шляхи та були розроджені шляхом операції 

кесарів розтин без видалення міоматозних вузлів, ускладнився субінволюцією матки 

– у 26,67% та 16,67% жінок відповідно. Найбільш значимими ускладненнями 

пуерперію у жінок, розроджених оперативним шляхом з проведенням 

консервативної міомектомії, були рання післяпологова кровотеча – у 19,77% жінок 

та агалактія – у 10,47% жінок.  

Рис.1 Структура післяпологових ускладнень у жінок з лейоміомою матки 

 

 На другому етапі під час аналізу спостережень за 150 пацієнтками з 

лейоміомою матки на 5-6-ту добу пуерперію в залежності від способу розродження 

було виявлено сповільнення темпів інволюції матки у всіх жінок з ЛМ в порівнянні 

зі здоровими жінками, а найбільш значимі порушення цього процесу виявлені у  

жінок, що народили через природні пологові шляхи. Вони мали достовірно більші 

поздовжній та поперечний розміри матки в порівнянні з такими у жінок групи 

контролю: (125,33±9,88) мм та (97,44±9,24) мм і (106,96±10,88) мм та (76,22±10,50) 

відповідно, (р<0,05). Ознаки порушення інволюції матки у вигляді розширення 

порожнини матки були виявлені достовірно частіше у жінок з ЛМ загалом в 

порівнянні з групою контролю: у 27(18,00%) та в жодної жінки відповідно, (р<0,05). 

Причому, в групі жінок, що народили через природні пологові шляхи, така ознака 
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зустрічалась частіше, ніж в групах жінок, розроджених оперативним шляхом. Кут 

між тілом та шийкою матки був сформований на 5-6-ту добу пуерперію у достовірно 

меншої кількості жінок з ЛМ за рахунок всіх 3-х груп. Причому, жінки, що 

народили самостійно, мали в достовірно меншій кількості сформований кут між 

тілом та шийкою матки на 5-6-ту добу в порівнянні з жінками після кесаревого 

розтину: у 10,00% та 26,00% жінок відповідно, (р<0,05). Згортки крові в порожнині 

матки частіше виявлялись у жінок з ЛМ загалом в порівнянні з групою контролю за 

рахунок породілль, де після пологів залишився патологічний субстрат. У всіх жінок 

з ЛМ, незалежно від способу розродження, встановлено низькі індекси 

резистентності (ІР) в маткових артеріях, а саме (0,62±0,01) в порівнянні з групою 

контролю, (р<0,05). Крім того, при розподілі на групи в залежності від способу 

розродження, виявлено, що найнижчий ІР правої маткової артерії був у породілль, 

що народили через природні пологові шляхи - (0,60±0,01). Це свідчить про посилене 

кровопостачання матки в зв'язку з наявністю пухлини, а також через більшу 

кількість ускладнень пуерперію у цих жінок в порівнянні зі здоровими породіллями. 

Характерним для всіх жінок з ЛМ на 5-6-ту добу пуерперію була наявність 

гіперкоагуляції, що найбільш виражена у жінок, розроджених шляхом кесаревого 

розтину з консервативною міомектомією, причому рівень Д-димеру в 2,4 рази є 

більшим, ніж в групі контролю, і майже у кожної 6-ї жінки виявляється фібриноген 

В(+), (р<0,05).  

У всіх породілей з ЛМ на 5-6-ту добу післяпологового періоду  встановлені 

високі рівні Е та К в крові та низькі рівні Пл у жінок, розроджених оперативним 

шляхом. Найбільш значимі порушення гормонального статусу виявлені у жінок, 

розроджених оперативним шляхом із залишенням лейоматозних вузлів, а саме: 

рівень Е склав (0,34±0,03) нмоль/л, К – (431,25±30,20) нмоль/л, Пл – (80,01±7,56) 

нг/мл, (р<0,05).  

Визначено зниження протективних властивостей у породілль з ЛМ на рівні 

загального імунітету, а саме підвищення концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-6 – 

в 3 рази, ІЛ-8 – в 1,5 разів, та зниження концентрації ІЛ-4 в 2,3 рази (у всіх 

обстежених жінок з лейоміомою матки); збільшення ФНП-α до (3,90±0,25) пг/мл у 

жінок, розроджених кесаревим розтином з наступною консервативною 

міомектомією, (р<0,05).  

При вивченні біоценозу піхви у породілль з ЛМ на 5-6-ту добу пуерперію, 

незалежно від способу розродження, була встановлена низька частота контамінації 

піхви Lactobacillus, а при їх наявності –  низька концентрація (менше lg3,9 КУО/мл) 

та відсутність мікрофлори в бактеріологічних висівах в 51,33% породілль з 

лейоміомою матки. Найбільш значимі порушення  біоценозу піхви  зареєстровано у 

жінок, у яких після пологів залишився патологічний субстрат, що проявлялися в 

високій частоті асоціативних форм бактеріального обсіменіння слизової оболонки 

піхви умовно-патогенною та патогенною флорою на фоні дефіциту лактобактерій. 
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На третьому етапі досліджено перебіг післяпологового періоду в залежності від 

проведеного лікування. Частота гіпогалактії у жінок з ЛМ, що отримували 

запропонований комплекс, в групі жінок, що народили через природні пологові 

шляхи, була в 2,5 рази меншою, в групах жінок, розроджених оперативним шляхом - 

в 2 рази меншою в порівнянні з жінками таких груп, що отримували 

загальноприйняте спостереження. Жінки, розроджені оперативним шляхом, які 

отримували запропоноване лікування достовірно рідше мали агалактію в порівнянні 

з жінками, що отримували загальноприйняте спостереження: у жінок після 

кесаревого розтину з наступною консервативною міомектомією – у 2,67 разів, у 

жінок після кесаревого розтину із залишенням вузлів  -  в 4,5 разів, (р<0,05). Таким 

чином, жінки з лейоміомою матки, які отримували розроблений комплекс в 

переважній більшості випадків мали повноцінну лактацію. 

У жінок основної групи, які народили через природні пологові шляхи та були 

розроджені оперативно із залишенням вузлів, під впливом розробленого комплексу 

лікувальних заходів, достовірно зменшились розміри великих вузлів через 3 місяці 

після пологів в порівнянні з такими на 5-6-ту добу пуерперію, а саме з (7,42±0,31) см 

до (5,50±0,59) см та з (6,41±0,18) до (4,91±0,51) відповідно, (р<0,05). В аналогічних 

групах жінок, що не отримували лікування, зменшення розмірів вузлів було 

статистично не значиме, (р>0,05). В групі жінок, розроджених оперативним шляхом 

із видаленням вузлів, що отримували терапію, через 3 місяці після пологів був один 

випадок рецидиву захворювання, який виражався в появі нового вузла середнім 

діаметром 1,57 см, що було діагностовано за даними УЗД, а в групі порівняння були 

3 випадки рецидиву захворювання — вузли розмірами 1,2 см, 1,17 см, 1,37 см в 

діаметрі. Через 3 місяці після пологів показник ІР в лівій матковій артерії у жінок 

основної групи, у яких залишилися лейоматозні вузли, був статистично вищим, ніж 

у жінок тих самих груп, що не отримували лікування: в групі жінок, що народили 

через природні пологові шляхи, цей показник склав (0,83±0,03) та (0,76±0,01) 

відповідно, (р<0,05), в групі жінок, розроджених оперативним шляхом - (0,86±0,03) 

та (0,79±0,01) відповідно, (р<0,05). Крім того, показники ІР в правій та лівій 

маткових артеріях у жінок, які отримували лікування, наближались до таких 

показників у жінок групи контролю. 

Отримані дані обстеження породілль з ЛМ через 3 місяці після пологів 

свідчать, що кількість жінок основної групи, що не мали анемію достовірно 

переважала над таким показником групи порівняння, а саме: цей показник у групі 

жінок, розроджених природнім пологовим шляхом, склав 76,00% та 44,00% 

відповідно, (р<0,05), в групі жінок, розроджених оперативно без видалення вузлів –  

88,00% та 56,00% жінок відповідно, (р<0,05). 

Під впливом запропонованого лікувально-профілактичного комплексу, у жінок 

з ЛМ, що отримували дану терапію, через 3 місяці після пологів покращились деякі 

показники згортання крові, а саме: рівень фібриногену крові у  групі жінок після 
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оперативного розродження достовірно був нижчим за такий у жінок групи 

порівняння, а саме (2,80±0,08) г/л та (3,00±0,03) г/л відповідно, (р<0,05); рівень 

фібрину у всіх жінок основної групи статистично був нижчим за такий у жінок 

групи порівняння: (14,24±0,46) мг та (16,33±0,60) мг відповідно, (р<0,05), а 

концентрація розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК) сироватки крові у 

жінок основної групи була достовірно нижчою за таку у жінок групи порівняння і 

наближалась до показників групи контролю. Рівень Д-димеру у всіх жінок основної 

групи достовірно був нижчим за такий показник групи порівняння: в групі жінок, 

що народили через природні пологові шляхи, він склав (895,20±71,80) нгФЕО/мл та 

(1840,00±119,15) нгФЕО/мл відповідно, (р<0,05), в групі жінок, розроджених 

оперативно з видаленням лейоматозних вузлів - (798,34±59,48) нгФЕО/мл та 

(1545,50±120,00) нгФЕО/мл відповідно, (р<0,05), в групі жінок, розроджених 

оперативним шляхом із залишенням вузлів - (882,86±64,14) нгФЕО/мл та 

(1264,50±122,50) нгФЕО/мл відповідно, (р<0,05). 

Таблиця 1 

Показники концентрації статевих гормонів крові у жінок з лейоміомою матки 

через 3 місяці після пологів в залежності від способу розродження та проведеної 

терапії, (М±m) 

 

 

У всіх жінок з ЛМ, незалежно від способу розродження та проведеної терапії, 

концентрація Е в крові була достовірно вищою за показники групи контролю 

Група 

жінок 

Концентрація статевих гормонів сироватки крові, нмоль/л 

Естрадіол Прогестерон 
Коефіцієнт прогестерон/ 

естрадіол 

Основна 

(n=25) 

Порівняння 

(n=25) 

Основна 

(n=25) 

Порівняння 

(n=25) 

Основна 

(n=25) 

Порівняння 

(n=25) 

1 (0,55±0,03) 

**# 

(0,82±0,03) 

Δ# 

5,80±1,14 4,00±0,35 (10,55±1,05) 

**# 

(4,88±0,44) 

Δ# 

2 (0,53±0,02) 

# 

(0,56±0,03) 

*# 

5,75±1,10 4,20±0,45 (10,84±1,10) 

**# 

(7,50±0,72) 

*# 

3 (0,54±0,02) 

**# 

(0,78±0,01) 

# 

5,55±1,00 3,80±0,52 (10,28±1,25) 

**# 

(4,87±0,46) 

# 

Конт-

рольна 
0,23±0,04 6,60±2,90 28,70±2,85 

Примітки: Δ- достовірність різниці показників відносно 2 групи, (р<0,05); 

* - достовірність різниці показників відносно 3 групи, (р<0,05);    

**  - достовірність різниці показників відносно групи порівняння, (р<0,05);                   

#- достовірність різниці відносно показників контрольної групи, (р<0,05).    
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(табл.1). Проте, Е в крові у жінок з ЛМ із залишенням патологічного субстрату 

достовірно був нижчим у жінок, що отримували даний комплекс в порівняння з 

цими ж групами жінок, які його не отримували, а саме відповідно (0,55±0,03) 

нмоль/л і (0,82±0,03) нмоль/л -  в  групі після пологів через природні пологові 

шляхи, та відповідно (0,54±0,02) нмоль/л і (0,78±0,01) нмоль/л – в групі жінок, 

розроджених оперативним шляхом, (р<0,05).  

Отримані дані свідчать, що у всіх жінок з ЛМ, що отримували розроблену 

терапію, концентрація Пл в крові через 3 місяці після пологів була на рівні 

показників контрольної групи, (р>0,05). Концентрація К крові у жінок основної 

групи достовірно була нижчою за його концентрацію у жінок групи порівняння. Це 

стосувалося жінок, де після пологів залишилися лейоматозні вузли і склала 

(290,60±7,64) нмоль/л і (344,94±22,80) нмоль/л - в групі, що народили через 

природні пологові шляхи та (281,20±7,50) нмоль/л і (363,26±26,40) нмоль/л - в групі, 

після оперативного розродження відповідно (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники концентрації стресорних гормонів крові у жінок з лейоміомою 

матки через 3 місяці після пологів в залежності від способу розродження та 

проведеної терапії, (М±m) 

 

Група 

жінок 

Концентрація стресорних гормонів сироватки крові 

Пролактин, нг/мл Кортизол, нмоль/л 
Коефіцієнт 

кортизол/пролактин 

Основна 

(n=25) 

Порівняння 

(n=25) 

Основна 

(n=25) 

Порівнян

ня 

(n=25) 

Основна 

(n=25) 

Порівняння 

(n=25) 

1 31,50± 3,65 

 

(30,19±1,80) 

# 

(290,60± 

7,64)**# 

(344,94± 

22,80)# 

(9,23±1,25)

# 

(11,43±1,12) 

# 

2 
30,15± 3,55 

(25,35±2,70) 

# 

270,0±         

7,60 

(282,86± 

25,60)* 

(8,96±0,85)

# 

(11,16±1,05) 

# 

3 28,80±3,45 

 

(24,26±2,50) 

# 

(281,20± 

7,50)** 

(363,26± 

26,40)# 

(9,76±0,90)

#** 

(14,19±1,55) 

# 

Конт-

рольна 
35,40±1,30 230,50±21,23 6,51±0,60 

Примітки: Δ- достовірність різниці показників відносно 2 групи, (р<0,05); 

* - достовірність різниці показників відносно 3 групи, (р<0,05);    

**  - достовірність різниці показників відносно групи порівняння, (р<0,05);                   

#- достовірність різниці відносно показників контрольної групи, (р<0,05).    
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Концентрація ІЛ-4 у всіх жінок з ЛМ, що отримували загальне спостереження, 

залишалась на рівні (0,32±0,02) пг/мл, (р<0,05 в порівнянні з групою контролю), тобто 

протизапальна активність імунітету була знижена вдвічі у порівнянні із здоровими 

жінками. Рівень протизапального цитокіну ІЛ-4 у всіх жінок основної групи становив 

(0,44±0,02) пг/мл і був вищим в порівнянні з такими групами жінок, що не 

отримували терапію. Концентрація цитокіну ІЛ-6 була нижчою у жінок основної 

групи, у яких після пологів були залишені лейоматозні вузли, в порівнянні з такими 

групи порівняння, а саме (3,35±0,30) пг/мл та (6,30±0,30) пг/мл відповідно - у жінок 

після пологів через природні пологові шляхи та (3,35±0,25) пг/мл і (7,20±0,50) пг/мл 

відповідно - у жінок після оперативного розродження, (р<0,05 в обох випадках). У 

всіх жінок з ЛМ загалом та окремо по групам і незалежно від отриманого лікування 

концентрація ІЛ-8 була достовірно вищою, ніж у жінок групи контролю, (р<0,05). 

Проте, концентрація ІЛ-8 у жінок, що отримували розроблену терапію, була нижчою 

в групах, де залишилися вузли в порівнянні з такими ж групами жінок, які 

отримували загальне спостереження, а саме: в групі жінок після пологів природнім 

шляхом вона становила (202,80±6,80) пг/мл та (255,50±10,20) пг/мл відповідно, в 

групі жінок після оперативних пологів — (203,50±6,95) пг/мл та (270,30±12,80) пг/мл 

відповідно, (р<0,05 в обох випадках). ФНП-α через 3 місяці після пологів у жінок з 

ЛМ всіх обстежених груп між собою та з таким у жінок групи контролю не 

відрізнявся, (р>0,05). Концентрація імунних чинників у зразках цервікального слизу 

жінок з ЛМ достовірно не відрізнялась від таких його показників у здорових жінок 

незалежно від лікування та методу розродження, (р>0,05). 

Результати аналізу показників бактеріальної контамінації піхви жінок з ЛМ, що 

не отримували розробленої терапії, через 3 місяці після пологів свідчать про 

присутність в спектрі виділеної мікрофлори як умовно-патогенних, так і патогенних 

бактерій. Негативне значення мала контамінація піхви жінок з лейоміомою матки 

Staphylococcus haemolyticus та Streptococcus haemolyticus, адже вони мають фактори 

вірулентності: ендотоксини, ферменти (муциназа, еластаза, колагеназа, 

нейрамінідаза), що сприяють розвитку запальної реакції. В цілому, спектр виділених 

бактерій у жінок основної групи  відрізнявся від такого групи порівняння, а саме: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, 

Streptococcus haemolyticus - не визначались в жодній групі жінок, що отримували 

розроблену терапію, Escherichia coli та Klebsiella - не було у жінок, розроджених 

оперативним шляхом. Частота висіву Lactobacillus у жінок з ЛМ, що отримували 

розроблену терапію, не відрізнялась від таких показників групи контролю, (р>0,05), 

проте, була достовірно вищою у всіх групах в порівнянні з жінками, що не 

отримували лікування, а саме у 64,00% та 20,00% жінок - після пологів через 

природні пологові шляхи, (р<0,05), у 76,00% та 28,00% жінок -  після оперативного 

розродження з видаленням вузлів, (р<0,05), та у 64,00% та 12,00% жінок - після 

оперативних пологів із залишенням вузлів, (р<0,05). 
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Таким чином, розроблений та впроваджений комплекс заходів щодо ведення 

післяпологового періоду та своєчасного лікування жінок з лейоміомою матки 

позитивно вплинув на рівень статевих гормонів, що проявилося в зниженні 

концентрації естрадіолу і кортизолу та підвищенні рівня пролактину крові у жінок, 

розроджених оперативним шляхом; нормалізував імунологічні показники і стан 

мікробіоценозу піхви.  

В клінічних умовах запропоновані лікувально-профілактичні заходи ведення 

післяпологового періоду у жінок з лейоміомою матки дозволили достовірно знизити 

частоту розвитку агалактії в 2,67 разів - у жінок розроджених оперативним шляхом 

із видаленням лейоматозних вузлів та в 4,5 рази - без їх видалення, частоти анемії у 

2,3 рази – у жінок, після пологів через природні пологові шляхи та в 3,7 рази – після 

оперативних пологів із залишенням вузлів, стабілізувати морфо-функціональний 

стан лейоматозних вузлів у вигляді достовірного зменшення їх розмірів в порівнянні 

з 5-6-ю добою пуерперію, числа рецидивів та прогресування захворювання, що 

загалом дозволило покращити акушерські наслідки та репродуктивне здоров'я жінок 

з лейоміомою матки в післяпологовому періоді. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Лейоміома матки - це захворювання із мультифакторною природою, що 

посідає друге місце у структурі гінекологічної патології після запальних 

захворювань жіночих статевих органів. Частота лейоміоми матки коливається в 

межах 20–35% серед жінок репродуктивного віку із тенденцією до збільшення її 

частоти і омолодженням захворювання. Поєднання міоми матки і вагітності 

спостерігається в  7-10%. 

          2. За даними ретроспективного дослідження виявлено, що у жінок з 

лейоміомою матки встановлена висока частота післяпологових ускладнень, які 

залежать від способу розродження та типу лейоматозних вузлів, а саме: рання 

післяпологова кровотеча виявлена  до 20%, субінволюція матки - до 27%, агалактія -  

до 10%, післяпологова анемія  - до 82%. 

3. Визначено, що у жінок з лейоміомою матки перебіг післяпологового періоду 

характеризується сповільненими темпами інволюції матки, причому найбільш 

виражені порушення виявлені у жінок, що народили через природні пологові шляхи. 

Це в майбутньому може сприяти виникненню запальних ускладнень у даної 

категорії породілль. 

4. У всіх жінок з лейоміомою матки, незалежно від способу розродження,  

встановлено низькі індекси резистентності в маткових артеріях, а саме (0,62±0,01), 

(р<0,05 в порівнянні з групою контролю). Це свідчить, про посилене 

кровопостачання матки в зв'язку з наявністю пухлини та більшої кількості 

ускладнень пуерперію у цих жінок в порівнянні зі здоровими породіллями. 
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5. Характерним для всіх жінок з лейоміомою матки на 5-6-ту добу пуерперію є 

наявність гіперкоагуляції, що найбільш виражена у жінок, розроджених шляхом 

кесаревого розтину з консервативною міомектомією, причому рівень Д-димеру в 2,4 

рази є більшим, ніж в групі контролю, і майже у кожної 6-ї жінки виявляється 

фібриноген В(+). 

         6. У всіх породілей з лейоміомою матки на 5-6-ту добу післяпологового періоду  

встановлені високі рівні  естрадіолу та кортизолу в крові та низькі рівні пролактину 

у жінок, розроджених оперативним шляхом. Найбільш значущі порушення 

гормонального статусу виявлені у жінок, розроджених оперативним шляхом із 

залишенням лейоматозних вузлів, а саме: рівень естрадіолу склав (0,34±0,03) 

нмоль/л, кортизолу – (431,25±30,20) нмоль/л, пролактину – (80,01±7,56) нг/мл, 

(р<0,05). 

7. Визначено зниження протективних властивостей у породілль з лейоміомою 

матки на рівні загального імунітету, а саме підвищення концентрації прозапальних 

цитокінів інтерлейкіну-6 – в 3 рази, інтерлейкіну-8 – в 1,5 рази, та зниження 

концентрації інтерлейкіну-4 в 2,3 рази (у всіх обстежених жінок з лейоміомою 

матки); збільшення фактора некрозу пухлин до (3,90±0,25) пг/мл у жінок, 

розроджених кесаревим розтином з наступною консервативною міомектомією, 

(р<0,05). 

8. При вивченні біоценозу піхви у породілль з лейоміомою матки на 5-6-ту 

добу пуерперію, незалежно від способу розродження, була встановлена низька 

частота контамінації піхви Lactobacillus, а при їх наявності –  низька концентрація 

(менше lg3,9 КУО/мл) та відсутність мікрофлори в бактеріологічних висівах в 

51,33% породілль з лейоміомою матки. Найбільш значимі порушення  біоценозу 

піхви  зареєстровано у жінок, у яких після пологів залишився патологічний субстрат, 

що проявлялися в високій частоті асоціативних форм бактеріального обсіменіння 

слизової оболонки піхви умовно-патогенною та патогенною флорою на фоні 

дефіциту лактобактерій. Дані зміни спостерігались і через 3 місяці після пологів. 

9. Розроблений та впроваджений комплекс заходів щодо ведення 

післяпологового періоду та своєчасного лікування жінок з лейоміомою матки 

позитивно вплинув на рівень статевих гормонів, що проявилося в зниженні 

концентрації естрадіолу і кортизолу та підвищенні рівня пролактину крові; 

нормалізував імунологічні показники у вигляді зменшення концентрації 

прозапальних цитокінів інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-8 та зростання рівня 

протизапального цитокіну інтерлейкіну-4; та покращив стан мікробіоценозу піхви, 

зменшивши обсіменіння статевих шляхів умовно-патогенною та патогенною 

мікрофлорою та збільшивши контамінацію піхви Lactobacillus.  

10. Запропоновані лікувально-профілактичні заходи ведення післяпологового 

періоду у жінок з лейоміомою матки протягом 3-х місяців після пологів дозволили 

достовірно знизити частоту розвитку агалактії в 2,67 разів - у жінок розроджених 
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оперативним шляхом із видаленням лейоматозних вузлів та в 4,5 рази - без їх 

видалення, частоти анемії у 2,3 рази – у жінок після пологів через природні пологові 

шляхи та в 3,7 рази – після оперативних пологів із залишенням вузлів, стабілізувати 

морфо-функціональний стан лейоматозних вузлів у вигляді достовірного зменшення 

їх розмірів в порівнянні з 5-6-ю добою пуерперію, числа рецидивів та прогресування 

захворювання.  

Даний комплекс загалом дозволив покращити акушерські наслідки та 

репродуктивне здоров'я жінок з лейоміомою матки в післяпологовому періоді. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Породілль з лейоміомою матки слід відносити до групи ризику з 

формування акушерських і перинатальних ускладнень. 

2. На етапі післяпологового спостереження рекомендовано до застосування 

наступний діагностичний комплекс в динаміці на 5-6-ту добу пуерперію та через 3 

місяці після пологів: гемоглобін крові, коагулограма та рівень Д-димеру, оцінка 

ендокринологічного статусу (естрадіол, прогестерон, пролактин, кортизол крові), 

оцінка цитокінового статусу (інтерлейкін-4, інтерлейкін-6, інтерлейкін-8 та фактор 

некрозу пухлин), бактеріологічна оцінка вагінальних виділень, стан місцевого 

імунітету через 3 місяці після пологів (імунологічні показники цервікального слизу 

— sIgA, IgG, IgA, IgM, лізоцим), УЗД органів малого тазу та доплерометрія маткових 

судин. 

3. На етапі ведення післяпологового періоду рекомендовано до застосування 

всім жінкам з лейоміомою матки наступний лікувально-профілактичний комплекс 

починаючи з 5-6-го дня після пологів і тривалістю 3 місяці: модифікація способу 

життя (дієтотерапія, дозовані фізичні навантаження); корекція згортуючої системи 

крові (венотоніки на основі діосміну  600 мг по 1 таблетці 1 раз на добу per os 

протягом 3 місяців); корекція післяпологової анемії (препарат заліза 80 мг в 

комбінації з фолієвою кислотою 350 мкг по 1 таблетці 1 раз на добу per os перед 

сніданком протягом 3 місяців у разі анемії легкого ступеня та по 1 таблетці 2 рази на 

добу per os протягом 3 місяців у разі анемії середнього ступеня); санація піхви 

місцевим препаратом широкого спектру дії, що містить неоміцин, поліміксин В і 

ністатин (по 1 капсулі 1 раз на добу на ніч в піхву протягом 12 днів після пологів) з 

одночасним відновленням нормобіоценозу з використанням пробіотика, до складу 

якого входять Lactic Acid Bacillus (120 млн спор), фолієва кислота (1,5 мг) та вітамін 

B12 (15 мкг) (по 1 капсулі 2 рази на день per os за 40 хвилин до їди протягом 3 

місяців після пологів); вітамінотерапія (вітамін D 2000 МЕ по 1 таблетці 1 раз на 

добу per os протягом 3 місяців); жінкам з ЛМ, яким на 5-6-ту добу прогнозовано 

розвиток гіпогалактії — призначення рослинного препарату, що містить сік моркви, 

вітамін С (1мг), імбир, кропиву, кріп, душицю, маточне молочко, калію йодид (38 

мкг), який стимулює утворення грудного молока і підтримує лактацію протягом 
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усього періоду годування малюка грудьми (по 1 таблетці 3-4 рази на добу per os  під 

час їжі, за півгодини до годування малюка протягом 30 днів); корекція 

психоемоційних порушень (аутотренінги відповідно до психотипу особистості, 

призначення натуропатичної седативної терапії (екстракт валеріани лікарської 20 мг 

по 1 таблетці 3 рази на день per os курсом 7-10 днів); жінкам, які народили через 

природні пологові шляхи та розродженим оперативним шляхом із залишенням 

лейоматозних вузлів задля профілактики субінволюції матки – продовження 

прийому аналогу окситоцину в таблетованій формі до 10-го дня післяпологового 

періоду (демокситоцин 50 МЕ по півтаблетки 2 рази на добу трансбукально за 30 

хвилин до годування груддю); жінкам після операції кесарів розтин без видалення 

лейоматозних вузлів додаткове призначення препарату магнію (100 мг) в комбінації з 

піридоксином (10 мг) (по 1 таблетці 3 рази на добу per os  після закінчення 6-ти 

тижнів післяпологового періоду протягом 1 місяця). 
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АНОТАЦІЯ 

Фатюк В.Г. Оптимізація післяпологового спостереження жінок з лейоміомою 

матки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Державна установа «Інститут 

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

України». - Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень, попередженню розладів репродуктивного здоров'я у 

жінок з лейоміомою матки в післяпологовому періоді на підставі удосконалення та 

впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Показано найбільш інформативні методи контролю за перебігом післяпологового 

періоду у породілль з лейоміомою матки, за допомогою яких можливо вчасно 

попередити, виявити та ефективно лікувати акушерські та перинатальні 

ускладнення, розлади репродуктивного здоров'я у даної категорії жінок. 
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Удосконалено та впроваджено алгоритм лікування для жінок з лейоміомою матки в 

післяпологовому періоді диференційовано в залежності від способу розродження 

шляхом модифікації способу життя та медикаментозної  корекції. 

Результати проведених досліджень свідчать про високу частоту 

післяпологових ускладнень у жінок з лейоміомою матки, які залежать від способу 

розродження та типу лейоматозних вузлів, а саме: рання післяпологова кровотеча 

виявлена до 20%, субінволюція матки - до 27%, агалактія -  до 10%, післяпологова 

анемія - до 82%. Причинами цього є наявність окрім морфологічного субстрату (у 

породілль з лейоміомою матки із залишенням вузлів), що зумовлює сповільнення 

темпів інволюції матки та підсилення доплерометричного кровотоку в маткових 

артеріях; і гіперкоагуляції (притаманна всім породіллям з лейоміомою матки), що 

веде до порушення процесів згортання крові з розвитком таких ускладнень як 

поверхневий тромбофлебіт та порушення кровопостачання вузла; і гомональних та 

імунологічних порушень у всіх породілль, незалежно від способу розродження 

(підвищені рівні естрадіолу, кортизолу, знижені рівня пролактину крові на фоні 

підвищених рівнів прозапальних та знижених рівнів протизапальних цитокінів 

крові), що обумовлюють зміни біоценозу піхви з ризиком в подальшому інфекційних 

ускладнень та порушення процесів лактації, що, в свою чергу, ведуть до 

дестабілізації основного захворювання. 

Використання удосконаленого алгоритму лікувально-профілактичних заходів 

дозволяє знизити частоту агалактії у 2,67-4,5 рази, частоти анемії у 2,3-3,7 рази в 

залежності від способу розродження, стабілізувати морфо-функціональний стан 

лейоматозних вузлів у вигляді зменшення числа прогресування та рецидивів 

захворювання, що загалом дає змогу покращити акушерські та перинатальні 

наслідки, попередити розлади репродуктивного  здоров'я жінок з лейоміомою матки. 

Ключові слова: лейоміома матки, післяпологовий період, спосіб розродження, 

ускладнення післяпологового періоду, алгоритм лікування.   

 

АННОТАЦИЯ 

Фатюк В.Г. Оптимизация послеродового наблюдения женщин с лейомиомой 

матки. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология. – Государственное учреждение 

«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой 

НАМН Украины ». - Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена снижению частоты акушерских и 

перинатальных осложнений, предупреждению расстройств репродуктивного 

здоровья у женщин с лейомиомой матки в послеродовом периоде на основании 

усовершенствования и внедрения алгоритма диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий. Показаны наиболее информативные методы 
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контроля за течением послеродового периода у рожениц с лейомиомой матки с 

помощью которых можно вовремя предупредить, выявить и эффективно лечить 

акушерские и перинатальные осложнения, расстройства репродуктивного здоровья у 

данной категории женщин. Усовершенствован и внедрен алгоритм лечения для 

женщин с лейомиомой матки в послеродовом периоде дифференциировано в 

зависимости от способа родоразрешения путем модификации образа жизни и 

медикаментозной коррекции. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой частоте 

послеродовых осложнений у женщин с лейомиомой матки, которые зависят от 

способа родоразрешения и типа лейоматозных узлов, а именно: раннее послеродовое 

кровотечение выявлено до 20%, субинволюция матки – до 27%, агалактия – до 10%, 

послеродовая анемия – до 82%. Причинами этого, помимо наличия 

морфологического субстрата (у рожениц с лейомиомой матки с оставлением узлов), 

что обуславливает замедление темпов инволюции матки и усиление 

допплерометрического кровотока в маточных артериях; есть и гиперкоагуляция 

(присуща всем роженицам с лейомиоммой матки), которая ведет к нарушению 

процессов свертывания крови с развитием таких осложнений как поверхностный 

тромбофлебит и нарушение питания узла; и сочетание гормональных и 

иммунологически нарушений у всех рожениц, независимо от способа 

родоразрешения (повышенные уровни эстрадиола и кортизолах, сниженные уровни 

пролактина крови на фоне повышенных уровней провоспалительных и сниженных 

уровней противовоспалительных цитокинов крови), которые обуславливают 

изменения биоценоза влагалища с риском в дальнейшем инфекционных осложнений 

и нарушения процессов лактации, которые в свою очередь ведут к дестабилизации 

основного заболевания. 

Использование усовершенствованного алгоритма лечебно-профилактических 

мероприятий позволяет снизить частоту агалактии в 2,67-4,5 раза, частоты анемии в 

2,3-3,7 раза в зависимости от способа родоразрешения, стабилизировать морфо-

функциональное состояние лейоматозных узлов в виде уменьшения числа 

прогрессирования и рецидивов заболевания, что, в целом, позволяет улучшить 

акушерские и перинатальные исходы, предупредить расстройства репродуктивного 

здоровья женщин с лейомиомой матки. 

Ключевые слова: лейомиома матки, послеродовый период, способ 

родоразрешения, осложнения послеродового периода, алгоритм лечения. 
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Obstetrics and Gynecology named after Academician O.M. Lukyanova NAMS Ukraine.” 

– Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to reducing the frequency of obstetric and perinatal 

complications, preventing reproductive health disorders with uterine leiomyoma in the 

postpartum period through the improvement and implementation of the algorithm of 

diagnostic, treatment, and prophylactic measures. The dissertation shows the most 

insightful approaches for postpartum control in women with uterine leiomyoma, which 

helps to timely detect, prevent, and effectively treat obstetric and perinatal complications, 

reproductive health disorders. The treatment algorithm for women with uterine leiomyoma 

in the postpartum period has been improved and implemented. It has also been 

differentiated depending on the method of delivery according to lifestyle modification and 

drug correction. 

The results of studies indicate a high incidence of postpartum complications in 

women with uterine leiomyoma, depending on the method of delivery as well as the type 

of leiomyomatous nodes. The following complications were detected: early postpartum 

hemorrhage - up to 20%, uterine subinvolution - up to 27%, agalactia - up to 10%, 

postpartum anemia - up to 82%. The reasons for this are the presence of the morphological 

substrate (in postpartum women with uterine leiomyoma with preserved nodes), which 

causes a slower uterine involution as well as an increased uterine arteries Doppler blood 

flow; the hypercoagulation (common for all postpartum women with uterine leiomyoma), 

which leads to disruption of blood clotting processes with the development of 

complications, such as superficial thrombophlebitis and impaired blood supply to the 

nodes; the hormonal and immunological disorders in all postpartum women regardless of 

the method of delivery (elevated levels of estradiol and cortisol, decreased levels of 

prolactin due to increased blood levels of pro-inflammatory and reduced levels of anti-

inflammatory cytokines), which causes changes in vaginal biocenosis with a possible risk 

of infectious complications as well as breastfeeding problems, also leading to further 

destabilization of the disease. 

The use of an improved algorithm of treatment and prevention measures can reduce 

the incidence of аgalactia by 2.67-4.5 times and anemia by 2.3-3.7 times depending on the 

method of delivery, stabilize the morpho-functional state of leiomyomatous nodes by 

reducing the disease progression and recurrence in order to enhance obstetric and perinatal 

outcomes, as well as prevent reproductive health disorders in women with uterine 

leiomyoma. 

Keywords: uterine leiomyoma, postpartum period, method of delivery, postpartum 

complications, algorithm of treatment. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ ТА ТЕРМІНІВ 

 

ІЦН – істміко-цервікальна недостатність 

ІЛ-4 – інтерлейкін 4 

ІЛ-6 – інтерлейкін 6 

ІЛ-8 – інтерлейкін 8 

ІР – індекс резистентності 

Е – естрадіол 

К - кортизол 

МОЗ – міністерство охорони здоров’я 

П – прогестерон 

Пл – пролактин 

РФМК - розчинні фібрин-мономерні комплекси 

СЗРП – синдром затримки росту плода 

УЗД – ультразвукове дослідження 

ФНП-α – фактор некрозу пухлини 

 

  

 

 

 


