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Роботу присвячено питанню підвищення ефективності та материнської
безпечності тривалої антикоагулянтної тромбопрофілактики при захворюваннях
серцево-судинної системи у вагітних на підставі вивчення проявів та механізмів
можливих негативних дій антикоагулянтів на організм матері, розробки
диференційованих діагностично-лікувальних алгоритмів.
Відповідно до поставлених мети і завдань нами проведено обстеження 140
вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи (ЗССС), які отримували
антикоагулянтну профілактику (АКП): 72 вагітних жінки із ЗССС (основна
група) – застосовували запропоновану нами модифіковану АКП та комплексну
терапію з першої половини вагітності; до групи порівняння увійшло 68 жінок із
ЗССС, з помірним та високим ступенями ризику розвитку венозного
тромбоемболізму (ВТЕ), які були скеровані на дообстеження, лікування та
підготовку до пологів в ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» в
терміні 34-38 тижнів вагітності, і відповідно отримували, до госпіталізації, лише
стандартну АКП. Групу контролю склали 50 здорових вагітних жінок з низьким
ризиком розвитку ВТЕ .
У залежності від типу проведеної АКП, вагітних, було поділено на
підгрупи. В основній групі було виділено підгрупу О1- 35 (48,6%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як антагоністами вітаміну К (АВК), так
і низькомолекулярними гепаринами (НМГ), та підгрупу О2 – 37 (51.4%) жінок,
які отримували АКП виключно НМГ.
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У групі порівняння було виділено підгрупу П1- 32 (47,1%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як АВК, так і НМГ, та підгрупу П2 – 32
(47,1%) пацієнтки які отримували АКП виключно НМГ.
Роботу виконано на базі ДУ « Інституту педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», у відділенні внутрішньої
патології вагітних.
Основна група жінок отримувала окрім стандартної АКП запропоновану
нами модифіковану терапію, яка включала: дезагрегантний препарат –
ацетилсаліцилову кислоту в дозі 150 мг 1 раз на добу перорально, після прийому
їжі, з 12 по 36 тиждень вагітності; комбінований препарат, який регулює обмін
кальцію та фосфору в організмі – кальцій- D3, який містить в одній таблетці
кальцію карбонат - 1250 мг, що еквівалентно 500 мг кальцію, холекальциферол
(вітамін D3) - 10 мкг (400 МО) у вигляді концентрату холекальциферолу 4 мг, по
1 жувальній таблетці під час вечері, з 16 тижня вагітності до пологів;
Група порівняння жінок з ЗССС отримувала виключно стандартну
антикоагулянтну терапію.
При проведенні комплексного дослідження в першому триместрі було
виявлено суттєві зміни в показниках первинного та коагуляційного гемостазу в
пацієнток із ЗССС, які отримували АКП. Концентрація тромбоцитів, в першому
триместрі, була достовірно нижчою у жінок основної групи: (212±3,2) ×10 9/л
проти (271,5±3,4) ×10 9/л – в контрольній групі. Не вявлено достовірної різниці,
в залежності від типу АКП: рівень тромбоцитів в підгрупі О1 становив –
188,4±3,2×10 9/л, а в підгрупі О2 – 191,1 ±2,9×10 9/л. Аналізуючи результати
отриманні при вивченні агрегаційних властивостей тромбоцитів в першому
триместрі встановлено

субоптимальний ефект від прийому аспірину, який

відображався в референтних показниках агрегограми на фоні пригнічення другої
хвилі агрегації та незворотності процесу агрегації першої хвилі. Отриманні дані
свідчать про напруження адаптативних механізмів первинного гемостазу у
пацієнток з кардіальною патологією.
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Вивчаючи антикоагулянтний потенціал крові у вагітних із ЗССС, які
отримують

АКП

було

виявлено

ряд

закономірностей.

Дослідження

функціональної активності ендогенних антикоагулянтів (ЕАК) скринінговим
методом не виявило суттєвих розладів серед обстежених пацієнток. Так, середні
значення нормалізованого співвідношення ендогенних антикоагулянтів в
основній групі становило – 0,86±0,14 а в групі контролю – 0,88±0,15. Отримані
результати дозволили виключити наявність вроджених гіперкоагулопатичних
станів (спадкових тромбофілій пов’язаних із дефіцитними станами).
При кількісному визначенні активності ендогенниї антикоагулянтів (ЕАК)
було встановлено наступні закономірності. Рівні активності ЕАК у вагітних із
ЗССС були нижчими за аналогічні показники серед здорових вагітних: протеїн
С (рС) – 64,5±1,7% проти 72,7±1,6%; протеїн S (рS) – 54,5±1,7% проти 64,3±1,8%;
антитромбін ІІІ (АТІІІ) – 54,5±1,4% проти 62,7±1,9%. Найбільш виражені зміни
встановлено у пацієнток, які отримували варфаринотерапію: рівень активності
рС та рS були в середньому на 18,5% нижчими у підгрупі О1 в порівняні із
результатами в підгрупі О2: рС – 51,6±1,5% проти 65,2±1,7%; рS 46,4±1,7%
проти 55,4±1,8%; Рівень АТІІІ в підгрупі О1 був на 12,4% нижчим ніж у
пацієнток з групи О2 (58,2±1,5% проти 50,1±1,6%). Вказані результати свідчать
про розвиток транзиторного зниження активності ЕАК через непрямий
негативний ефект варфарину на синтез рС та рS в ендотелію та прямий
негативний ефект (вітамін-К залежний) на синтез АТІІІ в печінці.
За допомогою денситометрії проводилась оцінка стану кісткової тканини.
Прийом антикоагулянтів сприяв формуванню більш вираженого процесу
ремоделювання в кістках, що призвело до достовірного зниження усіх
показників міцності кісток за даними денситометрії порівняно з контрольною
групою. При цьому середні значення T-критерію, у пацієнток основної групи,
відповідали остеопенії (в межах –2,4…-1,1), а Z-критерію – нормі (з тенденцією
до її нижньої межі). Рівні швидкості поширення ультразвуку через кістку (ШПУ)
були достовірно нижчі в основній групі (1527,31±15,97) за аналогічний показник
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в контрольній групі (1597,42±16,37). Рівні широкосмуговог ослаблення
ультразвукового сигналу (ШОУ) серед вагітних контрольної групи в середньому
на 7,4% вищі ніж у жінок з ОГ(98,75±3,83дБ/мГц проти 91,75±3,79 дБ/мГц).
Описані вище результати є непрямими ознаками вираженої резорбції у вагітних,
які отримують антикоагулянти.
Показники метаболізму кісткової тканини, у пацієнток із кардіальною
патологією, вказують на виражену остеорезорбцію на фоні посилення
компенсаторного остеосинтезу. В основній групі дефіцит кальцитоніну було
встановлено у 6 (8,3%) вагітних, а субоптимальний рівень у 28 (38,9%), тоді як в
контрольній групі лише у 6 (12,0%) вагітних суботимальний рівень. Середній
рівень концентрації кальцітонину в плазмі крові, у обстежених вагітних
становив: в ОГ - 28,7±0,3 нг/мл та 39,4 ±0,3 нг/мл в ГК.
Концентрація остеокальцину (Ок), статистично була більшою у вагітних з
кардіальною патологією, у порівнянні з контрольною групою (р <0,05): 28,3±0,61
нг/мл проти 22,5±0,62 нг/мл. Така тенденція пов’язана із більш інтенсивними
процесами репаративного остеосинтезу серед пацієнток, які отримували АКП. У
вагітних основної групи, було виявлено достовірно більш високий вміст Скінцевого телопептиду колагену I-го типу (b-СTx), в плазмі крові, в порівнянні з
ГК. В ОГ вміст b-СTx був підвищений в 31 (43,0 %) випадку, і становив в
середньому – 1,42±0,17 нг/мл, тоді як у ГК середні значення даного показника
були 0,52±0,13 нг/мл, і перевищували норму лише у 2 (4 %) вагітних.
При ультразвуковому обстеженні стану кровотоку венах ніг, у пацієнток із
ЗССС, виявлено зміни в морфологічних показниках на фоні нормальних
динамічних показників. Зокрема за діаметром поперечного перерізу (ДПП) в
стегнових венах, у пацієнток ОГ встановлено, що у 18 (25,0 %) жінок – норма, у
34 (47,2%) – легкий ступінь, у 18 (25%) – середній ступінь розширення вен. Серед
здорових вагітних у 6 (12%) пацієнток легкий ступінь розширення вен, в решти
– норма. Площа поперечного перерізу (ППП) стегнової вени у здорових вагітних
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була в межах норми і не перевищувала 0,63±0,05 см 2. Розрахунки ППП, у
вагітних із ЗССС, підтвердили дані, отримані при вимірюванні ДПП: показник
ППП в стегнових венах був вищим на 19% і становив в середньому – 0,76±0,04
см2.
Результати дослідження в І триместрі свідчать, що ДПП великих
підшкірних венах (ВПВ) у здорових вагітних не перевищував 1,0 см. При оцінці
кровообігу ВПВ в І триместрі, у 13 хворих із ЗССС виявлені порушення
кровообігу – у 3 (4,2%) розширення ІІ ступеню, у 10 (13,9%) – І-го ступеню.
Проведені результати дослідження показали, що ППП великих підшкірних вен у
здорових вагітних не перевищувала 0,76 ±0,03 см 2, а у жінок із ЗССС 0,92±0,04 що становить варіант норми. Динамічні показники кровотоку вен –
середня швидкість кровотоку (СШК) та об’ємна швидкість кровотоку (ОШК) у
пацієнток основної групи та групи контролю були в межах норми.
Взявши до уваги зміни виявленні у вагітних із ЗССС, на тлі АКП, було
проведено її медикаментозну корекцію: з метою досягнення оптимального
ефекту від прийому аспірину, його дозу збільшено до 150мг; для покращення
синтезу ЕАК та кровотоку у венах ніг – двокомпонентний ангіопротектор –
бетаргін; для оптимізації процесів метаболізму в кістковій тканині – кальцій-D3.
З метою оцінки ефективності проведеної коригуючої терапії АКП, було
проведено дослідження жінок основної групи та порівняно отримані результати
із аналогічними показниками в групах порівняння та контролю.
При вивчені анамнезу, у вагітних із ЗССС, виявлено високий рівень двох
та більше факторів розвитку ВТЕ вік понад 35 років було обтяжений сімейний
тромбоемболічний анамнез; наявність варикозної хвороби вен ніг, високий
паритет вагітностей, епізоди ВТЕ серед членів сімей обстежених жінок. Таким
чином серед обстежених жінок у 34 (47,2 %) ОГ та у 33 (48,5%) із ГП мало місце
поєднання декількох постійних факторів розвитку ТЕУ ще до настання
вагітності.
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Найбільш
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тромбопрофілактики в період переходу з гепаринів на варфарин є функціональна
активність

ендогенних

нормалізованого

антикоагулянтів

співвідношення

з

подальшим

антикоагулянтів

(термін

визначенням
досягнення

ефективної антикоагуляції встановлюється на 26,4±2,3 год. швидше, у
порівнянні зі стандартними методами); при переході на гепаринотерапію –
визначення анти-Ха-активності антикоагулянтів (термін досягнення ефективної
антикоагуляції встановлюється на 19,1±1,5 год. швидше, у порівнянні зі
стандартними методами).
У жінок із кардіальною патологією антикоагулянтна профілактика
призводить до розвитку суттєвих побічних ефектів: шкірні реакції – у 63 (45,0%)
вагітних, тромбоцитопенія – у 26 (18,6%), кровотечі малої інтенсивності – 25
(17,9%), остеопенія – 65 (46,4%), значущі кровотечі – у 6 (4,3%) випадках.
Основними

чинниками,

що

сприяли

розвитку

побічних

ефектів

антикоагулянтної профілактики є коморбідність, ожиріння, наявність двох чи
більше факторів ризику розвитку венозного тромбозу, обтяжений анамнез щодо
прийому антикоагулянтів. Найчастіше (42,7% – в основній групі та 41,9% – в
групі порівняння) побічні ефекти виникали у пацієнток, при поєднанні декількох
несприятливих факторів. Виявлено пряму сильну залежність (r=0,8039) частоти
розвитку побічних ефектів від кількості несприятливих факторів.
Застосування коригуючої терапії, спрямованої на попередження розвитку
та зменшення інтенсивності проявів основних побічних ефектів антикоагулянтів
у вагітних із серцево-судинними захворюваннями, забезпечує зниження частоти
розвитку тромбоцитопенії на 16,6%, кровотеч малої інтенсивності на 60,5%,
шкірних реакцій – на 33,3%. остеопенії на 14,8%, частоти клінічних проявів
остеопенічного синдрому на 73,0%.
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SUMMARY
Savka T.R. Optimization of anticoagulant thromboprophylaxis in pregnant
women with cardiovascular diseases. - Manuscript.
Thesis for obtaining the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences
in the specialty 14.01.01 – «Obstetrics and Gynecology». - State Institution "Institute
of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after Academician O.M. Lukyanova
NAMS of Ukraine ". - Kyiv, 2021.
The work is devoted to improving the effectiveness and maternal safety of longterm anticoagulant thromboprophylaxis in diseases of the cardiovascular system in
pregnant women based on the study of manifestations and mechanisms of possible
adverse effects of anticoagulants on the mother, development of differentiated
diagnostic and treatment algorithms.
In accordance with our goals and objectives, we examined 140 pregnant women
with cardiovascular diseases (CVD) who received anticoagulant prophylaxis (ACP):
72 pregnant women with CVD (main group) - used our proposed modified ACP and
complex therapy from the first half pregnancy; The comparison group included 68
women with CVD, with moderate and high risk of venous thromboembolism (VTE),
who were sent for follow-up, treatment and preparation for childbirth at the "Institute
of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after Academician O.M. Lukyanova
NAMS of Ukraine "in the period of 34-38 weeks of pregnancy, and accordingly
received, before hospitalization, only a standard ACP. The control group consisted of
50 healthy pregnant women with a low risk of developing VTE.
Depending on the type of ACP performed, pregnant women were divided into
subgroups. The main group included the subgroup O1- 35 (48.6%) of women who
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received during the study of ACP as vitamin K antagonists (AVK) and low molecular
weight heparins (LMWH), and the subgroup O2 - 37 (51.4%) women who received
AKP exclusively LMWH.
In the comparison group, the subgroup P1-32 (47.1%) of women who received
both AVK and LMWH during the study of ACP and the subgroup P2 - 32 (47.1%) of
patients who received ACP exclusively LMWH were identified.
The work was performed on the basis of the State Institution "Institute of
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after Academician O.M. Lukyanova
NAMS of Ukraine ", in the Department of Internal Pathology of Pregnant Women.
The main group of women received in addition to the standard ACP, our
proposed modified therapy, which included: disaggregating drug - acetylsalicylic acid
at a dose of 150 mg 1 time per day orally, after meals, from 12 to 36 weeks of
pregnancy; combined drug that regulates the metabolism of calcium and phosphorus
in the body - calcium-D3, which contains in one tablet calcium carbonate - 1250 mg,
equivalent to 500 mg of calcium, cholecalciferol (vitamin D3) - 10 mcg (400 IU) as a
concentrate of cholecalciferol 4 mg, 1 chewable tablet at dinner, from 16 weeks of
pregnancy to delivery; The group comparing women with CVD received only standard
anticoagulant therapy.
A comprehensive study in the first trimester revealed significant changes in
primary and coagulation hemostasis in patients with SSS who received ACP. The
concentration of platelets in the first trimester was significantly lower in women of the
main group: (212 ± 3.2) × 10 12 / l against (271.5 ± 3.4) × 10 12 / l - in the control
group. No significant difference was found, depending on the type of ACP: the level
of platelets in the subgroup O1 was - 188.4 ± 3.2 × 10 12 / l, and in the subgroup O2 191.1 ± 2.9 × 10 12 / l. Analyzing the results obtained by studying the aggregation
properties of platelets in the first trimester, a suboptimal effect of aspirin was found,
which was reflected in the reference values of the aggregogram against the background
of suppression of the second wave of aggregation and irreversibility of the first wave
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aggregation. The obtained data indicate the tension of the adaptive mechanisms of
primary hemostasis in patients with cardiac pathology.
Studying the anticoagulant potential of blood in pregnant women with CVD who
receive ACP revealed a number of patterns. The study of the functional activity of
endogenous anticoagulants (EAC) by screening method did not reveal significant
disorders among the examined patients. Thus, the average values of the normalized
ratio of endogenous anticoagulants in the main group was - 0.86 ± 0.14 and in the
control group - 0.88 ± 0.15. The results ruled out the presence of congenital
hypercoagulopathic conditions (hereditary thrombophilia associated with deficient
conditions).
The following regularities were established when quantifying the activity of
endogenous anticoagulants (EAC). Levels of EAC activity in pregnant women with
CVD were lower than similar indicators among healthy pregnant women: protein C
(pC) - 64.5 ± 1.7% vs. 72.7 ± 1.6%; protein S (pS) - 54.5 ± 1.7% against 64.3 ± 1.8%;
antithrombin III (ATIII) - 54.5 ± 1.4% against 62.7 ± 1.9%. The most pronounced
changes were found in patients receiving warfarin therapy: the level of activity of pC
and pC were on average 18.5% lower in subgroup O1 compared with the results in
subgroup O2: PC - 51.6 ± 1.5% vs. 65.2 ± 1.7%; pH 46.4 ± 1.7% vs. 55.4 ± 1.8%; The
level of ATIII in subgroup O1 was 12.4% lower than in patients from group O2 (58.2
± 1.5% vs. 50.1 ± 1.6%). These results indicate the development of a transient decrease
in EAC activity due to the indirect negative effect of warfarin on the synthesis of pC
and pS in the endothelium and a direct negative effect (vitamin-K dependent) on the
synthesis of ATIII in the liver.
Densitometry was used to assess the condition of bone tissue. Taking
anticoagulants contributed to the formation of a more pronounced process of
remodeling in the bones, which led to a significant decrease in all indicators of bone
strength according to densitometry compared with the control group. The average
values of the T-criterion in patients of the main group corresponded to osteopenia
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(within -2.4… -1.1), and the Z-criterion - normal (with a tendency to its lower limit).
Levels of ultrasound propagation through bone (SPS) were significantly lower in the
main group (1527.31 ± 15.97) than in the control group (1597.42 ± 16.37). Levels of
broadband attenuation of the ultrasound signal (SOU) among pregnant women in the
control group are on average 7.4% higher than in women with CO (98.75 ± 3.83dB /
mHz vs. 91.75 ± 3.79 dB / MHz). The results described above are indirect signs of
severe resorption in pregnant women receiving anticoagulants.
Indicators of bone metabolism in patients with cardiac pathology indicate a
pronounced osteoresorption on the background of increased compensatory
osteosynthesis. In the main group, calcitonin deficiency was found in 6 (8.3%)
pregnant women, and the suboptimal level in 28 (38.9%), while in the control group
only 6 (12.0%) pregnant women had a subotimal level. The average level of calcitonin
concentration in blood plasma in the examined pregnant women was: in OG - 28.7 ±
0.3 ng / ml and 39.4 ± 0.3 ng / ml in HA.
The concentration of osteocalcin (OK) was statistically higher in pregnant
women with cardiac pathology, compared with the control group (p <0.05): 28.3 ± 0.61
ng / ml against 22.5 ± 0.62 ng / ml. This trend is associated with more intensive
reparative osteosynthesis among patients receiving ACP. In pregnant women of the
main group, a significantly higher content of C-terminal telopeptide of type I collagen
(b-CTx) was found in blood plasma, compared with HA. In CO, the content of b-CTx
was increased in 31 (43.0%) cases, and averaged 1.42 ± 0.17 ng / ml, while in HA the
average values of this indicator were 0.52 ± 0.13 ng / ml, and exceeded the norm in
only 2 (4%) pregnant women.
Ultrasound examination of the blood flow in the veins of the legs, in patients
with CVD, revealed changes in morphological parameters against the background of
normal dynamic parameters. In particular, the diameter of the cross-section (PPD) in
the femoral veins, in patients with CO found that 18 (25.0%) women - the norm, 34
(47.2%) - mild, 18 (25%) - moderate degree of varicose veins. Among healthy pregnant
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women in 6 (12%) patients there is a slight degree of varicose veins, in the rest - the
norm. The cross-sectional area (CSA) of the femoral vein in healthy pregnant women
was within normal limits and did not exceed 0.63 ± 0.05 cm2. Calculations of CSA in
pregnant women with CVD confirmed the data obtained when measuring CSA: the
CSA in the femoral veins was higher by 19% and averaged 0.76 ± 0.04 cm2.
The results of the study in the first trimester show that the CSA of large
subcutaneous veins in healthy pregnant women did not exceed 1.0 cm. expansion of
the second degree, in 10 (13.9%) - the first degree. The results of the study showed that
the CSA of large subcutaneous veins in healthy pregnant women did not exceed 0.76
± 0.03 cm2, and in women with CVD and volumetric blood flow velocity (VFV) in
patients in the main and control groups were within normal viens. Taking into account
the changes in the detection of pregnant women with CVD, on the background of ACP,
its drug correction was carried out: in order to achieve the optimal effect of aspirin, its
dose was increased to 150 mg; to improve the synthesis of EAC and blood flow in the
veins of the legs - a two-component angioprotector - betargin; to optimize metabolic
processes in bone tissue - calcium-D3. In order to evaluate the effectiveness of the
corrective therapy of ACP, a study of women in the main group was conducted and the
results were compared with similar indicators in the comparison and control groups.
When studying the anamnesis, in pregnant women with HSS, revealed a high
level of two or more factors in the development of VTE age over 35 years was burdened
family thromboembolic history; the presence of varicose veins of the legs, high
pregnancy parity, episodes of VTE among family members of the surveyed women.
Thus, among the surveyed women, 34 (47.2%) COs and 33 (48.5%) with GP had a
combination of several permanent factors of VTE development before pregnancy.
The most informative indicators of the effectiveness of thromboprophylaxis
during the transition from heparin to warfarin is the functional activity of endogenous
anticoagulants with subsequent determination of the normalized ratio of anticoagulants
(the term of effective anticoagulation is set at 26.4 ± 2.3 hours faster than standard
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methods); in the transition to heparin therapy - determination of anti-Xa activity of
anticoagulants (the term of achieving effective anticoagulation is set at 19.1 ± 1.5 hours
faster than standard methods).
In women with cardiac pathology, anticoagulant prophylaxis leads to the
development of significant side effects: skin reactions - in 63 (45.0%) pregnant women,
thrombocytopenia - in 26 (18.6%), low-intensity bleeding - 25 (17.9%), osteopenia 65 (46.4%), significant bleeding - in 6 (4.3%) cases.
The main factors that contributed to the development of side effects of
anticoagulant prophylaxis are comorbidity, obesity, the presence of two or more risk
factors for venous thrombosis, a burdensome history of anticoagulant use. Most often
(42.7% - in the main group and 41.9% - in the comparison group) side effects occurred
in patients with a combination of several adverse factors. A direct strong dependence
(r = 0.8039) of the frequency of side effects on the number of adverse factors was
revealed.
The use of corrective therapy aimed at preventing the development and reducing
the intensity of the main side effects of anticoagulants in pregnant women with
cardiovascular disease, reduces the incidence of thrombocytopenia by 16.6%, lowintensity bleeding by 60.5%, skin reactions - by 33, 3%. osteopenia by 14.8%, the
frequency of clinical manifestations of osteopenic syndrome by 73.0%.
Key words: anticoagulant thromboprophylaxis, diseases of the cardiovascular
system, side effects, thrombocytopenia, osteopathy, corrective therapy.
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ВСТУП
Венозний тромбоемболізм (ВТЕ) під час вагітності належить до провідних
причин материнської смертності в розвинених країнах і становить в середньому
понад 10% (James A.H., 2009).
Особливої гостроти ця проблема набуває у жінок репродуктивного віку.
Ризик тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ) у вагітних в 5 разів вищий, ніж у
загальній популяції одного віку. Збільшення ризику ВТЕ під час вагітності
обумовлено фізіологічним підвищенням згортання крові та венозним стазом, а
також пошкодженням ендотелію судин за наявності ускладненого перебігу
вагітності. Післяпологовий період є найнебезпечнішим з точки зору розвитку
асоційованих з вагітністю та пологами тромбозів, ризик яких досягає в
середньому 2‰ . При проведенні кесаревого розтину частота ВТЕ, за різними
оцінками, сягає 18 випадків на 1000 операцій (RCOG Green-top Guidelinеs, 2015).
Проспективні нерандомізовані дослідження показали, що в жінок з
факторами ризику ВТЕ, які не отримують антикоагулянтну профілактику (АКП),
частота рецидивів ВТЕ під час вагітності варіює від 2,4 до 12,2% порівняно з 04%

у

популяції

пацієнток,

які

отримують

антикоагулянтну

терапію

(Кокрановское руководство: беременность и роды, 2010).
Наявність серцево-судинної патології є одним із постійних факторів
ризику щодо розвитку ТЕУ. Так, ймовірність розвитку ВТЕ в популяції зростає
втричі при наявності серцевої недостатності, а у понад 15% пацієнтів із серцевою
недостатністю,

при

відсутності

медикаментозної

тромбопрофілактики,

розвиваються ВТЕ (ASH Venous Thromboembolism Guidelines, 2020).
Частота розвитку тромбоемболії легеневої артерії серед вагітних та
породіль із захворюваннями серцево-судинної системи є вкрай високою (43,4
випадки на 10 000 пологів) і поступається лише групі жінок, у яких уже виникали
ВТЕ під час даної вагітності (56,9 випадків на 10 000 пологів) (ESVS Clinical
Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis, 2021).
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Незважаючи на те, що материнську смертність в результаті ВТЕ можна
запобігти, і розроблені досить докладні протоколи профілактики тромбоемболій,
рекомендації різних терапевтичних та хірургічних професійних співтовариств в
цій області можуть значно відрізнятися. Крім того, не існує так багато клінічних
досліджень, дані яких можна було б використовувати для обґрунтування
тромбопрофілактики при вагітності.
Однією з провідних проблем при проведенні тромбопрофілактики є
вторинні, побічні ефекти. Згідно до сучасних досліджень (Nutescu E.A. et al 2016,
Boer C. et al. 2017) розвиток даних ускладнень, в більшості випадків, є
неминучим, однак повинні піддаватись корекції. Частота розвитку побічних
ефектів від проведення АКП у вагітних залишається дискутабельною і часто
залежить

від

наявності

коморбідних

станів

та

соціально-економічних

особливостей.
Останні міжнародні настанови розширюють покази до призначення
антикоагулянтної профілактики, а в ряді випадків збільшують і її тривалість.
Водночас, варто зауважити, що збільшення призначень медикаментозної
тромбопрофілактики потребує впровадження ретельних методів контролю та
розробку нових диференційних підходів, щодо її призначення та раннього
виявлення розвитку побічних ефектів від даної терапії.
Об’єкт дослідження: вагітність та післяпологовий період у пацієнток із
захворюваннями

серцево-судинної

системи

та

ризиком

венозного

тромбоемболізму.
Предмет дослідження: особливості перебігу вагітності та післяпологового
періоду в жінок із ЗССС та ризиком ВТЕ, побічні ефекти антикоагулянтів, стан
системи гемостазу, допплерометричні показники венозного кровотоку нижніх
кінцівок, маркери остеопенії, показники ультразвукової денситометрії.
Методи

дослідження:

клініко-статистичний

аналіз,

ультразвукове

дослідження, допплерометрія, імуноферментний аналіз та біохімічні методи.
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Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено існуючі наукові
дані щодо особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду
у жінок із захворюваннями серцево-судинної системи, які тривало отримують
антикоагулянтну тромбопрофілактику. Диференційовано проведено комплексна
оцінка системи гемостазу, стану метаболізму кісткової тканини та венозного
кровотоку у венах нижніх кінцівок в пацієнток з кардіальною патологією на тлі
тривалої тромбопрофілактики.
Розширено існуючі наукові дані, щодо механізмів розвитку побічних
ефектів антикоагулянтної тромбопрофілактики під час вагітності. Порушення
агрегаційних властивостей тромбоцитів та поступове зменшення їх кількості, у
пацієнток

із

кардіальною

патологією,

свідчать

про

декомпенсацію

пристосувальних механізмів первинного гемостазу, яка в подальшому
реалізується шляхом розвитку акушерських ускладнень. Водночас виявлено
суттєві зміни в показниках активності ендогенних антикоагулянтів, у порівнянні
зі здоровими жінками. Встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями
активності ендогенних антикоагулянтів та розвитком побічних ефектів залежно
від типу проведеної антикоагулянтної тромбопрофілактики:

зниження

активності протеїнів С та S, при варфаринотерапії та зниження активності
антитромбіну ІІІ при гепаринотерапії.
Отримано нові наукові дані щодо стану кісткової тканин у вагітних із
захворюваннями серцево-судинної системи при тривалій антикоагулянтній
тромбопрофілактиці: виявлено суттєве зниження рівня кальцитоніну, яке
корелює із проявами остеопенічного синдрому. Досліджено механізми розвитку
остеопенії, в даної категорії пацієнток, який полягає у дисбалансі між процесами
остесинтезу та остеорезорбції: зниження рівня остеокальцину на фоні зростання
рівня С-кінцевого телопептида колагену І-го типу.
Розширено існуючі наукові дані щодо стану кровотоку в венах нижніх
кінцівок у пацієнток із кардіальною патологією: встановлено прогресування
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морфологічної ремодулювання вен з

наступним зниженням динамічних

показників кровотоку.
Вперше запропоновано нові діагностичні критерії ефективності проведеної
перехідної антикогулянтної терапії (bridging therapy), що дозволяє зменшити
тривалість даної терапії та частоту побічних ефектів.
Практичне значення отриманих результатів. Для практики охорони
здоров’я запропоновані діагностичні критерії раннього виявлення побічних
ефектів

від

проведення

патогенетично

антикоагулянтної

обґрунтований

тромбопрофілактики;

спосіб

медикаментозної

новий
корекції

антикоагулянтної тромбопрофілактики.
Впровадження
медикаментозної
діагностичних

результатів
корекції

алгоритмів

дослідження.

антикоагулянтної
виявлення

побічних

Запропонована

схема

тромбопрофілактики
ефектів

та

антикоагулянтів

впроваджена в практику лікувальних закладів Харківської Тернопільської,
Запорізької, Івано-Франкіської, Хмельницької, Житомирської, та Рівненської
областей. Матеріали дисертації включені до навчального процесу на кафедрах
акушерства
університету

та
ім.

гінекології
І.Я.

Тернопільського

Горбачевського,

національного

Харківської

медичної

медичного
академії

післядипломної освіти, Запорізької медичної академії післядипломної освіти,
Запорізького державного медичного університету, Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького, Одеського національного
медичного університету.
Особистий внесок дисертанта. Разом з науковим керівником обраний
напрямок та тема дисертаційної роботи. Автором проведенно інформаційнопатентний пошук, аналітичний огляду сучасної наукової літератури з проблем
венозного тромбоемболізму та патології серцево-судинної системи під час
вагітності, клінічно-статистичний аналіз перебігу вагітності, пологів та
післяпологового періоду при захворюваннях серцево-судинної системи;
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сформовані групи хворих; проведено статистичну обробку отриманих
результатів, їх аналіз та узагальнення; патогенетично обґрунтований та
розроблений комплекс заходів для вагітних з захворюваннями серцево-судинної
системи, вивчено його ефективність; сформулювано основні положення та
висновки дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційної роботи були представлені та обговорені на науково–практичній
конференції з міжнародною участю «Proceedings of the XVI International Scientific
and Practical Conference International: Trends in Science and Technology» (Warsaw,
Poland, 2019), пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–
практичної конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я в
Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» (Київ, 2018); ІІІ-му
Національному конгресі з міжнародною участю «Планування сім’ї та
збереження репродуктивного здоров’я нації» (Київ, 2019); пленумі Асоціації
акушерів-гінекологів

України

та

науково–практичній

конференції

з

міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні
питання» (Київ, 2019).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, зокрема
9 статей (з них 4 статті у вітчизняних наукових виданнях, 3 іноземні публікації,
2 статті у збірниках наукових праць), 1 патент на корисну модель.
Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 182 сторінках і
складається з вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних досліджень,
аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних
рекомендацій, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 28 таблицями
та 35 рисунками, які займають 14 сторінок. Список літератури містить 152
джерел і займає 15 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ПРОБЛЕМА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЕМБОЛІЗМУ В АКУШЕРСТВІ
(огляд літератури)
1.1.

Поняття,

розповсюдженість

та

клінічне

значення

венозного

тромбоемболізму
Венозний тромбоемболізм (ВТЕ) – це патологічний процес, складовими якого
є синдром тромбоза в системі верхньої чи нижньої порожнистих вен (найчастіше
тромбоз вен нижніх кінцівок та вен малого тазу) –тромбоз глибоких вен (ТГВ),
який може призвести до гострої оклюзії тромбом стовбура однієї чи декількох
гілок легеневої артерії (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА) [1].
ВТЕ може бути летальним в гострій фазі або приводити до формування
хронічного захворювання та інвалідизації [2]. Гостра ТЕЛА є найбільш
серйозним клінічним проявом ВТЕ. Оскільки ТЕЛА у більшості випадків являє
собою наслідок ТГВ, переважна більшість існуючих даних щодо її епідеміології,
факторів ризику і природнього перебігу отримані в дослідженнях, в яких ВТЕ
аналізували в цілому [3-6].
Діагностика та лікування ВТЕ залишається однією з найбільш актуальних
проблем медицини. Практичне значення даної патології полягає, по-перше, в
збільшенні частоти розвитку легеневих тромбозів при різних патологічних
процесах, по-друге, - у збільшенні частоти розвитку післяопераційних та
посттравматичних тромбоемболій, і, по-третє, - високим показником летальності
при даній патології [7]. ТЕЛА становить одну з основних причин смертності в
економічно розвинених країнах, поступаючись лише захворюванням серцевосудинної системи та злоякісним новоутворенням [8]. За даними ВООЗ, щорічно
кожен тисячний житель Землі помирає від ТЕЛА [9].
Актуальність проблеми ВТЕ обумовлена не лише тяжким перебігом та
високою летальністю, а й труднощами у її своєчасній діагностиці. Оскільки
клінічна картина при ВТЕ характеризується поліморфізмом клінічних синдромів
і часто асоціюється із загостренням основного захворювання, або виникає як
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ускладнення при травмах, онкопатології чи після оперативного втручання,
проведення вчасної діагностики для ТГВ та ТЕЛА залишається проблемним [10].
Окрім того, такі доступні методи діагностики ВТЕ, як лабораторні та
сонографічні, не дають можливості повністю підтвердити чи виключити діагноз,
а високоспецифічні методи, зокрема методи, які регламентовані в міжнародних
протоколах, такі як вентиляційно-перфузійна сцинтографія, ангіопульмографія,
спіральна комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, нажаль залишаються
важкодоступними. Зважаючи на агресивність та потенційну небезпеку даного
захворювання, ВТЕ вимагає від лікарів практичної медицини термінових та
рішучих дій. Це створює ситуацію коли, на практиці, ВТЕ діагностують лише за
наявними клінічними симптомами, що призводить низької частоти вчасної
діагностики. Так, за даними різних авторів, вірний діагноз ТЕЛА встановлюють
лише в 24-33% випадків [11].
Первинна захворюваність на ТГВ та ТЕЛА складає 200 епізодів на 100 тисяч,
із них майже в половині випадків (у 94-98 пацієнтів) діагностують уже ТЕЛА
[12].
Серед основних причин, які призводять до невірної оцінки в поширеності
ТЕЛА та її ускладнень виділяють наступні [10]:
- майже половина усіх випадків епізодів ТЕЛА залишаються непоміченими;
- в більшості випадків, при аутопсіях, лише при ретельному, прицільному,
дослідженні легеневих артерій, вдається виявити тромби, або залишкові
ознаки перенесеної ТЕЛА;
- клінічна симптоматика ТЕЛА в багатьох випадках подібна до захворювань
легень та серцево-судинної системи; симптоматика ТЕЛА неспецифічна,
що часто веде до встановлення хибного діагноза;
- методи, які використовують для діагностики ТЕЛА, характеризуються
невисокими показниками чутливості та специфічності;
- інструментальні методи дослідження хворих на ТЕЛА, які мають високу
діагностичну специфічність, доступні обмеженому кругу медичних
закладів.
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В сучасних багатопрофільних стаціонарах частота виникнення ТЕЛА
становить 0,1-0,5% серед усіх пацієнтів [13] і є однією з основних причин
смертності в післяопераційному періоді [14].
Несвоєчасне виявлення та недостатньо ефективне лікування глибокого
венозного тромбозу є основною причиною розвитку ТЕЛА. Ознаки ТГВ
виявляють майже в 90% хворих із ТЕЛА, однак майже в половині випадків
глибокий тромбоз має клінічно безсимптомний перебіг [15].
За поширеністю ВТЕ займає третє місце серед захворювань серцево-судинної
системи, поступаючись лише ішемічній хворобі серця та інсульту головного
мозку [16]. По узагальненим даним світової літератури, венозний тромбоз
виникає майже у кожного п’ятого хворого на інфаркт міокарда та у понад
половини пацієнтів при інсульті головного мозку, що робить дану патологію
однією з основних причин інвалідизації [17].
За останні 50 років встановлено прогресуюче збільшення частоти розвитку
ТГВ, що пов’язують із зміною способу життя [18]. Серед головних причин
збільшення ВТЕ виділяють збільшення гіподинамії та кількості людей із
надлишковою масою тіла, а також збільшення травматизму, онкопатології і
більш широким впровадженням оперативних методів лікування. Також до
основних причин збільшення ВТЕ відносять популярність гормонотерапії в
гінекології, більш часте виникнення як спадкових так і набутих коагулопатій
[19].
Виявлено відмінності в частоті виникнення ВТЕ в осіб окремих рас. Так
венозні тромбози вдвічі частіше виникають у осіб негроїдної та монголоїдних
рас, в порівнянні із європейцями [20]. Найрідше тромбоемболічні ускладнення
виникають серед корінних жителів Японії та Іспанії, а найчастіше серед жителів
Скандинавського півострова [21]. Однією з основних теорій, яка пояснює
географічні відмінності в частоті поширення епізодів ВТЕ є теорія еволюції
спадкових мутацій гемостазу [22]. Так високі показники ВТЕ в країнах
Скандинавії корелюють із високим рівнем носійства Лейденівської мутації,
серед корінних жителів даного регіону [21].
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Летальність при тромбоемболії обумовлена розвитком правошлуночкової
серцевої недостатності та рефлекторної зупинки серця [16]. Внаслідок
облітерації тромбом просвіту судини в системі легеневої артерії

(ЛА)

розвиваються анатомічна обструкція та вазоконстрикція судин, що викликає
збільшення легеневого судинного опору, яке призводить до дилатації правого
шлуночка (ПШ). При збільшенні тиску та об’єму крові в правому шлуночку
посилюється розтягнення його стінки та дилатація міоцитів, що призводить до
збільшення часу його скорочення. Дані механізми є проявом компенсаторних
реакцій, спрямованих на стабілізацію системного артеріального тиску. Однак
можливості швидкої адаптації обмежені, оскільки ПШ є не підготовлений до
перенавантаження і не здатний підтримувати середній тиск у ЛА понад 40 мм
рт.ст. Збільшення тривалості скорочення ПШ припадає на ранню діастолічну
фазу лівого шлуночка (ЛШ), внаслідок чого виникає десинхронізація роботи
відділів серця. Утруднення наповнення ЛШ в ранню діастолічну фазу викликає
зменшення серцевого викиду, посилення системної гіпотензії та гемодинамічної
нестабільності [23]. При масивній ТЕЛА, яка супроводжується гіпотонією
показники летальності досягають 20%, незважаючи на проведення терапії [24].
Надлишкова нейрогуморальна активація при ТЕЛА може виникати в
результаті як патологічного розтягування стінки ПЖ, так і гемодинамічного
шоку [25]. Дихальна недостатність при ТЕЛА є наслідком переважно
гемодинамічних порушень [26]. Низький серцевий викид призводить до
десатурації змішаної венозної крові. Крім того, при зменшенні кровотоку в
закупорених судинах в поєднанні з переповненням капілярів у зонах з
відсутністю

тромбоемболії

порушується

вентиляційно-перфузійне

співвідношення, при цьому посилюється гіпоксемія [27].
Приблизно у 1/3 хворих при ехокардіографії можна побачити шунтування
крові справа наліво через відкрите овальне вікно; причиною цього стає
зворотний градієнт тиску між правим і лівим передсердями, що може викликати
тяжку гіпоксемію і підвищує ризик парадоксальної емболізації та інсульту [28].
Навіть за відсутності гемодинамічних порушень дрібні дистальні емболи можуть
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викликати альвеолярні геморагії, які проявляються легеневим кровохарканням
або кровотечею, плевритом або гідротораксом, зазвичай легкого перебігу. Дані
клінічні прояви називаються інфарктом легені [29].
За даними Ageno W. та співавторів (2019) кожен 6 випадок ВТЕ закінчується
летально [30]. Смертність протягом перших трьох місяців, після епізода ВТЕ,
становить 25-30% [31]. Найвищі показники летальності фіксують в перші дні
після виникнення венозного тромбоза [32], при цьому виживання має негативний
корелятивний зв'язок із часом [33]. Так виживання через 1 рік після ВТЕ
становить 63,6%, а через 5 років – 53,2% [31].
Летальність серед пацієнтів, які не отримували специфічну терапію, від
венозного тромбозу становить понад

40% і досягає 70% при масивній

тромбоемболії

специфічної

[34].

Проведення

тромболітичної

та

антикоагулянтної терапії дозволяє зменшити смертність від ВТЕ в 5-10 раз [35].
Розвиток рецидиву ВТЕ в кожному 20 випадку призводить до смерті [36].
На виживання впливають такі фактори, як вік, наявність пухлин, тяжкість
серцевої

недостатності,

систолічної

артеріальної

гіпертензії,

хронічні

обструктивні захворювання легень, тривалість госпіталізації, а також наявність
незакритого овального вікна [31-35].
Незважаючи на прогрес медичної науки і високий інтерес до проблеми
тромботичних ускладнень, протягом останніх 40 років, частота ТЕЛА і її частка
в структурі смертності не має тенденції до зниження [7-9].

1.2 Особливості перебігу венозного тромбоемболізму в акушерстві
За останні роки спостерігається значний ріст венозного тромбоемболізму
при різних захворюваннях, в тому числі й при патологічному перебігу вагітності,
пологів та післяпологового періоду [37].
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В економічно розвинених країнах, де за останні 30 років вдалося знизити
материнську смертність від геморагічних ускладнень, гіпертензивних розладів
та сепсису, ТЕЛА, на сьогоднішній день, є провідною причиною материнської
смертності [38]. Так за даними Konstantinides S.V., частка ВТЕ в структурі
материнської смертності у розвинених країнах становить в середньому понад
10% [39].
Актуальність проблеми ВТЕ обумовлена не тільки тяжкістю перебігу
захворювання і високою летальністю, а й труднощами його своєчасної
діагностики, особливо під час вагітності та в післяпологовий період.
З часу відкриття Рудольфом Вірховим в 1884 р трьох головних чинників
розвитку тромбів (уповільнення швидкості кровотоку, ушкодження стінки
судини, зміна властивостей крові) були виявлені і вивчені цілий ряд факторів, що
привертають до тромбозу, проте навіть при ретельному аналізі всіх факторів
ризику причина тромбозів в 50% випадків залишається невідомою («ідіопатичні»
тромбози) [40]. Тромбоемболія нерідко розвивається раптово, без будь-яких
попередніх факторів ризику. При масивній ТЕЛА часто не буває часу, щоб
встановити діагноз і почати адекватне лікування. Таким чином, тромбоемболічні
ускладнення традиційно відносять до невідворотних причин материнської
смертності.
Кожен випадок ВТЕ незалежно від локалізації являє собою серйозну
проблему для акушерів-гінекологів, анестезіологів-реаніматологів та судинних
хірургів. Це пояснюється труднощами діагностики: безсимптомний перебіг ТГВ,
не завжди є технічна можливість оцінити поширеність тромбозу, його
ембологенність,

при

проведенні

тромбопрофілактики

і

лікуванні

тромбоемболічних ускладнень необхідно враховувати особливості застосування
гепаринів та інших антикоагулянтів, дезагрегантів і тромболітиків під час
вагітності, забезпечити безпеку пацієнтки на етапі розродження і проведення
регіонарної анестезії та адекватний рівень гіпокагуляції протягом тривалого часу
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в післяпологовому періоді. Також слід враховувати, що консервативні та
хірургічні методи профілактики і лікування ВТЕ лише зменшують, а не
запобігають повністю ризику розвитку тромбоемболії легеневої артерії [37,39].
Венозні тромбози магістральних вен призводять до тромбування судин
плаценти, погіршують матково-плацентарний кровообіг і внутрішньоутробний
стан плода [40]. Таким чином, тромбоемболічні ускладнення створюють реальну
загрозу життю і здоров'ю матері та плоду і зумовлюють зростання материнської
та перинатальної смертності [41].
Підвищена увага до проблеми тромбоемболічних ускладнень під час
вагітності пов'язано ще і з їх важкими віддаленими наслідками (перш за все,
посттромбофлебітичний синдромом і хронічною легеневою гіпертензією). У
85% жінок після перенесеного під час вагітності тромбозу ТГВ розвивається хоча
б одна ознака посттромбофлеботичного синдрому, а у 4% формуються трофічні
виразки [42]. Крім того, посттромбофлеботичний синдром набагато частіше
розвивається, якщо тромбози виникли під час вагітності (в 80% випадків) у
порівнянні із загальною популяцією (в 30-40% випадків) [43]. Під час вагітності
зростає схильність до розвитку інфаркту легеневої тканини при ТЕЛА, що
обумолено наявністю гіперволемії та зміною конфігурації грудної клітки [44].
Проспективні нерандомізовані дослідження показали, що в жінок з
факторами ризику ВТЕ, які не отримують антикоагулянтну терапію, частота
рецидивів ВТЕ під час вагітності варіює від 2,4 до 12,2% порівняно з 0-4% у
популяції пацієнток, які отримують антикоагулянтну терапію [45].
Ризик ТЕЛА у вагітних в 5 разів вищий, ніж у популяції невагітних жінок
того самого віку [46]. Для фізіологічної вагітності властива тріада Вірхова, яка,
при несприятливих умовах, сприяє розвитку тромбозів і тромбоемболій.
Протягом

вагітності

спостерігається

прогресивне

збільшення

вмісту

прокоагулянтних факторів (VIII, VII, V, X, XII, VII, фібриногену), зниження
активності антикоагулянтної системи за рахунок розвитку резистентності до
активованого протеїну С (АРС) і зниження рівня протеїну S на 40% [47].
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Пригнічення процесу фібринолізу при вагітності пов'язано з продукцією
плацентою інгібітора активатора плазміногену 2-го типу (PAI-2), а також
внаслідок триразового збільшення експресії PAI-1 на ендотелії. Стан
гіпофібріноліза посилюється внаслідок підвищення рівня антиплазміну і
інгібітору фібринолізу, який активується тромбіном (TAFI). З одного боку,
еволюційне значення фізіологічної гіперкоагуляції полягає в запобіганні
надмірній крововтраті при пологах, з іншого – при певних несприятливих умовах
такі зміни можуть сприяти розвитку тромботичних ускладнень [48] Іншим
фактором, що сприяє формуванню протромботичного потенціалу, є венозний
стаз, який починає формуватися в кінці першого триместру вагітності. До 25-29го тижня вагітності швидкість венозного кровотоку зменшується на 50%,
найбільшою мірою венозний стаз досягає при терміні 36 тижнів; вихідна
швидкість кровотоку відновлюється через 6 тижнів після розродження. При
вагітності венозний тиск в середньому підвищується на 10 мм рт. ст., чому
сприяє порушення венозного відтоку під тиском вагітної матки і збільшення
кровотоку по маткових венах та внутрішніх клубових венах [49]. Внаслідок
зміни гормонального фону при вагітності в умовах надлишку гестагенів
відбувається зменшення тонусу вен, що також сприяє розвитку стазу [50]. Крім
того, як при прееклампсії чи при оперативних пологах, так і при природному
розродженні відбувається пошкодження тазових вен [51]. Таким чином
збільшення ризику ВТЕ під час вагітності обумовлено фізіологічним
підвищенням згортання крові та венозним стазом,

а також пошкодженням

ендотелію судин.
Оскільки більшість захворювань серцево-судинної системи є фактором,
який потенціює гіперкоагуляційний потенціал та супроводжується хронічним
венозним стазом та ураженням ендотелію, наявність даної патології під час
вагітності збільшує ризик розвитку ВТЕ [52]. Крім того частота розвитку
гіпертензивних розладів та оперативних методів розродження є в 1,5-1,7 разів
вища серед вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи, ніж у жінок
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в популяції, що сприяє більш частому розвитку тромботичних ускладнень. Так
частота розвитку ТЕЛА серед вагітних та породіль із захворюваннями серцевосудинної системи є вкрай високою і становить в середньому 43,4 випадки на 10
000 пологів [53]. Ризик розвитку ВТЕ зростає втричі за наявності серцевої
недостатності [54]. У понад 15% пацієнтів із серцевою недостатністю класа ІІІIV

за

NYHA,

при

відсутності

медикаментозної

тромбопрофілактики,

розвиваються ВТЕ [55].
Незважаючи на те, що материнській смертності внаслідок ВТЕ можна
запобігти, і розроблені досить докладні протоколи профілактики тромбоемболій,
рекомендації різних терапевтичних та хірургічних професійних співтовариств в
цій області можуть значно відрізнятися. Крім того, немає достатньої кількості
досліджень, дані яких можна було б використовувати для обгрунтування
тромбопрофілактики при вагітності, та які б вивчали вплив антикоагулянтної
терапії на перебіг вагітності та пологів у жінок із захворюванями серцевосудинної системи [55-59].
Перебіг венозних тромбозів під час вагітності та в післяпологовому період
має свої особливості. Низка фізіологічних механізми, які виникають протягом
вагітності, призводять до збільшення тиску у венах малого тазу, зниження тонусу
судинних стінок вен; з ростом плода

відбувається компресія вен вагітною

маткою. Дані зміни призводять до стаза та компресії, який більше виражений в
лівій половині малого тазу та в лівій нижній кінцівці. Саме цим пояснюється
висока частота розвитку венозного тромбозу саме зліва під час гестації (майже в
85%) [60]. Досить важливим є той факт, що під час вагітності частіше виникає
тромбоз в ілео-феморальному сегменті, а не глибокий тромбоз в гомілці [61]. Для
даного типу венозного тромбозу характерним є абдомінальни больовий синдром,
головними ознаками якого є біль внизу живота, перитонеальні симптоми,
підвищення температури, лейкоцитоз. Вищевказані симптоми є низько
специфічними і потребують додаткового диференціального діагнозу із загрозою
передчасних пологів, нирковою колікою та апендицитом. Крім того даний вид
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патології має меншу ембологенність, у порівнянні із тромбозом гомілки, однак в
разі її розвитку відмічають високі показники летальності (до 12-15%) [62].
Частота розвитку ВТЕ в кожному із триместрів є фактично однаковою.
Однак враховуючи той факт, що такі симптоми тромбозу, як набряки нижніх
кінцівок, задишка, біль за грудиною можуть виникати і при фізіологічному
перебігу вагітності в пізніх термінах, частота виявлення тромбозів в першу
половину гестації майже в тричі вища ніж в третьому триместрі [63].
Усі

вищевказані

фактори

створюють

передумови

для

низької

діагностичної цінності клінічної картини тромбозу під час вагітності. Так за
даними Bates S. M. та співавторів (2018) діагностика ВТЕ за клінічною картиною
у популяції в середньому становить майже 25%, тоді як при вагітності даний
показник не досягає 8% [64].
Важливо пам’ятати, що за відсутності належної профілактики, майже в
50% випадків, при виникненні ВТЕ під час вагітності, виникає ретромбоз [65].
Оскільки в післяпологовому періоді зникає такий фактор, як компресія
матки, частота розвитку ВТЕ в ілео-феморальному сегменті зменшується.
Майже у 50% випадків венозні тромбози в даному періоді виникають в венах
гомілки [66,67]. Даний вид тромбозу є особливо небезпечним через свій
асимптомний характер та високу ембологенність [66]. Найбільш характерним
проявом ТГВ у післяпологовому періоді є «двогорбий» тип підвищення
температури тіла: перший підйом температури – реакція організму на пологи,
після її падіння спостерігається ще один, більш виражений, підйом, який є
реакцією вегетативної системи на розвиток тромбозу [10]. Класичні тріада ТГВ
(набряк кінцівки, біль та симптом Хоменса) є малодостовірною під час вагітності
та в післяпологовому періоді. Більше того проведення дослідження на симптом
Хоменса категорично заборонено в післяпологовому періоді, через високий
ризик ембологенності [68].
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Крім ТГВ гомілки в післяпологовому періоді часто виникають тромбози у
венах малого тазу (до 20%) [69]. Клінічні прояви даного виду тромбозу є також
низько специфічними. До головних симптомів тромбозу вен малого тазу
відносять: біль в ділянці вульви, обстипація, запор, дизуричні явища. Тому
рівень діагностики даної патології сильно коливається (від 10 до 35%), і напряму
залежить від частоти проведення сонографічних методів дослідження в
післяпологовому періоді [70-74].
Існують також відмінності в клінічному перебігу ВТЕ під час вагітності та
в післяпологовому періоді. Для тромбозів, які виникають під час вагітності
характерний затяжний перебіг, що пояснюється наявністю постійного впливу
факторів, які обумовили розвиток даного тромбозу, тоді як тромби, які
виникають в післяпологовому періоді, як правило, піддаються лізису через
декілька діб після виникнення [75].
Таким чином, незважаючи на високе клінічне значення частота ранньої
діагностики ВТЕ залишається низькою. Доведено, що наявність факторів ризику
сприяє підвищенню ризику розвитку ВТЕ під час вагітності і у післяпологовому
періоді. У 79 % жінок, які загинули від допологової легеневої емболії у
Великобританії, були визначені фактори ризику для вагітних та породіль [76].
Отже виявлення факторів ризику розвитку ВТЕ дозволяє не лише запідозрити
розвиток тромбозу, а і провести профілактику його винекнення. Саме дана
стратегія лягла в основу сучасних клінічних настанов, щодо профілактики,
діагностики та лікування ВТЕ під час вагітності та в післяпологовий період.
Одним з найбільш зручних інструментів оцінки індивідуального ризику
ВТЕ в хірургії служить шкала Caprini. Залежно від суми балів, отриманої при
зборі анамнезу та обстеженні пацієнта, його відносять до тієї чи іншої групи
ризику. Не зважаючи на ефективність принципу стратифікації пацієнтів за
групами ризику розвитку ВТЕ, дана шкала є недостатньо актуальною для
пацієнток акушерського профілю [77]. В акушерстві найбільш широко
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застосовують стратифікацію згідно до клінічних настанов Коледжу акушергінекологів Великобританії (RCOG 2009, таблиця 1.1) [78]. В даних настановах,
фактори ризику виникнення ВТЕ поділяють на ті, що виникли до вагітності:
попередні спровоковані і не спровоковані ВТЕ, вік > 35 років, куріння, ожиріння
(індекс маси тіла (ІМТ) >30), варикозне розширення вен ніг, соматичні
захворювання (артеріальна гіпертензія, нефротичний синдром, злоякісні
захворювання, цукровий діабет 1-го типу, інфекційно-запальні захворювання в
активній фазі, системний червоний вовчак (СЧВ), захворювання легенів і серця,
серповидно-клітинна анемія): акушерські фактори ризику і ті, що виникли
транзиторно під час вагітності: пологи в анамнезі ≥3, багатоплідна вагітність,
дегідратація, затяжні пологи (> 24 годин), порожнинні або ротаційні щипці,
екстрений кесарів розтин, тривала іммобілізація (> 4 діб), хірургічні втручання
під час вагітності або в післяпологовому періоді, післяпологова кровотеча > 1 л,
що вимагає гемотрансфузії, прееклампсія, внутрішньоутробна загибель плода
під час даної вагітності.

Таблиця 1.1 – Оцінка ризику ВТЕ під час пологів та в післяпологовому
періоді, RCOG 2009
Ступінь
ризику
1

Високий

Фактор ризику
2
- попередні рецидивні ВТЕ;
- попередні ВТЕ, нічим не спровоковані
або пов'язані з прийомом естрогенів;
- попередні спровоковані ВТЕ;
- сімейний тромботичний анамнез.

Тактика
3
1.Обов'язкова
тромбопрофілактика
НМГ протягом всієї
вагітності
2. Еластична компресія
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Єдиний попередній ВТЕ без сімейної
історії або тромбофілії
Тромбофілія без ВТЕ
Екстрагенітальна патологія: хвороби
Помірний серця або захворювання легенів, СЧВ,
запальні захворювання, нефротичний
синдром, серповидно-клітинна анемія.,
рак
Хірургічні операції під час вагітності

Низький

- Вік> 35 років
- ІМТ> 30 кг /м2
- Паритет ≥ 3
- Варикозна хвороба вен
- Куріння
- Тривала іммобілізація, наприклад,
параплегія, дальній авіапереліт
- Прееклампсія
- Дегідратація, надмірна блювота, СГЯ
- Багатоплідна вагітність або ДРТ

1.Можлива
тромбопрофілактика
НМГ під час вагітності
за погодженням з
фахівцями
2. еластична компресія

3 і > або 2 при
госпіталізації помірний ризик
(можлива
тромбопрофілактика
НМГ)
еластична компресія
< 3-х - низький ризик
(Мобілізація та
попередження
дегідратації)
еластична компресія

ВТЕ – багатофакторна патологія, тому на практиці відзначається
поєднання як вроджених, так і набутих факторів ризику. Так, за даними ряду
дослідників, достовірно більший ризик формування венозних тромбозів
відзначався у вагітних, що мають мутацію гена V фактора згортання в поєднанні
з гестаційним цукровим діабетом та ожирінням, і в меншій мірі, при поєднанні
цієї ж мутації з такими фактором ризику, як вік [79, 80]. Доведено збільшення
ризику розвитку ТГВ і ТЕЛА під час вагітності у пацієнток після допоміжних
репродуктивних технологій і у вагітних, які страждають на гестаційний
цукровий діабет [81].
Спадкові тромбофілії (СТ) є один з факторів, пов'язаних з підвищеним
ризиком розвитку ВТЕ [82]. В майже половини вагітних (40-55 %), у яких вперше
діагностовано ВТЕ діагностують генні мутації СТ [82-85], що робить виявлення
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цих мутацій логічною метою для запобігання захворюваності та смертності ВТЕ
в перипартальний період. Метааналіз тромбофілії у вагітних жінок показав, що
ризик розвитку ВТЕ, для гетерозиготних носіїв мутації V Leiden зростає в понад
8 разів, а у гетерозиготних носіїв мутацій протромбіну 20210А – майже в 7 разів
вищий, ніж у вагітних жінок без тромбофилії [86]. У той же час сам факт
наявності мутацій не є строгим предиктором розвитку тромбозу під час
вагітності чи після пологів, і не всі випадки тромбофілій вимагають проведення
превентивної терапії [87].
Післяпологовий період є найнебезпечнішим з точки зору

розвитку

асоційованих з вагітністю та пологами тромбозів, ризик яких досягає в
середньому 2 на 1000 пологів [78, 88]. При проведенні кесаревого розтину
частота ВТЕ, за різними оцінками, сягає 18 випадків на 1000 операцій [78].
Раніше перенесені ВТЕ є доведеним чинниками ризику розвитку
повторних ВТЕ під час вагітності. Ризик розвитку рецидивів ВТЕ зберігається
протягом усього часу вагітності і підвищується в 3,5 рази порівняно з
невагітними жінками [89-91].
Останні міжнародні настанови розширюють покази до призначення
антикоагулянтної терапії під час вагітності та в післяпологовому періоді, а в ряді
випадків збільшують і
збільшення

призначень

її тривалість [92]. Водночас, слід зауважити, що
медикаментозної

тромбопрофілактики

потребує

впровадження ретельних методів контролю та розробку нових диференційних
підходів, щодо її призначення.
1.3 Засоби профілактики та лікування венозного тромбоемболізму.
Побічні ефекти медикаментозних методів профілактики тромбозів.
Нефракційований гепарин (НФГ) займає особливе місце в профілактиці
венозного тромбоемболізму та порушень згортання крові під час вагітності.
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Вперше антикоагулянтний ефект НФГ був клінічно доведений в 1924
році. Перші дані про використання НФГ в акушерській практиці датуються
серединою 50-х років ХХ століття [93].
Основні ефекти НФГ – антитромбоцитарний та анти-Ха. Він є
каталізатором утворення комплексів АТ ІІІ із тромбіном, а також кофактора
гепарину ІІ із АТІІІ та з цілим рядом факторів згортання крові (Xa, ХІІа, ХІа,
ІХа).

Крім того йому притаманна висока афінність до фактора VІІІ.

Співвідношення активності анти-ІІа/анти-Ха у НФГ становить 1:1 [94].
Як уже зазначалось, гестаційний процес сам по собі призводить до
розвитку тромботичних ускладнень на тлі властивою вагітності гіперкоагуляції і
підвищує їх ризик в 5-6 разів. Приєднання ж додаткових факторів ризику, таких
як захворювання нирок, цукровий діабет, ожиріння, гестози, гнійно-септичні
процеси, наявність серцево-судинних захворювань, значно підвищує ризик
тромботичних ускладнень і обґрунтовує гепаринотерапію.
Однією з найбільш цінних властивостей гепаринів для акушерської
практики є відсутність тератогенного та ембріотоксичного ефектів; він не
впливає і на систему гемостазу навороженого при грудному вигодовуванні. Крім
того, його дозування легко корегувати. Клінічно важливо, що антикоагулянтний
ефект нефракційованого гепарину, за необхідності можна нейтралізувати
антидотом (протамін сульфат) [95].
Встановлення ролі генетичних тромбофілій, АФС та ДВС-синдрома в
патогенезі основних форм акушерської патології (синдром втрати плода, гестози,
передчасного відшарування нормально розташованої плаценти) суттєво
розширило покази до антикоагулянтної терапії під час вагітності. Сьогодні НГ
використовують в акушерській пракитиці, відносно рідко, і в основному в
критичних ситуацціях: при інфаркті міокарді, нестабільній стенокардії; у разі
підготовки пацієнтки до кардіоверсії, при порушенні серцевого ритму; при
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лікуванні

тромбоемболічних

ускладнень,

особливо

у

вагітних

із

захворюваннями серцево-судинної системи [96].
Для профілактики геморагічних ускладнень внутрішньовенну інфузію
гепарину припиняють за 6 годин, а підшкірне введення за 12-24 годин до
стимуляції пологової діяльності або проведення кесарева розтину [61].
Однією з найбільших переваг НФГ є доступний та зручний лабораторний
контроль ефективності антикоагулянтної терапії. Контроль гепаринотерапії
проводиться шляхом визначення АЧТЧ (цільове значення АЧТЧ повинне в 1,5-2
рази перевищувати норму). Рекомендується проводити лабораторний контроль
через 6 годин після введення НГ, при цьому в першу добу слід проводити
контроль кожні 6 годин [97].
Незважаючи на доступний контроль терапії НФГ, велике клінічне значення
має явище гепаринорезистентості. Про резистентність до гепарину свідчить
необхідність використання великих доз НФГ (понад 35 тис ОД/добу) з метою
досягнення терапевтичних значень АЧТЧ. Серед головних причин розвитку
даного патологічного стану виділяють: дефіцит антитромбіну ІІІ (як результат
спадкового дефіциту гемостаза, так і при набутий дефіциті: ДВЗ-синдром,
масивна ТЕЛА, нефротичний синдром, печінкова недостатність) [98]; підвищене
виведення

НФГ

[99]; підвищення

кількості білків які звязуються

із

глікозаміногліканами НФГ (фібриноген, PF4 тромбоцитів, VIII фактор) [100].
Найчастішою причиною гепаринорезистентності є підвищений
рівеньVIII фактора [97]. При цьому навіть надмірні дози гепарина не
пригнічують VIII фактор, активність якого є одним з найбільш впливових
чинників величини АЧТЧ. Таким чином при високій активності VIII фактора
спостерігається дисонанс між незначним підвищенням АЧТЧ і високим рівнем
гепарину в крові, який визначають по анти-Ха-активності [97,100]. Одним з
негативних ефектів НФГ, у великих дозах, є його здатність знижувати рівень
антитромбіну ІІІ, що може викликати гіперкогуляцію і призвести до тромбозу
[101].
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Найбільш характерним ускладненням від проведення профілактики чи
лікування НФГ є розвиток кровотеч. В середньому геморагічні ускладнення
виникаю у 5% всіх пацієнтів, які отримують терапевтичні дози НФГ [102].
Фатальні випадки від геморагічних ускладнень НФГ становлять 4-6 випадків на
1000 курсів терапії. Розвиток кровотеч в більшій мірі залежить від загальної
добової дози, ніж від метода введення НФГ [103]. Саме цим пояснюються той
факт, що при перервному внутрішньовенному прийомі

летальність вища,

лскільки для досягнення терапевтичного рівня антикоагуляції

необхідно

використовувати більші добові дози препарату.
Ризик

геморагіних

ускладнень

зростає

при

використанні

антитромботичних препаратів, тромболітиків, пеніцилінів, цефалоспорині,
тироксину та інших препаратів, які потенціюють антикоагулянтний ефект НФГ
[104].
Остеопатичні зміни виникають, зазвичай, при тривалому використанні
гепаринів (понад 6 місяців). Розвиток даного ускладнення має прямий
корелятивний зв'язок із тривалістю введення НФГ та його дозою [105].
Найчастіше остеопатичні зміни діагностують при тривалому використанні понад
15 тис. ОД гепарину [105,107].
Патогенез розвитку остеопорозу при тривалому використанні НФГ є
недостатньо вивчений. Серед головних механізмів розвитку остеопорозу
виділяють такі ефекти НФГ: пряма активація остеокластів, потенціювання
активності колагенози та вплив на метаболізм вітаміна D [106].
Вагітність сама по собі є фактором ризику розвитку остеопорозу, що
пов’язано із зміною метаболізму кальцію під час вагітності, зниженням його
реабсорбції в нирках та підвищеними потребами кальцію, особливо в другу
половину вагітності та під час лактації [107].
Епідеміологічні дані про частоту розвитку остеопороза серед жінок, які
отримували під час вагітності НФГ є суттєво відрізняються в різних регіонах
світу, що пояснюється різними соціально-економічним статусом та доступом до
інструментальних методів діагностики остеопатичних змін. Так частота розвитку
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виявлення остеопатичних змін серед жінок, які отримували НФГ під час
вагітності в країнах Північної Америки досягає майже 22%%, при цьому рівень
компресійних переломів хребта протягом перших 10 років після пологів не
досягає 4%, тоді як в країнах Латинської Америки рівень компресійних
переломів хребта, серед аналогічної групи жінок досягає майже 9%, а показник
діагностики остеопатичних змін під час вагітності становить менше 5% [108].
Одним з найчастіших ускладнень від проведення профілактики НФГ є
розвиток шкірних реакцій. В більшості випадків папули та еритеми, які
виникають в місцях ін’єкцій гепаринів не перевищують в діаметрі 1 см в діаметрі.
Можливим є також розвиток алергічної реакції по типу кропив’янки. За даними
різних літературних джерел частота розвитку даних ускладнень становить, в
середньому 5-10% [109-112]. Як правило, шкірні реакції на НФГ не мають
вагомого клінічного значення, однак майже кожна 10 пацієнтка із шкірною
реакцією на гепарин скаржиться на дискомфорт та помірно виражений біль в
ділянці ін’єкцій [110]. Не зважаючи на відносну безпечність кожен випадок
розвитку шкірної реакції на гепарин потребує, при первинному виникненні
консультації спеціаліста, оскільки для такого важкого ускладнення як гепариніндукована тромбоцитопенія також характерним є розвиток геморагічного
висипу, який згодом трансформується в шкірний некроз [113].
Майже в 7-10% всіх пацієнтів при терапії гепаринами спостерігається
розвиток еозинофілії, яка в більшості випадків не супроводжується клінічними
проявами (шкірними чи іншими алергічними реакціями) [114]. Відновлення
нормальної формули крові відбувається через 1-2 місяці після припинення
прийому НФГ [10].
Серед специфічних побічних ефектів прийому НФГ також виділяють
гіпоальдостеронізм, і як наслідок, натрійурію та гіперкаліємію. Частота розвитку
даного ускладнення становить 5-7%, однак рідко призводить до клінічних
проявів (до групи ризику відносять вагітних із хронічною хворобою нирок,
цукровим діабетом, породіль, які отримують терапію інгібіторами ангіотензин
перетворюючого ферменту) [115].
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Отже,

незважаючи

на

багато

плюсів

використання

звичайного,

нефракційованого гепарину, він має ряд побічних ефектів, які в основному,
обумовленні його структурою. Внаслідок гетерогенної структири НФГ має
низьку біодоступність (30%), оскільки зв’язується із великою кількістю білків та
клітин (ендотеліоцити, макрофаги). Крім того НФГ легко формує комплекси із
тромбоцитарним фактором 4 типу (PF4), що може стати причиною гепариніндукованої тромбоцитопенії [113].
Негеморагічні ускладнення, які в більшості обмежують використання
НФГ, обумовленні антитромбін-залежними механізмами та його здатністю до
взаємодії із різними білками плазми, тромбоцитів та ендотеліоцитів. Так
феномен зв’язування із білками викликає варіабельний антикоагулянтний ефект,
гепаринорезистентність, а здатність зв’язуватись із білками макрофагів та
ендотеліоцитів призводить до дозозалежного феномена виведення гепарину із
організму [116].

Крім того, НФГ не здатний інактивувати Ха, в складі

протромбінового комплекса чи на поверхні тромбоцита, і тромбін, який
зв’язаний із фібрином чи ендотелієм, що знижує його антикоагулянтний
потенціал [117].
Одним з небажаних ефектів НФГ є його здатність знижувати рівень
антитромбіна ІІІ, при використанні великих доз, що може стати причиною
розвитку транзиторної гіперкоагуляції, і як наслідок, ятрогенного рикошетного
тромбозу [117].
Таким чином незважаючи на наявність ряду переваг, використання НФГ є
обмеженим і послужило причиною пошуку ідеального гепарин-вмісного
препарата.

Шляхом

деполимерзації

НФГ

було

отримано

новий

клас

антикоагулянтів - низькомолекулярний гепарин (НМГ). На сьогоднішній день
існує декілька видів НМГ, які отримані різними методами, а тому і мають
відмінну структуру і , відповідно, можуть відрізнятись в клінічній ефективності
[118]. Тобто, результати отримані в дослідженнях з використанням одного типу
НМГ, не можна застосовувати щодо інших представників даної групи
антикоагулянтів.
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Зміна

молекулярної

маси

майже

в

тричі

призвела

до

зміни

фармокодинаміки та фармакокінетики. Для НМГ характерна вища за НФГ
біодоступність (майже 100%); більший період напіврозпаду; вони

менше

зв’язуються з різними білками і клітинами та проявляють меншу аффіність до
фактора Віллебранта, що дозволяє досягти тривалу циркуляцію препарата в
крові [119]. НМГ є антикоагулянтами вибору для пацієнтів із нирковою
недостатність, оскільки їх нирковий кліренс переважає над клітинним, а отже не
є дозозалежним [120]. Основна відмінність в механізмі дії НМГ від НФГ полягає
в тому що НМГ має, в основному, антитромбінову активність (анти-Хаактивність). Саме завдяки таким фармакокінетичним характеристикам терапія
НМГ є більш передбачуваною.
Такий побічний ефект НФГ, як здатність зв’язуватись із ендотеліоцитами
та збільшувати проникливіть судинної стінки, відсутній у НМГ [119].
Крім

антикоагулянтного

ефекту

НМГ

до

перваг

даної

групи

антикоагулянтів відносять наявність у них цілого ряду непрямих ефектів.
Зокрема НМГ володіють фібринолізуючою активністю: стимулюють синтез
тканинного активатора плазміногена та пригнічують вивільнення фактора
Віллебранда в тромбоцитах [121]. Також НМГ мають протизапальну активність:
пригнічують активність цитокінів та їх експересію на ендотелії, а також
інгібують взаємодію лекоцитів із ендотелієм [122]. Саме завдяки наявності цих
непрямих ефектів пояснює вищі показники виживання серед пацієнтів із
тромбозами, які отримують НМГ, у порівнянні із іншими антикоагулянтами.
Для

НМГ

характерна

низька

спорідненість

із

ендотеліоцитами,

тромбоцитами та протеїнами, які вони синтезують. Тому ймовірність розвитку
гепарин-індукованої тромбоцитопенї ІІ типу, при використанні НМГ є
мінімальною [113].
НМГ не зв’язуються із колагенозою і не впливають на її активність, тому
мають менший вплив на метаболізм кісткової тканини [107].
Враховуючи що НМГ, як і НФГ не проникає через плаценту, дана група
препаратів є антикоагулянтами вибору для більшості випадків в акушерстві [76].
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До основних переваг НМГ перед НФГ відносять [10]:
- передбачуваний антикоагулянтний ефект;
- добра біодоступність і швидке всмоктування при підшкірному введенні:
- більша тривалість дії, що дозволяє зменшити кількість ін’єкцій до 1-2 раз
на добу;
- менший ризик геморагічних ускладнень;
- менший ризик розвитку остеопороза;
- мінімальний ризик розвитку гепарин-індукованої тромбоцитопенії.
До основного недоліка в терапії та профілактиці НМГ є відсутність широкого
доступу до проведення постійного лабораторного контролю ефективності НМГ
– визначення рівня антиХа-активності [123]. Визначення антиХа- активності
найбільш доцільно в пік антикоагулянтного ефекту НМГ – через 4-6 годин після
підшкірного ведення та через 12 годин – в період напіврозпаду препарату [124].
Серед основних показів до проведення лабораторного контролю ефективності
НМГ відносять: проведення антикоагуляції НМГ під час вагітності, наявність
ожиріння, дефіцит маси тіла, хронічна хвороба нирок, печінкова недостатність,
тривале проведення профілактичної терапії у пацієнтів із захворюванями
серцево-судинної системи, розвиток тромботичних подій на фоні проведення
антикоагулянтної профілактики [125].
Дослідження проведенні у Великобританії свідчать, що використання НМГ
зменшує ризик розвитку ВТЕ у пацієнтів терапевтичного та хірургічного
профілю на 60% та 70% відповідно, тому доцільно припустити, що він може
істотно знизити ризик ВТЕ у акушерських пацієнтів [126]. Дослідження
проведене в Скандинавії виявило зниження ризику ВТЕ, при прийомі НМГ, на
88% у вагітних та породіль, які мали в анамнезі епізод ВТЕ [127].
Враховуючи наявність відмінностей різних НМГ, в залежності від їх
структури, найбільш вивченим є досвід використання надропарину кальція
(фраксипарину) та еноксапарину натрія (клексан) в акушерстві, що робить дані
НМГ препаратами вибору [10].

46
Згідно до сучасних рекомендацій дозування та тривалість терапії НМГ в
акушерстві залежить від мети проведеної терапії (профілактика чи лікування),
ризику розвитку тромбозу та маси тіла вагітної чи породіллі (таблиця 1.1) [76].
Як уже зазначалось, оптимальний антикоагулянт під час вагітності повинен
бути достатньо ефективним та безпечним для плода. Відповідно до даної тези,
використання непрямих оральних антикоагулянтів, під час вагітності є
недопустимим, оскільки чітко відомо їх тератогенність. Однак використання
варфарину під час вагітності залишається дискутабельним, через ряд причин: поперше, даний антикоагулянт широко використовується серед пацієнток
репродуктивного віку, із захворюваннями серцево-судинної системи, що не
виключає можливість виникнення вагітності на фоні варфаринотерапії; по-друге,
ретельне дослідження ембріотоксичних ефектів дозволило встановити чіткі
терміни та дози з найбільшим ризиком вад розвитку; і по-третє, в ряді клінічних
ситуацій (гепарин-індукована тромбоцитопенія, алергія на гепарин) єдиною
доступною альтернативою залишаються непрямі антикоагулянти [128].
Одною з найбільших переваг непрямих антикоагулянтів є їх оральна форма та
зручний доступний метод контролю за ефективністю терапії. Проте доведено, що
варфарин легко проникає через хоріон та плаценту і тому є потенційно
небезпечний: ембріотоксичний в першому триместрі гетації, а також збільшує
ризик геморагічних ускладнень, як матері та і у плода в другому та в третьому
триместрах вагітності [129].
Ще однією небезпекою, під час вагітності, є розиток невідкладних
акушерських ситуацій на фоні прийому варфарину, які потребують ургентного
кесарського розтину. Незважаючи на ефективність вітаміна К як антидота
варфарину, його ефект є відстроченим у часі на декілька годин. В даних
ситуаціях необхідно використовувати

свіжозаморожену плазму (СЗП) або

концентрат факторів проторомбінового комплекса (КПК). Використання даних
препаратів під час кесарського розтину несе ряд ятрогенних загроз: ризик
перевантаження об’ємом при використанні СЗП, та ризик розвитку рекошетних
тромбозів у відповідь на застосування КПК [130].
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Доведено підвищений ризик розвитку передчасних пологів та антенатальної
загибелі плоду. При використанні високих доз варфарину (понад 5мг на добу),
збільшується ймовірність розвитку гемостатичної дисфункції у плода та матері,
яка призводить до кровотечі в ділянці плаценти і як наслідок веде до
передчаного відшарування нормально розташованої плаценти [131].
Навіть при використанні антидотної специфічної терапії слід не забувати, що
вона має ефект лише на матрі, в той час як рівень вітамін-залежних факторів в
крові плода залишається пригніченим від впливу варфарина ще протягом
мінімум 5-6діб [132].
При використанні вітаміна К, з метою купування ефектів непрямих
антикоагулянтів, в послідоючому виникає резистентість до даної групи
препартів протягом декількох діб, тому вони не можуть застосовуватсь в цей
період [133].
Встановлено, що тератогенний ефект варфарину виникає в першому
триместрі з різною частотою. На ймовірність розвитку впливає доза перепарату:
ризик пропорційно збільшується при використанні понад 5мг на добу; та термін
застосування: найбільший ризик розвитку вроджених вад розвитку в період з 6
по

12

тиждень

гестації

[134].

Найбільш

описаним

тератогенним

синдромокомплексом варфаринотерапії є Chondrodisplasia punctate, в основі
розвитку якого лежить анамальний остеогенез та аномальний розвиток хрящової
тканини [135]. Механізм розвитку даної патології полягає в пригніченні укарбоксилювання остеокальцина – основного білка кісткової тканини, який
синтезується остеокластами. Високі рівні остеокальцина в ембріона та
екстраембріональних структурах сідчить

про

напруженність

кісткового

метабілізму, та саме цим обумовлений виражений негативний вплив варфарина
на плід [136]. Кумарин-індукована ембріопатія включає назальну гіпоплазію,
гіпертелоризм, а також епіфізарні анамаліїї, кі виявляють в хребцях, кістках стоп
та стегнових кістках. До більш рідкісних анамалій відносять брахідактилію,
гіпоплазію кінцевих фаланг променеву девіацію пальців, аномалію кісток церепа
та кіфосколіоз [134]. Анамалії опорно-рухового апарату часто поєднуються із
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антрофією зорових нервів, мікроцефалієюта олігофренією. Розвиток дефектів
нервової системи пов’язують із виникненням мікогеморагій в мозковій тканині,
особливо в другому та третьому триместрі [137]. Більш рідкісними
мальформаціями

викликаними

варфарином

є

полідактилія,

незарощена

артеріальна протока, потиличне менінгомієлоцеле, гідроцефалія, контрактура
ліктей, макроглосія, діафрагмальна кила та аномалії сечовивідної системи [138].
Недооцінка кумаринової ембріопатії в другу половину ХХ століття була
пов’язана із малою кількістю патолого-анатомічних досліджень плодів, при
викиднях в І триместрі; невеликою кількістю проспективних досліджень про
стан дітей, які народились від матерів які отримували варфарин під час
вагітності; а також використанням низькочутлих тест-систем для контролю
варфаринотерапії, що призводило до збільшення інтенсивності терапії [139].
Таким чином найбільший ризик розвитку варфарино-терапії є у вагітних які
отримують його в період між 6 та 12 тижнями гестації та при використанні дози
понад 5 мг на добу. Однак ризик геморагічних ускладнень та порушень функцій
нервової системи залишається високим і в другому та в третьому триместрах
гестації.
Отже під час вагітності є періоди з високим ризиком розвитку побічних
ефектів від варфарину, тому виникає необхідність в переході на НМГ. Так в разі
пітвердження вагітності пацієнку необхідно перевести на НМГ до терміну 6
тижнів, і за необхідності відновити варфаринотерапію після 12 тижнів до терміну
35-36 тижнів. Оскільки варфарин не проникає в грудне молоко використання
даного препарату є безпечним при лактації [140]. Проведення перехідної терапії
має свої недоліки: з однієї старони – під час відновлення варфаринотерапії
збільшується ризик розвику тромбозів, що пояснюється різким зниженням
вітамін-К-залежних антикоагулянів (протеїну С та протеїну S), тому необхідно
продовжувати гепаринотерапію протягом перших діб переходу; з іншого боку використання одразу двох видів антикоагулянтів збільшує ризик розвитку
геморагічних ускладнень [141].
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Геморагічні ускладнення є найбільш небезпечними побічними ефектами від
використання варфарину. Це обумовлено самою тяжкістю кровотеч та тим
фактом, що у пацієнтів із значущою соматичною патологією, майже в 30%
кровотечі мають прихований характер і локалізуються в наднирковому та
позаочеревному просторі. Дані ситуації вимагають оперативного втручання та
використання препаратів крові, що збільшує ймовірність летальних наслідків
[142]. До основних факторів ризику розвитку геморагічних ускладнень при
використанні варфарину відносять: рівень антикоагуляції МНО≥5,0 , початок
проведення терапії, тривалий прийом препарату (понад 3 роки), прийом високих
доз в післяпологовому чи в післяопераційному періоді, наявність супутньої
соматичної патології (захворювання серцево-судинної системи, ниркова
недостатність,

неконтрольована

артеріальна

недостатність, інсульт в анамнезі),

гіпертензія,

печчнікова

одночасне використання із іншими

лікарськими засобами (зокрема із аспірином, парацетамолом , метронідазолом,
флюконазалом) [143].
У жінок із ожирінням вищий ризик виникнення такого рідкісного побічного
ефекту як кумаринова дерматопатія. Дана патологія проявляється розвитком
еритематозного висипу над молочними залозами, на стегнах та сідницях і може
призводити до розвитку водяних пухирів та локального некрозу дерми, в разі
продовження терапії варфарином [144].
До рідкісних побічних ефектів варфаринотерапії відносять: алергічні реакції,
алопецію, нудоту, лихоманку, анорексію та лейкемоїдну реакцію [145].
Незважаючи на наявність цілого ряду недоліків використання варфарину в
акушерстві залишається актуальним, особливо серед жінок із захворюваннями
серцево-судинної системи.
Венозний тромбоемболізм є однією з провідних причин летальності та
інвалідизації в світі. Ризик його розвитку під час вагітності та в післяпологовому
періоді є значно вищий ніж в популяції в цілому. За останні 20 років
спостерігається збільшення частоти розвитку тромбоемболічних ускладнень в
акушерській практиці, і як наслідок збільшення їх частки в структурі
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материнської смертності. Сучасна стратегія попередження ВТЕ в акушерстві
полягає в стратифікації ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень і, за
необхідності, проведенні медикаментозної тромбопрофілактики.

Одним із

факторів розвитку ВТЕ в акушерській практиці є наявність серцево-судинної
патології. Незважаючи на численні дослідження впливу кардіальної патології на
перебіг

вагітності та

пологів,

відсутні достовірні дані щодо впливу

антикоагулянтної профілактики на перебіг вагітності та післяпологовий період у
даної групи пацієнток. Більшість сучасних настанов розширяють покази та
тривалість застосування медикаментозної тромбопрофілактики, однак механізми
розвитку побічних ефектів від даної профілактики та фактори, які сприяють їх
розвитку, залишаються дискутабельними. Вивчення проявів та механізмів
можливих

негативних

дій

на

організм

матері

та

плода,

розробка

диференційованих діагностично-лікувальних алгоритмів дозволить підвищити
ефективність

та

материнську

і

перинатальну

безпечність

тривалої

антикоагулянтної терапії при захворюваннях серцево-судинної системи у
вагітних.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Групи обстежених
Відповідно до поставлених мети і завдань нами проведено обстеження 140
вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи (ЗССС), які отримували
антикоагулянтну профілактику (АКП): 72 вагітних жінки із ЗССС (основна
група) – застосовували запропоновану нами модифіковану АКП та комплексну
терапію з першої половини вагітності; до групи порівняння увійшло 68 жінок із
ЗССС, з помірним та високим ступенями ризику розвитку венозного
тромбоемболізму (ВТЕ), які були скеровані на дообстеження, лікування та
підготовку до пологів в ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» в
терміні 34-38 тижнів вагітності, і відповідно отримували, до госпіталізації, лише
стандартну АКП. Групу контролю склали 50 здорових вагітних жінок з низьким
ризиком розвитку ВТЕ .
У залежності від типу проведеної АКП, вагітних, було поділено на
підгрупи. В основній групі було виділено підгрупу О1- 35 (48,6%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як антагоністами вітаміну К (АВК), так
і низькомолекулярними гепаринами (НМГ), та підгрупу О2 – 37 (51.4%) жінок,
які отримували АКП виключно НМГ.
У групі порівняння було виділено підгрупу П1- 32 (47,1%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як АВК, так і НМГ, та підгрупу П2 – 32
(47,1%) пацієнтки які отримували АКП виключно НМГ.
Роботу виконано на базі ДУ « Інституту педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», у відділенні внутрішньої
патології вагітних.
Основна група жінок отримувала окрім стандартної АКП запропоновану
нами модифіковану терапію, яка включала: дезагрегантний препарат –
ацетилсаліцилову кислоту в дозі 150 мг 1 раз на добу перорально, після прийому
їжі, з 12 по 36 тиждень вагітності; комбінований препарат, який регулює обмін
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кальцію та фосфору в організмі – кальцій- D3, який містить в одній таблетці
кальцію карбонат - 1250 мг, що еквівалентно 500 мг кальцію, холекальциферол
(вітамін D3) - 10 мкг (400 МО) у вигляді концентрату холекальциферолу 4 мг, по
1 жувальній таблетці під час вечері, з 16 тижня вагітності до пологів;
Група порівняння жінок з ЗССС отримувала виключно стандартну
антикоагулянтну терапію.
Критерії оцінки ефективності даної терапії:
1. Оцінка ефективності проведеної антикоагулянтної профілактики та
частоти розвитку побічних ефектів.
2. Оцінка системи гемостазу у вагітних до та після терапії.
3. Оцінка метаболізму кісткової тканини до та після проведеного
лікування.
4. Оцінка венозної системи вен тазу та вен нижніх кінцівок, за даними
сонографії, до та після проведеного лікування.
2.2. Оцінка системи гемостазу
При проведенні гемостазіологічних досліджень вивчали тромбоцитарну,
антикоагулянтну та прокоагулянтну ланки системи гемостазу та активність
фібринолітичної системи.
2.2.1. Дослідження судинно-тромбоцитарного гемостазу
Кількість тромбоцитів визначали при мікроскопії шляхом прямого
підрахунку в камері Горяєва за допомогою фазово-контрастної приставки.
Кров для аналізу функціональних особливостей тромбоцитів брали за
допомогою широкої сухої силіконованої голки без шприцу з кубітальної вени
вільним потоком в центрифужні силіконовані пробірки, потім її змішували з
3,8 % розчином цитрату натрію в співвідношенні 9 : 1 і центрифугували при
швидкості 1500 обертів на хвилину протягом 7 хвилин для одержання
тромбоцитної плазми. Для одержання плазми

збідненої тромбоцитами

центрифугували із швидкістю 3000 об/ хв. протягом 20 хвилин.

кров
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Для вивчення агрегаційної активності тромбоцитів був використаний
фотометричний

метод

з

графічною

реєстрацією

процесів.

Агрегацію

тромбоцитів реєстрували однопроменевим фотоелектроколориметром ФЕ-М і
потенціометром КСП-4. В кювету товщиною 5 мм, яка знаходилась в зеленому
світловому потоці, вводили 1,5 мл цитратно-тромбоцитарної плазми, постійно
перемішуючи її силіконованою мішалкою, розміщеною за світловим потоком, з
швидкістю 3 об/сек. В якості індуктора агрегації була використана аденозин-5дифосфорна кислота (АДФ), розчинена забуферним розчином в концентрації 10 6

ммоль/л.

Таким

чином

отримували

графічне

відображення

агрегації

тромбоцитів – агрегатограму. За агрегатограмою розраховували наступні
показники: кут агрегації тромбоцитів (КАТ), час агрегації тромбоцитів (ЧАТ),
різницю зниження оптичної щільності плазми (РЗОЩ), висоту агрегації
тромбоцитів (ВАТ), час латентної агрегації тромбоцитів (ЧЛА).
Сумарний індекс агрегації тромбоцитів (СІАТ) розраховували за
формулою M.A. Howard et al. у модифікації В.Г. Личева:
оптична щільність
плазми, багатої

оптична щільність
–

тромбоцитами

плазми
після агрегації

СІАТ (%) =

× 100%
оптична щільність
плазми, багатої
тромбоцитами

оптична щільність
–

плазми, бідної
тромбоцитами

Нормальні значення СІАТ при застосуванні АДФ – 53,1-93,1 %.
2.2.2.Базові показники гемостазіограми
Серед базових показників гемостазіограми досліджували наступні
показники: час згортання крові за методом Моравіца,

час рекальцифікації

стабілізованої плазми, протромбіновий індекс, тромбіновий час, міжнародне

54
нормалізоване співвідношення. Дані показники гемостазіограми було проведено
стандартними гематологічними методами дослідження.
Визначення часу згортання крові за методом Моравіца. Даний метод
застосовується,

в

основному,

для

динамічного

контролю

за

станом

гемокоагуляції при лікуванні прямими антикоагулянтами. На предметне скло
наносили краплю крові, взяту з пальця. Включивши секундомір, кожні 20-30 с в
краплю крові опускають тонкий скляний капіляр. Час згортання визначали в
момент появи першої тонкої нитки фібрину при витягуванні капіляра з краплі
крові. У нормі згортання крові становить 5-10 хвилин.
Метод визначення активованого часу рекальцифікації плазми заснований
на вимірюванні часу згортання тромбоцитарної плазми при додаванні в неї
оптимальної кількості кальцію хлориду, що забезпечує стандартизацію
контактної активізації факторів згортання. У пробірку з розчином кальцію
хлориду, встановлену в водяній бані при температурі 37°С, додавали 0,1 мл
плазми і за секундоміром визначали час утворення згустку. У нормі час
рекальцифікації плазми з кальцію хлоридом становить 60-120 секунд.
Принцип

методу

дослідження

активованого

часткового

тромбопластинового часу (АЧТЧ) полягав у визначенні часу згортання плазми в
умовах

стандартизації

не

тільки

контактної,

але

і

фосфоліпідної

(тромбопластинової) активації факторів згортання. З метою визначення АЧТЧ до
плазми додавали суміш каоліну і кефаліну (тромбопластиновий активатор), а
також кальцію хлорид і за секундоміром визначали час згортання плазми. У
нормі АЧТЧ становить 35-50 с.
Метод визначення протромбінового часу являє собою ще одну
модифікацію визначення часу рекальцифікації плазми при додаванні в неї
тканинного тромбопластину людини, що призводить до "запуску" згортання по
зовнішньому механізму. Тканинний тромбопластин в комплексі з фактором VII
та іоном Са 2+ активує фактор X, що входить до складу "проактиватора
протромбіну".
У пробірку з 0,1 мл плазми і 0,1 мл розчину тромбопластину, встановлену
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в водяній бані при температурі 37 ° С, додавали 0,1 мл розчину хлориду кальцію
і за секундоміром визначали час утворення згустку. У нормі протромбіновий час
становить 12-18 с і багато в чому залежить від активності тканинного
тромбопластину, використаного при дослідженні. Тому для визначення цього
показника одночасно за тією ж методикою досліджують плазму донора і
обчислювали протромбіновий індекс:
ПІ = (ПІд / ПІхв) * 100%,
де ПІ - протромбіновий індекс, ПІд і ПІхв - протромбіновий час донора і
хворого, відповідно. У нормі протромбіновий індекс становить 90-100%.
З метою визначення, як активності, так і чутливості тромбопластину,
лдосліджували міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС).
МНС обчислювали за формулами:
МНС= (
МНС= (

ПЧп
ПЧ100%
ПЧп
ПЧпк

)МІЧ

х ПСпк)МІЧ

, де ПЧп – протромбновий час досліджуваної плазми пацієнта, сек
ПВ100% - середнє нормальне протромбіновий час, сек
МІЧ - Міжнародний індекс чутливості тромбопластину
ПЧпк - протромбновий час плазми-калібратора, сек, з атестованим
значенням МНС
ПСпк - протромбінове співвідношення плазми-калібратора з атестованим
значенням МНС
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Визначення МНС проведено напівавтоматичним методом із перерахунком
часу згортання в МНС при введенні в програму аналізатора значень МІЧ і
ПВ100%.
Метод оцінки тромбінового часу полягає у визначенні часу згортання
плазми при додаванні в неї тромбіну зі стандартною активністю, який має
здатність індукувати перетворення фібриногену в фібрин без участі інших
факторів згортання крові.
У пробірку з 0,2 мл плазми, встановлену в водяній бані при температурі
37°С, додавали 0,2 мл стандартного розчину тромбіну і за секундоміром
визначали час утворення згустку. У нормі тромбіновий час становить 15-18 с.
Визначення тромбінового часу дозволяє оцінити кінцевий етап згортання
крові (перетворення фібриногену в фібрин). Тромбіновий час, таким чином,
залежить від концентрації фібриногену, його властивостей і наявності в крові
інгібіторів тромбіну (гепарину, антитромбіну III).
Базові

показники

гемостазіограми

визначали

за

допомогою

напіватоматичного коагулометра Human Gesellschaft fur Biochemica und
Diagnostica mbH (Німеччина).
2.2.3. Дослідження рівня продуктів фібринолізу
При дослідження фібринолізу до уваги брались наступні показники: рівень
фібриногену, рівень розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК), рівень
D -димера.
Колориметричний

метод

визначення

фібриногену

заснований

на

перетворенні фібриногену в фібрин шляхом додавання в плазму розчину
тромбіну. Фібриновий згусток піддавали гідролізу, а в гідролізат додавали
біуретовий реактив і проводили колориметрацію, визначаючи концентрацію
білка. Рівень фібриногену в плазмі здорової людини становить 2-4 г / л.
Для визначення РФМК, перед початком дослідження попередньо готували
5 розведень 1% розчину протаміну сульфату (в 5, 10, 20, 40 і 80 разів). У кожне з
приготованих розведень додавали 0,2 мл плазми. Пробірки залишали на 30 хв
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при кімнатній температурі. У нормі негативний результат виявляють у всіх
розведеннях протаміну сульфату. Якщо хоча б в одному з розведень утворюється
гель, результат оцінюється як позитивний. Позитивна проба в перших 1-2 (+/++)
розведеннях свідчить про наявність в плазмі РФМК. Поява гелю у всіх
розведеннях протаміну сульфату (++++) більше характерно для підвищення
рівня ранніх продуктів розщеплення фібриногену.
Для лабораторної діагностики рівня D-димеру використовували метод
мікролатексної аглютинації з фотометричною реєстрацією реакції. Суть методу
полягає в тому, що при додаванні плазми пацієнта, що містить D-димер, до
реагенту відбувається збільшення оптичної щільності реагенту, що представляє
собою суспензію мікролатексних частинок, покритих антитілами проти Dдимера. При цьому вимірювали збільшення оптичної щільності пропорційно
концентрації D -димера в досліджуваному зразку.
У нормі вміст D-димера в плазмі не повинен перевищувати 250 нг/мл.
Нормальний рівень D-димера з дуже високим ступенем достовірності говорить
про відсутність тромбозу і ризику його розвитку.
Дослідження

проводилось

за

допомогою

цифрового

фотоелектроколориметра AP-120 APEL (Японія).
2.2.4. Дослідження рівня ендогенних антикоагулянтів
Визначення функціональної активності рівня протеїну С було проведено
експрес методом. Даний метод є простим і зручним у використанні оскільки
являє собою модифікацію стандартного методу визначення активованого
часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ). Інкубація нормальної плазми з
активатором викликає активацію ендогенного протеїну С і протеїну S, що
подовжує час згортання нормальної плазми в тесті АЧТЧ акт. Без додавання
активатора АЧТЧпац цієї ж плазми не змінюється.
У плазмі пацієнтів з дефіцитом системи протеїну С або при наявності
мутантного фактора V (мутація Лейден) подовження АЧТЧ акт при додаванні
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активатора менш виражене. Результати визначення активності системи протеїну
С прийнято виражати у вигляді нормалізованого співвідношення (НС): АЧТЧакт/
АЧТЧпац .
У здорових осіб НС становить (1,0 ± 0,3) (М ± 2s). Значення НС< 0,7
свідчить про значні порушення в системі протеїну С (функціональна
неповноцінність або знижений синтез протеїну С) або про наявність мутантного
фактора V (Лейден), резистентного до дії протеїну С.
З метою визначення адекватності дози варфарину при переході з НМГ було
проведено визначення рівнів активності протеїну С та протеїну S. В подальшому
з метою встановлення ймовірності розвитку геморагічних побічних ефектів
проводилось визначення співвідношення ендогенних антикоагулянтів (СЕА).
Оскільки протеїн S є антикоагулянтом функціонування якого зосереджено
переважно в дрібних термінальних венулах та артеріолах, то зниження даного
ензиму є достовірним маркером розвитку мікроангіопатичних розладів, які
лежать в основі кровотеч малої інтенсивності при проведенні брідж-терапії.
Натомість кількість протеїну С не піддається таким різким змінам при перехідній
терапії, оскільки даний ензим має достатні депо в ендотелії та в печінці.
Зниження активності протеїну С свідчить про довготривалі процеси, або про
використання вкрай високих доз варфарину.
Визначення СЕА полягає у співставленні показників активності протеїну
С до активності протеїну S (рСакт/рSакт). Чим вище СЕА тим більша ймовірність
розвитку кровотеч малої інтенсивності. СЕА ≤1,3 – ризик мінімальний; СЕА=1,31,9 – помірний ризик (протягом наступної доби можна попередити розвиток
геморагічного

ускладнення);

СЕА≥2,0

–

високий

ризик

(геморагічне

ускладнення розвинеться, але можна зменшити його прояви).
Метод визначення активності антиромбіну ІІІ (АТІІІ) хромогенним
аналізом заснований на здатності антитромбіну нейтралізувати тромбін у
присутності гепарину. Активність АТІІІ визначали у плазмі, додаючи до неї
надлишок тромбіну. При цьому відбувалось інгібування протеаз комплексом АТ-
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гепарин пропорційно кількості АТІІІ в плазмі. Залишок протеаз каталізує
відщеплення пара-нітроаніліну (рNА) від синтетичного хромогенного субстрату.
Абсорбція вільного pNA, що визначається колорометричним методом при
довжині хвилі 405 нм, обернено пропорційна активності АТІІІ. Активність АТІІІ
у % визначали за калібрувальним графіком, який будували за допомогою плазмикалібратора. Діапазон нормальних величин для активності АТІІІ у дорослої
людини є активність АТІІІ 80-120%.
Дослідження

проводилось

за

допомогою

цифрового

фотоелектроколориметра AP-120 APEL (Японія).
2.2.5. Визначення рівня анти Ха- активності
Визначення анти-Ха- активності колорометричним методом засноване на
здатності комплексу АТIII-гепарин нейтралізувати активований фактор Ха.
Активність гепарину визначають в плазмі, додаючи до неї надлишок AT III і
фактора Xa. При цьому відбувається пригнічення фактора Xa комплексом АТ IIIгепарин пропорційно кількості гепарину в плазмі. Залишок фактора Xa каталізує
відщеплення пара-нітроаніліна (рNА) від синтетичного хромогенного субстрату.
Абсорбція вільного pNA, що визначається при довжині хвилі 405 нм, обернено
пропорційна активності гепарину в плазмі.
Для

побудови

калібрувального

графіка

використовують

плазми-

калібратори з відомими активностями гепарину, зазначеними в паспорті
медичного виробу. На осі ординат (Y) за лінійною шкалою відкладали величини
оптичної щільності, отримані для кожної плазми-калібратора, а на осі абсцис (Х)
за лінійної шкалою відкладали активність гепарину в анті-Xa од/мл плазми.
Правильність побудови калібрувального графіка контролюється за допомогою
контрольних плазм.
Дослідження проводилось через 4 години після ведення гепарину. При
введенні гепарину в профілактичних цілях його активність в плазмі повинна
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становити 0,1 - 0,3 анти-Ха од/мл. При введенні гепарину в терапевтичних дозах
його активність у плазмі повинна становити 0,3 - 0,7 анти-Ха од/мл.
Дослідження

проводилось

за

допомогою

цифрового

фотоелектроколориметра AP-120 APEL (Японія).

2.3 Оцінка стану кісткової тканини
Оцінка
денситометром

щільності

кісткової

тканини

проводилась

ультразвуковим

Sahara. Метод заснований на зміні швидкості поширення

ультразвукової хвилі в периферичних кістках (середня третина ліктьової кістки)
і оточуючих її тканинах. Порівняння з нормою проводиться зазвичай за
показником вікової норми (Z-критерій), тобто із середнім значенням для даного
віку. Результат порівняння видається в SD до відповідної норми. Відповідно до
рекомендацій ВООЗ (2016) виділяють наступні результати денситометрії: в
межах норми знаходяться значення, що не перевищують +2,5 SD і не нижче
мінус 1SD. значення від мінус 1SD до мінус 2.5 SD вважаються остеопенією,
значення нижче мінус 2.5 SD класифікуються як остеопороз і значення мінус 2.5
SD при наявності хоча б одного перелому хребця або шийки стегна а також
інших переломів, які не відповідають тяжкості травми – тяжкий остеопороз.
Дослідження концентрації метаболіту вітаміну D [25 (ОН) D] проводилось
імуноферментним методом за допомогою аналізатора хемілюмінісцентного
Architect i2000 SR, виробник «Abbott Laboratories».
2.4. Оцінка венозної системи тазу та вен нижніх кінцівок
Усім пацієнткам проведено визначення стану венозного кровотоку на
основі результатів кольорового дуплексного сканування вен нижніх кінцівок
(“ACUSON X300”). Обстеження проведено при госпіталізації, через 10 днів після
початку лікування, перед пологами та на 5-7 день після пологів.
Допплерометрія вен нижніх кінцівок проводилась лінійним датчиком із
спектральним аналізом. Допплерометрію судин малого тазу було проведено з
використанням трансабдомінального датчика, що давало можливість проводити
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детальне вивчення судин. Дослідження проводилося в різних площинах, що дало
можливість одержати більше повну інформацію про функціональний та
анатомічний стан судин.
Дослідження проводилося в затемненому приміщенні при дотриманні
правил безпеки. У положенні пацієнтки на спині шкіра передньої черевної
стінки, нижніх кінцівок та поверхня датчика оброблялися акустичним гелем. При
вивченні стану вен тазу обов’язковою умовою було помірний ступінь
наповнення сечового міхура, що дозволяло попередити здавлення вен.
Використовувалися наступні параметри кровотока:
1)

середня швидкість кровотоку (СШК), см/сек;

2)

діаметр поперечного перерізу (ДПП), см;

3)

площа поперечного перерізу (ППП), см 2; S=пr2, де r – радіус

поперечного перерізу судини;
4)

обсяг кровотоку (ОК) або об'ємна швидкість кровотоку – це обсяг

крові, що протікає через поперечний переріз судини за одиницю часу – мл/хв;
Voб= Vcp S, де Vcp – лінійна швидкість, S – поперечний переріз судини.
2.6. Методи статистичної обробки
Статистична обробка клінічного матеріалу проводилася за допомогою
пакету статистичних програм Statistica 6.0 та MS Excel 2003. Описова статистика
включала обчислення вибіркового середнього (М), стандартного відхилення
(SD), помилки середньої (SE), коефіцієнта варіації, медіани. Достовірність
різниці пари вибіркових середніх оцінювали за t-критерієм Ст’юдента. У випадку
множинних порівнянь пар середніх використовувався його аналог q-критерій
Ньюмена-Кейлса. Для аналізу достовірності різниці якісних ознак в усіх
випадках застосовувався χ2-критерій Пірсона і, у випадку таблиць 2x2 – точний
критерій Фішера. В тексті дисертації статистичний опис
здійснювався за правилом М±SD.

в усіх випадках
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК. АНАЛІЗ
ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, РОДІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ
Відповідно до поставлених мети і завдань нами проведене обстеження 140
вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи (ЗССС), які отримували
антикоагулянтну профілактику (АКП): 72 вагітних жінки із ЗССС (основна
група) – застосовували запропоновану нами корекцію АКП та комплексну
терапію з першої половини вагітності; до групи порівняння увійшло 68 жінок із
ЗССС, з помірним та високим ступенями ризику розвитку венозного
тромбоемболізму (ВТЕ), які були скеровані на дообстеження, лікування та
підготовку до пологів в ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» в
терміні 34-38 тижнів вагітності, і відповідно отримували, до госпіталізації, лише
стандартну АКП. Для контролю було проведене обстеження 50 здоровим
вагітним жінкам, з низьким ризиком розвитку ВТЕ .
У залежності від типу проведеної АКП, вагітних, було поділено на
підгрупи. До основної групи було віднесено підгрупу О1- 35 (48,6%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як антагоністами вітаміна К (АВК), так
і низькомолекулярними гепаринами (НМГ), та підгрупу О2 – 37 (51.4%) жінок
основної групи, які отримували АКП виключно НМГ.
До групи порівняння було віднесено підгрупу П1- 32 (47,1%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як АВК, так і НМГ, та підгрупу П2 – 32
(47,1%) пацієнтки які отримували АКП виключно НМГ. Обсяг дослідження
відображено на рисунку 2.1.
Клінічні групи співставні
гінекологічним анамнезом

за

віком,

паритетом,

соматичним

та

Проведення антикоагулянтної профілактики проводилось у відповідності
до сучасних міжнародних настанов, із стратифікацією пацієнтів на групи ризику
розвитку щодо виникнення ВТЕ, в залежності від наявності факторів ризику
розвитку тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ) під час вагітності.
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Вагітні, жінки,
породіллі - 190
Жінки із ЗССС, які
отримували АКП - 140

Основна група - 72

Підгрупа
О1 - 35

Підгрупа
О2 - 37

Здорові жінки - 50

Група
порівняння - 68

Підгрупа
П1-32

Підгрупа
П2 - 36

Рисунок 2.1. Обсяг дослідження
Обстеження вагітних показало високу частоту жінок старшого
репродуктивного віку. В основній групі у віці до 25 років зареєстровано 8
(11,1 %) пацієнток, від 26 до 30 років – 27 (37,5 %), від 31 до 35 років – 20
(27,8 %), у віці понад 35 років – 17 (23,6 %). Середній вік пацієнток склав
(28,1±2,4) років. У групі порівняння віковий склад був наступний: до 25 років - 7
(10,3 %) жінки, від 26 до 30 років – 27 (39,7 %), від 31 до 35 років – 19 (27,9 %),
понад 35 років – 15 (22,1 %). Середній вік пацієнток склав – (28,5±2,6) років. У
контрольній групі жінок у віці до 25 років зареєстровано 5 (10,0 %), віком від 26
до 30 років – 19 (38,0 %), від 31 до 35 років – 14 (28,0 %), у віці понад 35 років –
12 (24,0 %). Середній вік пацієнток склав (28,3±2,7) років.
При вивчені сімейного анамнезу виявлено відносно високий рівень
епізодів ВТЕ серед родичів першої лінії. Так у 11 (15,3%) вагітних із основної
групи та у 10 (14,7%) вагітних із групи порівняння було встановлено обтяжений
сімейний тромбоемболічний анамнез. В групі контролю епізодів ВТЕ серед
членів сімей обстежених жінок виявлено не було.
У 45 (62,5 %) обстежених вагітних основної групи та у 39 (57,3 %) жінок
групи порівняння було встановлено наявність постійних факторів ризику
розвитку ВТЕ до вагітності. Водночас в групі контролю лише у 9 (18,0 %) жінок
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були наявні постійні фактори ризику, отримані результати наведено в рисунку
2.2. Як видно, значна роль серед постійних факторів ризику, окрім наявності
ЗССС, належить пізньому репродуктивному віці, ожирінню, високому паритету
вагітностей та варикозній хворобі вен нижніх кінцівок (ВХВНК).

35
30
25

Основна група (n=72)

20

Група порівняння (n=68)

15

Контрольна група (n=50)

10
5
0

Рисунок 2.2 Частота наявності постійних факторів ризику розвитку ВТЕ у
досліджуваних групах
При визначенні індексу маси тіла (ІМТ) у обстежених жінок основної
групи, встановлено, що у 56 (77,8 %) пацієнток ІМТ в межах норми, у 16 (22,2
%) – ожиріння.
Показники ІМТ в групі порівняння розподілились наступним чином: в
межах норми

у 53 (76,3 %) вагітних, у 15 (22,1 %) – виявлено ожиріння.

Відхилень в ІМТ серед пацієнток контрольної групи не було виявлено.
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Наявність варикозної хвороби вен ніг було діагностовано у 13 (30,9 %)
пацієнток основної групи та в 11 (28,9 %) вагітних з групи контролю.
В основній групі першонароджуючі склали 33 (45,8 %), з них 25 (34,7 %) –
першовагітних. Паритет у 1-3 вагітності в анамнезі встановлено у 30 (41,7 %), 45 вагітностей у 14 (20,6 %), у 2 (5,2 %) пацієнток було встановлено наявність
більше 5 вагітностей. Серед обстежених вагітних основної групи у 31 (43,1 %)
виявлені в анамнезі мимовільні викидні в ранні терміни вагітності, у 2 (2,8 %) –
переривання вагітності в пізні терміни, у 15 (20,8 %) – медичні аборти, у 3 (4,2%)
– завмерлі вагітності в другу половину вагітності.
Характеризуючи репродуктивну функцію жінок групи порівняння, слід
зазначити, що у 26 (38,2 %) в анамнезі були мимовільні викидні, у однієї (1,5 %)
– переривання вагітності в пізньому терміні, у 11 (16,2 %) медичні аборти, у 3-х
(4,4 %) – завмерла вагітність. Щодо паритету, у жінок з

групи порівняння

першонароджуючі склали 20 (47,6 %), з них 15 (35,7 %) першовагітних. Паритет
в 1-3 вагітності в анамнезі встановлено у 16 (38,1 %), 4-5 вагітностей у 9 (21,4
%), більше 5 вагітностей у 2 (4,8 %) жінок.
У контрольній групі першонароджуючих жінок – 24 (48,0 %), з них 18 (36,0
%) першовагітних. У 20 (40,0 %) жінок були мимовільні викидні, у 8 (16,0 %) –
медичні аборти. Завмерлих вагітностей в пізні терміни гестації не було виявлено
в групі контролю.
Серед обстежених жінок у 34 (47,2 %) основної групи та у 33 (48,5 %) із
групи порівняння мали поєднання декількох постійних факторів розвитку ТЕУ
ще до настання вагітності. Такий високий показник наявності одразу 2 і більше
постійних факторів створює передумови для збільшення тривалості та
інтенсивності антикоагулянтної терапії під час вагітності, та збільшує
ймовірність розвитку побічних ефектів від проведеної АКП.
При проведенні дослідження ступеню ризику у пацієнток, які отримували
АКП було встановлено високий ризик розвитку ТЕУ у 15 (20,8%) жінок з
основної групи та у 14 (20,6%) жінок з групи порівняння. До пацієнток із
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помірним ступенем ризику розвитку ВТЕ було віднесено 57 (79,2%) пацієнток
основної групи та 54 (79,4%) жінки з групи порівняння.
Аналізуючи отримані дані серед пацієнток за ризиком розвитку
тромботичних ускладнень під час вагітності виявлено наступні закономірності.
Окрім наявності тромбофільних постійних факторів (наявність штучних
клапанів серця, спадкових тромбофілій, АФС) для пацієнток із високим ризиком
розвитку ВТЕ характерним є наявність обтяженого гінекологічного анамнезу,
зокрема високий рівень втрат попередніх вагітностей, що обумовлює і високий
паритет вагітностей серед даних жінок. Так втрата 3-ох і більше попередніх
вагітностей виявлено у 22 (62,8%) жінок з основної групи, і у 19 (59,4%) з групи
порівняння; аналогічний показник серед жінок із помірним ризиком становив 8
(21,6%) пацієнток – в основній групі і 7 (21,9%) – в групі порівняння. Таким
чином можна зробити висновок, що наявність тромбофільного стану є
предиктором ранньої втрати вагітності.
Для вагітних із помірним ризиком розвитку ВТЕ характерне поєднання 2х і більше постійних факторів ризику. Окрім наявності значущої кардіальної
патології у пацієнток з помірним ризиком розвитку ВТЕ достовірно частіше було
діагностовано супутню екстагенітальну патологію, зокрема ожиріння та
варикозну хворобу вен ніг. Так в основній групі ВХВН виявлено у 12 (32,4%)
пацієнток, а в групі порівняння у 10 (27,8 %) жінок з помірним ризиком розвитку
ВТЕ. Ожиріння діагностовано 12 (32,4%) пацієнток основної групи та в групі
порівняння у 13 (36,1%) жінок з помірним ризиком розвитку ВТЕ. В таблиці 2.1
наведено основні види супутньої екстрагенітальної патології в обстежених
жінок.

Таблиця 2.1 – Частота супутньої ЕГП у обстежених пацієнток
абс.ч, (%)
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Значення показника по групах обстежених
жінок
Екстрагенітальні
захворювання

основна, n=72
О1

О2

порівняння, n=68
П1

П2 n=36

n=35
3 (8,6)

n=37
3 (8,1)

n=32
3 (9,4)

2 (5,6)

2 (5,7)

1 (2,7)

1 (3,1)

1 (2,8)

тканини
Ожиріння

2 (5,7)^

12 (32,4)

2 (6,3)*

13 (36,1)

Анемія
Захворювання ендокринної

8 (22,9)
2 (5,7)

7 (18,9)
2 (5,4)

7 (21,9)
1 (3,1)

7 (19,4)
2 (2,8)

2 (5,7)

3 (8,1)

2 (6,3)

3 (8,3)

1 (2,9)^
6 (17,1)^

12 (32,4)
28 (75,7)

1 (3,1)*
6 (18,8)*

10 (27,8)
27(75,0)

Захворювання сечовивідної
системи
Захворювання

сполучної

системи
Захворювання

дихальної

системи
ВХВН
Поєднання декількох видів

ЕГП
Примітка. ^ – різниця достовірна відносно підгруп в основній групі (р < 0,05),
* – різниця достовірна відносно підгруп в групі порівняння (р < 0,05);
Гінекологічний анамнез був обтяжений у 44 (61,1 %) вагітних основної
групи та у 41 (60,3 %) – групи порівняння. Гінекологічні захворювання
представлені в таблиці 2.3. Серед жінок основної групи найбільш поширеними
гінекологічними патологіями в анамнезі були: хронічний сальпінгоофорит у 18
(25,0%) жінок, кандидозний вагініт – у 22 (30,6%) та полікістоз яєчників – у 8
(11,1%) хворих. У пацієнток групи порівняння частота розвитку даних
захворювань в анамнезі була наступною: хронічний сальпінгоофорит у 17
(25,0%) жінок, кандидозний вагініт – у 20 (29,4%) та полікістоз яєчників – у 9
(13,2%) хворих. У контрольній групі гінекологічний анамнез був обтяжений у 10
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(20,0 %) вагітних: хронічний сальпінгоофорит зустрічався у 1 (2,0 %) жінки,
кандидозний вагініт – у 9 (18,0 %) вагітних.
Високий рівень обтяженого гінекологічного анамнезу є несприятливим
фоном, який веде до розвитку акушерських ускладнень в послідуючому. Зокрема
наявність хронічних інфекцій в органах малого тазу є однією з основних причин
розвитку інфекційних ускладнень під час вагітності та пов’язана із такими
акушерськими ускладненнями, як загроза переривання вагітності та передчасні
пологи. Значна частка в структурі гінекологічної патології належить полікістозу
яєчників: 8 (11.1%) жінок в основній групі та 9 (13,2%) – у групі порівняння. Така
значна поширеність даного захворювання пов’язана із високою частотою
ожиріння серед обстежених жінок, а також гіподинамічним способом життя, що
обумовлений основним кардіальним захворюванням. Таким чином можна
зробити висновок, що ожиріння є не лише фактором ризику розвитку ВТЕ, а і
несприятливим чинником розвитку ускладнень при перебігу вагітності.
Таблиця 2.2 – Гінекологічні захворювання у обстежених жінок
абс.ч, (%)
Значення показника по групах
Гінекологічні захворювання

обстежених жінок
Основна
Група
Контрольна
група,

порівняння,

група,

Хронічний сальпінгоофорит

n=72
18 (25,0)^

n=68
17 (25,0)^

n=50
1 (2,0)

Ендометрит
Кандидозний вагініт

1 (1,4)^
22 (30,6)^

1 (1,5)^
20 (29,4)^

9 (18,0)

Інфекційний вагініт, гарднерельоз

4 (5,6)^

3 (4,4)^

-

Полікістоз яєчників

8 (11,1)^

9 (13,2)^

-

Примітка. ^ - різниця достовірна відносно контрольної групи (р <
0,05)
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Щодо особливостей перебігу даної вагітності, слід відмітити високий
рівень розвитку ускладнень у пацієнток із ЗССС в порівнянні із здоровими
жінками (табл. 2.3).
Таблиця 2.3 – Особливості перебігу вагітності в обстежених жінок
абс.ч, (%)
Значення показника по групах обстежених жінок
Ускладнення

Основна група,

Група порівняння,

Контроль

вагітності

n=72

n=68

на група,

О1, n=35

О2, n=37

П1, n=32

П2, n=36

n=50

7 (20,0)^

8 (21,6) ^

7 (21,9) ^

8 (22,2) ^

4 (8,0)

Ранній гестоз

4 (11,4) ^

3 (8,1) ^

3 (9,4) ^

4 (11,1) ^

3 (6,0)

ІЗСШ

5 (14,3) ^ 4 (10,8) ^

5 (15,6) ^

4 (11,1) ^

1 (2,0)

ЗЗЖСО

3 (8,6) ^

4 (10,8) ^

4 (12,6) ^

3 (8,3) ^

3 (6,0)

Анемія

6 (17,1)

5 (14,3)

5 (15,6)

5 (13,9)

7 (14,0)

ГРВІ

2 (5,7)

3 (8,1)

2 (6,3)

2 (5,6)

2 ()4,0

Загроза
переривання
вагітності

Примітка. ^ – різниця достовірна відносно контрольної групи (р < 0,05)

Розвиток акушерських ускладнень має не лише вагомий вплив на перебіг
вагітності та її результат, а й має значення при формуванні ризику розвитку ВТЕ.
Зокрема такі ускладнення, як ранній гестоз, гіпертензивні розлади є
акушерськими факторами ризику розвитку ВТЕ. З іншої сторони такі
ускладнення, як загроза переривання вагітності та загроза передчасних пологів є
основною причиною іммобілізації в акушерському стаціонарі, а наявність
дистреса плода та синдрому внутрішньоутробної затримки росту (СЗРП) є
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чинниками які збільшують ймовірність оперативних методів пологорозрішення.
Таким чином можна заключити, що розвиток акушерських ускладнень
призводить, як до прямої так і опосередкованої ескалації ризику розвитку
тромбозу під час вагітності та в післяпологовому періоді.
При аналізі перебігу першої половини вагітності не було виявлено
достовірної різниці між частотою розвитку ускладнень в основній групі та в
групі порівняння, проте частота розвитку даних патологічних станів достовірно
більша серед жінок із ЗССС, у порівняні із здоровими вагітними. Так у
обстежених пацієнток перебіг даної вагітності ускладнився загрозою викидня у
15 (20,8%) жінок основної групи та у 15 (22,1%) пацієнток групи порівняння
проти 4 (8,0%) жінок у контрольній групі. Ранній гестоз було діагностовано у 7
(9,7 %) жінок основної групи та у 7 (10,3 %) вагітних групи порівняння, тоді як
аналогічний показник серед соматично здорових жінок становив 3 (6,0%).
Звертає на себе увагу високі показники інфекційних ускладнень серед хворих
пацієнток. Зокрема інфекційні захворювання сечовивідних шляхів (ІЗСШ)
(безсимптомну бактеріурію, цистити, пієлонефрити) були на рівні 12,5% та
13,2% серед пацієнток основної групи та групи контролю відповідно. Запальні
захворювання жіночих статевих органів (ЗЗЖСО) діагностовано у 7 (9,7%)
пацієнток основної групи та у 7 (10,3%)групі порівняння проти 3 (6,0%) вагітних
з групи контролю. В частоті розвитку таких ускладнень як анемія вагітних та
ГРВІ однакова серед обстежених груп вагітних.
Не

зважаючи

на

наявність

високих

показників

ускладнень

в

гінекологічному анамнезі та значущої соматичної патології, проведені заходи
щодо профілактики розвитку акушерських ускладнень, були ефективними.
Зокрема це чітко відображається в частоті розвитку ускладнень в другій половині
вагітності в обстежених жінок (рисунок 2.3).
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Дистрес плода

СЗРП
Гіпертензивні розлади
ГРВІ
Анемія
ЗЗЖСО
ІЗСШ
Загроза передчасних пологів
0

Контрольна група

5

10

Група порівняння

15

20

25

30

Основна група

Рисунок 2.3 Особливості перебігу другої половини вагітності у
обстежених жінок
При аналізі перебігу другої половини вагітності було виявлено достовірну
різницю в частоті розвитку акушерських ускладнень між групами обстежуваних
жінок. Серед обстежених пацієнток у 9 (12,5%) вагітних з основної групи та у
17 (25,0%) хворих групи порівняння було діагностовано загрозу передчасних
пологів. Таким чином можна стверджувати, що використана нами методика
оцінки ймовірності розвитку передчасних пологів дозволяє достовірно знизити
частоту таких ятрогеній, як призначення ліжкового режиму та гестагенів, що в
свою чергу знижує розвитку ВТЕ. Для жінок як основної групи., так і групи
порівняння характерним є високі показники інфекційних ускладнень під час
вагітності. Зокрема частота розвитку ІЗСШ серед жінок основної групи становив
5 (6,9%),а в групі контролю 8 (11,8%). Для ЗЗЖСО були притаманні такі
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показники: 4 (5,6%) –в основній групі, 7 (10,3%) в групі порівняння та 4 (8,0%) в
групі контролю. Звертає на себе увагу той факт, що інфекційні ускладнення, які
виникали в першу половину вагітності не мали суттєвої різниці серед жінок
основної групи та групи порівняння, тоді як в другу половину вагітності
встановлено достовірну різницю щодо розвитку даних ускладнень в різних
групах жінок. Позитивна динаміка щодо зниження розвитку інфекційних
ускладнень під час вагітності в основній групі пояснюється впровадженням
міжнародних стандартів надання допомоги. Отриманні дані засвідчують, що
проведення санації вогнищ інфекції згідно до міжнародних настанов дозволяє
знизити частоту рецидивів під час вагітності.
Звертає на себе увагу велика різниця між групами обстежених жінок в
частоті розвитку таких акушерських ускладнень як гіпертензивні розлади, СЗРП
та дистрес плоду під час вагітності. Так рівень гіпертензивних розладів на 32%
більший у жінок з групи порівняння ніж в основній групі (5 – 6,9% проти 7 –
10,3%), що дозволяє стверджувати про позитивний ефект від проведеної
профілактичної терапії в пацієнток основної групи. СЗРП було діагностовано в 6
(8,3%) жінок основної групи та у 10 (14,7%) хворих групи порівняння. Дистрес
плоду виявлено у 9 (12,5%) вагітних основної групи та у 15 (22,1%) пацієнток
групи порівняння.
Виявлена суттєва різниця у частоті розвитку акушерських ускладнень в
другій половині вагітності обумовлена ефективним впровадженням серед жінок
основної групи запропонованого нами комплексу діагностично-лікувальних та
профілактичних заходів.
При аналізі анамнезу було встановлено, що 25 (34,7 %) жінок основної
групи отримували АКП до настання вагітності, з них 14 (19,4 %) вступили у
вагітність приймаючи антикоагулянти. У групі порівняння 24 (35,3 %) жінки
отримували АКП до настання вагітності, серед них – 13 (19,6%) вступили у
вагітність приймаючи антикоагулянти.
Серед жінок основної групи, які отримували АКП, було виявлено розвиток
наступних ускладнень від проведеної терапії - у 13 (18,0 %) шкірні реакції у
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вигляді підшкірних крововиливів, у 10 (13.9 %) встановлено епізоди кровотеч
малої інтенсивності, в 9 (12,5 %) під час попередньої антикоагулянтної терапії
було діагностовано розвиток тромбоцитопенії, з них в 3 (4,2 %) концентрація
тромбоцитів була менше 100×109/л, масивну кровотечу було встановлено у
однієї (1,4%) жінки.
У жінок групи порівняння, які отримували АКП, в анамнезі було
встановлено розвиток наступних ускладнень від проведеної терапії – у 14
(20,6 %) шкірні реакції у вигляді підшкірних крововиливів, у 9 (13,2 %)
встановлено епізоди кровотеч малої інтенсивності, в 10 (14,7 %) було
діагностовано тромбоцитопенію, з них в 2 (2,9 %) рівень тромбоцитів був менше
100ˣ109/л. Масивну кровотечу було встановлено в анамнезі у однієї (1,5%) жінки
із групи порівняння.
Серед жінок, які входили до даного дослідження, частота розвитку
побічних ефектів від проведеної антикоагулянтної терапії, під час

даного

дослідження, була поширена наступним чином (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 – Частота розвитку побічних ефектів серед жінок які
отримували антикоагулянтну профілактику під час даної вагітності
абс.ч (%)
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Значення показника по групах обстежених жінок
Побічний ефект

Кровотечі

Група порівняння, n=68

О1, n=35

О2, n=37

П1, n=32

П2, n=36

4 (11,4)*

1 (2,7)*

12 (37,5)

2 (5,6)*

2 (5,7)

1 (2,7)

2 (6,3)

1 (2,8)

15 (46,9)*

13 (36,1)*

малої

інтенсивності
Значущі кровотечі
Шкірні реакції
Тромбоцитопенія
Остеопатія

Основна група, n=72

12 (34,3)*

10 (27,0)*

2 (5,7)*

7 (18,9)*

2 (6,3)*

11 (30,6)*

13 (37,1)*

4 (10,8)*

17 (53,1)*

6 (16,7)*

Примітка. *– Різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05)

Найбільш частим ускладненням від проведеної АКП серед обстежених
жінок був розвиток шкірних реакцій. Даний побічний ефект проявлявся у вигляді
петехіально-екхімозного висипу на шкірі. В основній групі дане ускладнення
зустрічалось в 22 (30,6%) жінок , в групі порівняння - у 28 (41,2%).
Кровотечі малої інтенсивності (кровотечі з ясен, носові кровотечі) було
діагностовано у 5 (6,9%) жінок основної групи та у 14 (20,6%) пацієнток групи
порівняння, при цьому достовірно частіше дане ускладнення виникало у
вагітних, які отримували комбіновану АКП (варфарин та НМГ). Зокрема даний
вид кровотеч виник у 4 (11,4%) вагітних із підгрупи О1 проти однієї (2,7%)
хворої з підгрупи О2. Аналогічна тенденція простежувалась і в групі порівняння:
2 (5,6%) жінок з підгрупи П2 проти 12 (37,5%) вагітних із підгрупи П1.
Частота діагностики остеопатичних відхилень серед обстежених жінок
була на рівні 23,6% (17) в основній групі та 33,8% (23) – у групі порівняння.
Тромбоцитопенію було діагностовано у 9 (12,5%) хворих із основної групи та у
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13 (17,6%) з групи порівняння. Клінічно найбільш небезпечне ускладнення від
проведеної АКП був розвиток значущих, масивних, кровотеч. Дане ускладнення
виникало з фактично одинаковою частотою в обох групах – 3 (4,2%) жінок
основної групи і 3 (4,4%) – групи порівняння.
Узагальнюючи дані щодо частоти розвитку побічних ефектів від
проведеної АКП, можна відмітити позитивний ефект від проведеного комплексу
діагностичних та профілактичних заходів, про що свідчить менша кількість
виникнення ускладнень від проведеної АКП у жінок основної групи.
При проведенні аналізу пологів було виявлено ряд закономірностей
характерних для жінок, які отримували АКП. Отримані дані наведено в таблиці
2.5.
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Таблиця 2.5 – Особливості перебігу пологів
абс. ч, (%)
Значення показника по групах обстежених жінок
Вид пологів
основна, n=72 порівняння, n=68 контрольна, n=50
Фізіологічні пологи
Кесарів розтин:

38 (52,8) ^*

17 (44,8) *

37 (74,0)

21 (29,2) *

20 (29,4) *

12 (24,0)

а) плановий

12 (16,7)

11 (16,2)

11 (22,0)

б) ургентний

9 (12,5) *

9 (13,2) *

1 (2,0)

Оперативні вагінальні
пологи

2 (4,2) *

3 (4,4) *

1 (2,0)

Спонтанний початок
пологової діяльності

23 (31,9) *

21 (30,9) *

36 (72,0)

Індуковані пологи

22 (30,6)

21 (30,9) *

2 (4,0)

Примітка. ^ - різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05)
* - різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05)
Пологи завершились через природні пологові шляхи у 51 (70,8%) вагітних
основної групи. Частота кесарева розтину в основній групі становила 29,2% (21).
Серед ускладнень в пологах у жінок основної групи найчастіше виникали
слабкість пологової діяльності 12 (16,7%), допологове вилиття навколоплідних
вод 9 (12,5%), дистрес плода під час пологів 6 (8,3%), ускладнений ІІІ період
пологів у 5 (6,9%), передчасні пологи були у 5 (6,9%), пацієнток розриви
промежини І ст – у 4 (5,6%), розриви промежини ІІ ст – 3 (4,2%). Висока частота
ускладнень в пологах серед жінок основної групи призвела до низьких
показників фізіологічних пологів – 38 (52,8%).
У пацієнток групи порівняння пологи завершились через природні
пологові шляхи у 48 (70,6%) вагітних, а частота кесарева розтину в становила
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29,4% (20). Серед ускладнень в пологах найчастіше виникали слабкість
пологової діяльності 14 (20,6%),

передчасний розрив плодових оболонок

(ПРПО) – у 8 (11,8%), дистрес плода під час пологів 6 (8,8%), передчасні пологи
були у 9 (13,2%) пацієнток, ускладнений ІІІ період пологів у 8 (11,8%), розриви
промежини І ст – 4 (5,9%), розриви промежини ІІ ст – 3 (4,4%). Всього показник
фізіологічних пологів серед жінок групи порівнняння склав –

39,7%(у 27

пацієнток).
Звертає на себе увагу високий рівень індукції пологів, у жінок, які
отримували АКП: в основній групі – 30,6% (22), в групі порівняння – 30,9% (21).
Такі високі показники індукції пологів обумовленні в необхідності збереження
інтервала між прийомами антикоагулянтів перед пологами, що дозволяє
зменшити геморагічні ускладнення в пологах.
У пацієнток контрольної групи рівень кесарева розтину становив 22,0% (11
жінок), відповідно у 39 (78,0%) пацієнток пологи завершились через природні
пологові шляхи. Ускладнення в пологах серед жінок контрольної групи були
наступні: допологове вилиття навколоплідних вод 5( 10,0%), розриви промежини
3 (6,0%), дистрес плода в пологах 2 (4,0%), слабкість пологової діяльності 2
(4,0%), ускладнений ІІІ період пологів у 2 (4,0%) жінок. Порівняння частоти
розвитку ускладнень серед обстежених груп пацієнток наведено в рисунку 2.4.
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Рисунок 2.4 Ускладнення пологів серед обстежених жінок (%)
Загальна крововтрата в пологах серед обстежених жінок була досліджена
окремо, в вагінальних пологах та підчас кесарева розтину. Середній об’єм
загальної крововтрати у вагінальних пологах, в 51 (70,8 %) жінок які входили до
основної групи становив (340±20) мл, з них в 1 (1,4 %) випадку – рання
гіпотонічна кровотеча із об’ємом крововтрати 800 мл, у 2 (2,8 %) – дефект
відділення посліду із об’ємом крововтрати (500 ± 30) мл.
Серед 48 (70,6 %) жінок, які народили через природні пологові шляхи, і
входили до групи порівняння отримано наступні результати: середній об’єм
загальної крововтрати (370±20) мл, з них в 1 (1,4 %) випадку – рання гіпотонічна
кровотеча із об’ємом крововтрати 1000 мл, у 3 (4,2 %) –дефект відділення посліду
із об’ємом крововтрати (570 ± 20) мл.
Середній об’єм загальної крововтрати під час кесарева розтину, в 21 (29,2
%) жінок які входили до основної групи становив (650±20) мл, з них в 2 (2,8 %)
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випадках – рання гіпотонічна кровотеча із об’ємом крововтрати 800 мл та 900
мл відповідно.
Середній об’єм загальної крововтрати під час кесарева розтину, в 20 (29,4
%) жінок які входили до групи порівняння становив (720±20) мл, з них в 2 (2,9
%) випадках – було діагностовано ранню гіпотонічну кровотечу із об’ємом
крововтрати 900 та 1100 мл відповідно.
Післяпологовий період був ускладнений у 3 (4,2 %) жінок основної групи:
в 2 (2,8 %) породіль виявено лактостаз у 1-ї (1,4 %) – субінволюція матки.
Ускладнення в післяпологовому періоді серед жінок групи порівняння було
виявлено: в 3 (4,4 %) породіль лактостаз та в 1-ї (1,5) субінволюція матки.
Таким чином, за результатами нашого дослідження серед вагітних із
ЗССС, яким тривало проводилась АКП було виявлено ряд закономірностей, які
впливали як на ефективність терапії, так і на перебіг вагітності, пологів та
післяпологового періоду.
Вагітні із карідальною патологією, які тривало отримують АКП, ще до
настання вагітності мають високий показник поєднання двох та більше
постійних факторів ризику розвитку ВТЕ, що обумовлює збільшення дози та
тривалості самої терапії, а отже і збільшує ймовірність розвитку її побічних
ефектів, серед даних пацієнтів. Окрім наявності значущої кардіальної патології
у

даних

пацієнток

достовірно

частіше

було

діагностовано

супутню

екстагенітальну патологію, зокрема ожиріння та варикозну хворобу вен ніг.
З’ясовано, високий рівень жінок пізнього репродуктивного віку, що
обумовлює високі показники обтяженого гінекологічного анамнезу. Так
гінекологічний анамнез був обтяжений у 44 (61,1 %) вагітних основної групи та
у 41 (60,3 %) – групи порівняння.
При аналізі історії життя, виявлено, що фактично кожна третя пацієнтка із
ЗССС отримувала антикоагулянти до настання вагітності, при цьому частота
розвитку побічних ефектів від проведеної терапії становила – 22,2% в основній
групі та 20,6% в групі порівняння.
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Аналізуючи перебіг вагітності встановлено високі показники ускладнень,
які сприяли збільшенню тривалості іммобілізації, а саме - загроза переривання
вагітності та загроза передчасних пологів. Виявлена суттєва різниця у частоті
розвитку акушерських ускладнень в другій половині вагітності обумовлена
ефективним впровадженням серед жінок основної групи запропонованого
комплексу діагностично-лікувальних та профілактичних заходів. Так рівень
гіпертензивних розладів на 32% більший у жінок з групи порівняння ніж в
основній групі (5 – 6,9% проти 7 – 10,3%), а рівень передчасних пологів в
основній групі був на 43% менший за даний показник в групі порівняння ,6,9%
проти 13,2%.
Не було виявлено суттєвої різниці, щодо частоти проведення кесарева
розтину серед жінок основної групи та групи порівняння. Однак рівень
крововтрати достовірно був нижчий в основній групі, відносно до групи
порівняння, як після пологів через природні пологові шляхи (310±20 мл проти
370±20мл), так і після кесарева розтину (650±20мл проти 720±20мл). Серед жінок
із ЗССС, які отримували АКП, високий рівень індукованих пологів, як в основній
(30,6%) так і групі порівняння (30,9%) проти 4,0% у групі контролю.
Узагальнюючи дані щодо частоти розвитку побічних ефектів від
проведеної АКП, можна відмітити позитивний ефект від проведеного комплексу
діагностичних та профілактичних заходів, про що свідчить менша кількість
виникнення ускладнень від проведеної АКП у жінок основної групи.
Щкірні реакції було діагностовано у 22 (30,6%) жінок основної групи та у 28
(41,2%) в групі порівняння. Кровотечі малої інтенсивності - у 5 (6,9%) жінок
основної групи та у 14 (20,6%) пацієнток групи порівняння, при цьому
достовірно частіше дане ускладнення виникало у вагітних, які отримували
комбіновану АКП (варфарин та НМГ). Остеопатичні відхиленьня серед
обстежених жінок були на рівні 23,6% (17) в основній групі та 33,8% (23) – у
групі порівняння. Тромбоцитопенію було діагностовано у 9 (12,5%) хворих із
основної групи та у 13 (17,6%) з групи порівняння. Масивні кровотечі виникли з
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фактично з одинаковою частотою в обох групах – 3 (4,2%) жінок основної групи
та у 3 (4,4%) – групи порівняння.
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РОЗДІЛ 4
СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
4.1.1. Показники первинного гемостазу: зміна агрегаційних
властивостей тромбоцитів та їх кількості
Тромбоцитопенією у вагітних вважається стан при якому кількість
тромбоцитів становить менше 150 х 10х9/ л. Лабораторний діапазон кількості
тромбоцитів у вагітних змінюється залежно від триместру, з поступовим
зменшенням в міру прогресування вагітності. В третьому триместрі гестації
рівень тромбоцитів найнижчий, і в середньому менший на 20—25% за
аналогічний показник в І триместрі [101].
Клінічне значення зниження рівня тромбоцитів в акушерській практиці
полягає в підвищенні ризику розвитку кровотечі, особливо інтраопераційно та в
післяпологовому період. Даний лабораторний показник може свідчити про
прогресування прееклампсії. Також розвиток тромбоцитопенії є протипоказом
для проведення регіональних методик знеболення пологів [3]. Таким чином
тромбоцитопенія не лише призводить до збільшення тривалості іммобілізації
породіль та часу перебування в стаціонарі, а і збільшує ризик материнської
смертності [102, 103].
Тромбоцитопенія досить часто виникає під час вагітності (5-11%) і може
бути як специфічною ознакою прогресування та тяжкості акушерських
ускладнень вагітності (прееклампсія, HELLP- синдром) чи екстрагенітальної
патології (антифосфоліпідний синдром, ревматоїдний артрит, системний
червоний вовчак, ВІЛ-асоційована, гапатит-асоційована тромбоцитопенія), так і
може бути незалежною нозологією (ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура,
гестаційна тромбоцитопенія). Крім того вторинна імунна тромбоцитопенія може
виникнути внаслідок дії не лише гепарину а й інших медикаментів, зокрема
антибіотиків,

протимікотичних

препаратів,

анальгетиків,

нестероїдних

протизапальних препаратів та антиконвульсантів [102]. Вважається, що в
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понад 80% всіх випадків тромбоцитопенічних станів, діагностується гестаційна
тромбоцитопенія [104].
Гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ) – рідкісне, тяжке ускладнення
гепаринотерапії яке призводить до виникнення тяжких форм венозних та/або
артеріальних тромбозів імунного ґенезу на фоні різкого зниження рівня
тромбоцитів [105].
Однією з головних проблем, яка виникає при розвитку ГІТ є складність
антикоагулянтної терапії при появі гепарин-індукованих тромбозів, оскільки
рутинна антикоагуляція (використання антагоністів вітаміна К) є неприйнятною
і може призвести до катастрофічних наслідків [106,114].
При

аналізі

перебігу

вагітності

та

пологів

серед

вагітних

із

захворюваннями серцево-судинної системи, які отримували антикоагулянту
профілактику 14 жінкам (8,6% ) терапію НМГ було відмінено у зв’язку із
підозрою на розвиток ГІТ [1077].
Згідно до одного з наймаштабніших досліджень, щодо рівня тромбоцитів
під час вагітності, на момент пологів у майже 9,9% жінок з неускладненою
вагітністю спостерігалася кількість тромбоцитів нижче 150х10 /мл, при цьому в
9

понад 1,0% вагітних кількість тромбоцитів була нижчою за 100х10 /мл [101].
9

Враховуючи високу неспецифічність та вагоме клінічне значення
тромбоцитопенії під час вагітності постає питання щодо раціоналізації підходу
діагностики

даного

стану,

особливо

серед

пацієнтів

антикоагулянтну терапію.
Гепарин-індукована тромбоцитопенія
Умовно ГІТ поділяють на два типи [106]:
ГІТ І – неімунна, неідіосинкритична тромбоцитопенія;
ГІТ ІІ - імунна, ідіосинкритична тромбоцитопенія.

які

отримують
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Механізм розвитку неімунного типу ГІТ полягає в здатності тромбоцитів
посилювати активність тромбоцитів, що призводить до розвитку компенсаторної
транзиторної

гіперкоагуляції.

Найбільш

піддатливі

до

транзиторної

гіперагрегації незрілі та молоді форми тромбоцитів, які становлять 20-30% від
загального пулу [108].
Для ГІТ І характерним є зниження рівня тромбоцитів в межах до 30% від
вихідного рівня, яке виникає в перші 2 доби після початку прийому гепарину і
зберігається протягом 10-14 діб [106]. Виявлення неідіосинкритичної ГІТ
залежить в першу чергу від терміну повторного обстеження на кількість
тромбоцитів (максимально на 2-гу та 10-ту добу) та частоти проведення даного
обстеження, і становить в середньому 45-60% серед вагітних, які приймають
гепарин-вмісні антикоагулянти. При даному стані, на фоні фізіологічного
перебігу вагітності, клінічні прояви відсутні і терапія, відповідно, не потрібна
[106, 109-111].
Нажаль, неімунна ГІТ є основною причиною відміни антикоагулянтної
профілактики під час вагітності. Така ситуація є вкрай небезпечною оскільки у
пацієнтів, які отримували антикоагулянти з приводу наявності помірного чи
високого ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень, при необґрунтованій
відміні гепаринів зростає ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень [106].
ГІТ ІІ (імунна, антитіл- асоційована, ідіосинкратична тромбоцитопенія)
– це клініко-лабораторний синдром для встановлення якого необхідними є
дотримання 2-ох критеріїв:
1. Лабораторний: різке зниження рівня тромбоцитів на 4-14 добу після
першого прийому гепарин-вмісних антикоагулянтів (зниження рівня
тромбоцитів на 50% від вихідного рівня).
2. Клінічний: розвиток артеріальних або венозних тромбозів на фоні
використання гепаринів [106].
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Важливо зазначити, що для діагностики тромбоцитопенії в такому випадку,
критерієм є зниження тромбоцитів на 50% від вихідного рівня, і може становити
понад 150х10х9/л. [105,106].
Клінічне значення імунної ГІТ полягає у важких наслідках, які виникають при
даній патології. Так за даними E. Warkentin et al., в 35-70% пацієнтів виникають
тромбоемболічні ускладнення, в 20% - ішемічні зміни, які виникають внаслідок
тромбозів призводять до необхідності ампутації кінцівки, а летальність
становить майже 30% [106].
Не зважаючи високу клінічну значущість ГІТ ІІ проведення лабораторної
діагностики даного захворювання є досить проблематичним, в більшості
випадків взагалі неможливим і тому зводиться фактично до визначення рівня
тромбоцитів.
Імунний ґенез тромбоцитопенії підтверджують за допомогою виявлення
специфічних антитіл до тромбоцитів (PF4-асоційовані антитіла), які виявляють
за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції або імунофлюоресцентним
методом [112]. Дані методи діагностики є дороговартісними і, нажаль,
недоступними для рутинної клінічної практики. Більше того при підозрі на
антитіл-асоційовану ГІТ ситуація вимагає від клініциста конкретних дій
протягом першої доби з моменту підозри даного стану.
Окрім антитіл асоційованого механізму, в розвитку тромбозів, важливе
клінічне значення полягає в компенсаторному збільшенні тромбіну та VIIІ
фактора згортання крові, а також в різкому дисбалансі в функціональній
активності

ендогенних

антикоагулянтів:

на

фоні

різкого

зниження

активності вітамін-К залежних антикоагулянтів (протеїна С та протеїна S)
діагностують критично високі показниках рівня антитромбіна ІІІ, як основного
інгібітора тромбіна. Саме різким зниженням активності протеїна С пояснюють
механізм прогресування розвитку тромбозів та виникнення шкірних некрозів в
разі корекції гепарино-терапії варфарином [105,106,111,114]. Визначення рівня
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ендогенних антикоагулянтів можна використовувати, як

непрямий метод

діагностики ГІТ ІІ. Оскільки найбільш поширеними спадковими тромбофіліями
високого ризику є паталогічні стани пов’язані із функціональним станом
протеїну С (рС), в клінічній практиці найбільш доступним є експрес-метод
діагностики

функціональної

активності

протеїну

С

(рС).

Визначення

[114,115,119].
Отже використання варфарину при розвитку антитіл-асоційованої ГІТ є вкрай
небезпечним. Альтернативою залишаються нові оральні антикоагулянти
(НОАК). Однак даних про використання НОАК під час вагітності є недостатньо
для того щоб рекомендувати їх прийом під час гестації [116]. Особливо
небезпечним вважається використання даної групи препаратів в першому
триметрі вагітності та в першу добу післяпологового періоду [117,118] .
Враховуючи високе

клінічне

значення

імунної ГІТ було

створено

стратифікацію пацієнтів за ризиком розвитку даного ускладнення.

До

додаткових факторів ризику розвитку даної патології також відносять
використання гепаринів субстрат яких отримано від великої рогатої худоби,
використання НМГ чи НФГ в терапевтичних дозах в анамнезі, наявність
петехіального висипу при використання антикоагулянтів в анамнезі, тривалий
внутрішньовенний прийом гепарин-вмісних антикоагулянтів [106-114].
Виділяють два варіанти клінічного перебігу ГІТ ІІ – класичний та
псевдотромбоемболічний.
Класичний варіант виникає в разі первинного призначення гепаринів. При
даному варіанті після повторного введення НМГ чи НФГ в організмі
виробляються антитіла, кількість яких наростає до критичного значення на 4-5
день прийому антикоагулянтів. Активізація тромбоцитів антитілами призводить
до

компенсаторного

вироблення

тромбіну.

При

настанні

критичного

значення кількості антитіл рівень тромбіну є таким що може викликати розвиток
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тромбозу [111]. Окрім тромботичного синдрому для класичного варіанту ГІТ ІІ
характерні неспецифічні ознаки, які наведено в таблиці 4.1.1.
Таблиця 4.1.1. Клінічний перебіг класичного варіанту імунної ГІТ ІІ.
Синдром

Клінічні прояви

Запалення

Лихоманка, озноб, гіпертермія.

Кардіореспіраторний

Тахікардія, тахіпное, диспное, гіпертензія.

Неврологічний

Головний біль, транзиторне порушення свідомості,
транзиторна амнезія.

Дермальний

Петехіальний висип, петехіально-некротичний висип,
симптом «мармурової» шкіри

Гастроінтестенальний

Діарея, біль в підребер’ї .

Псевдотромбоемболічний варінт перебігу ГІТ ІІ виникає при наявності в
організмі циркулюючих антитіл. Тобто необхідною умовою розвитку даного
перебігу захворювання є наявність в анамнезі використання НФГ чи НМГ в
межах 1-3 місяців [112]. При даному перебігу перші клінічні прояви виникають
через 5-30 хвилин після введення гепаринів і проявляються клінічно, як
тромбоемболія гілок легеневої артерії, при цьому вкрай високий ризик раптової
зупинки

серця

(≥10%),

в

разі

повторного

введення

гепарин-вмісних

антикоагулянтів [16,113].
Враховуючи високий ризик розвитку венозних тромбоемболічних
ускладнень у вагітних та породіль при нераціональній відміні антикоагулянтної
профілактики, беручи до уваги вкрай тяжкі наслідки при розвитку імунної ГІТ
та проблем її ранньої діагностики, вирішено розробити діагностичний алгоритм,
з метою підвищення ефективності та безпечності використання гепарин-вмісних
антикоагулянтів під час вагітності та в післяпологовому періоді.
З метою встановлення основних закономірностей впливу гепарин-вмісних
антикоагулянтів

на

тромбоцити

проведено

аналіз

результатів

клініко-
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лабораторних обстежень, під час вагітності та в післяпологовому період у жінок
із захворюваннями серцево-судинної системи та у здорових жінок (контрольна
група).
В рамках дослідження, було проведено аналіз отриманих результатів
клінічного аналізу крові в І-му триместрі (на 12 тижні), в ІІ-му триместрі (в 2022 тижні), в ІІІ триместрі (в 32-34 тижні та перед пологами в 36-40 тижнів) і в
післяпологовому періоді (на 2-гу, 10-ту та 20- ту доби післяпологового періоду).
Таблиця 4.1.2 Результати обстеження пацієнтів на рівень тромбоцитів під
час вагітності та в післяпологовому періоді.
Термін

Основна група (n=72)
ПГ О1

ПГ

(n=38)

(n=42)

Котрольна

група

О2 (n=50)

І триместр

245,3±6,5^* 257,1±6,7^ 271,5±6,2

ІІ триместр

219,8±6,2^* 231,4±6,1^ 252,6±6,5

32-34 тижні

201,4±6,3^

194±6,5^

36-40 тижнів

183,7±6,5^

178,4±6,2^ 205,7±6,1

224±6,7

доба 179,6±6,2^* 168,9±6,4^ 195,3±6,5

2-га

післяпологового періоду
10-та доба післяпологового 183,4±6,1^

188,1±6,5^ 201,7±6,2

періоду
20-та доба післяпологового 192,8±6,3^

190,5±6,2^ 216±6,7

періоду
Примітка ^ – різниця відповідних показників достовірна відносно
контрольної групи (р1,2<0,05); * – різниця достовірна відносно показників
підгрупи 2(р2<0,05).
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Рисунок 1 Динаміка зміни рівня тромбоцитів у обстежених жінок.
Під час вагітності, з першого триместру гестації, спостерігається
поступове зниження рівня тромбоцитів, яке утримується протягом першого
тижня післяпологового періоду. Така тенденція спостерігається, як в основній
так і в контрольній групах. Дана ситуація пояснюється підвищенням процесів
деструкції тромбоцитів в плаценті та гемодилюцією в ІІІ триместрі, а також
підвищеним споживанням даних клітин в плацентарній ділянці і їх гіперагрегації
в перші дні після пологів.
Рівень тромбоцитів в першому триместрі є достовірно нижчий в основній
групі 251,4 ± 6,5 проти 271,5±6,2 в контрольній групі (р1,2<0,05). При цьому
найнижчий показник виявлено в підгрупі 1 – 245,3±6,5 (р1,2<0,05), що
пояснюється напруженістю адаптативних механізмів судинно-тромбоцитарного
гомеостазу у даній підгрупі, оскільки більшість жінок, що до неї входили,
отримували

антикоагулянтну

профілактику

до

настання

вагітності

й

продовжували її отримувати протягом гестації. Використання варфарина у
пацієнток даної підгрупи обумовлює пригнічення вітамін-К залежного шляху
синтезу тромбіна, що призводить до зниження синтезу тромбоцитів в кістковому
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мозку, за механізмом зворотного зв’язку. Жінки, які входили до підгрупи 2 не
отримували антикоагулянти в І триместрі однак мали ЗССС. При цьому відсутня
достовірна різниця між показниками в обох підгрупах в І триместрі. Отже в І
триместрі вагітності рівень тромбоцитів залежить в першу чергу від морбідності,
а не від впливу типу антикоагулянтної терапії.
Починаючи з ІІ-го триместру чітко спостерігається достовірне зниження
рівня тромбоцитів в основній групі у порівнянні із групою контролю – 224,3±6,2
проти 252,6±6,5 – в групі контролю (р1,2<0,05).
В підгрупі 1 встановлено достовірно нижчі показники рівнів тромбоцитів
у порівнянні з підгрупою 2: 219,8±6,2проти 231,4±6,1 (р1,2<0,05). Після переходу
з варфаринотерапії на НМГ у підгрупі 1, в ІІІ триместрі, відсутня достовірна
різниця між показниками в підгрупах основної групи. Рівень тромбоцитів значно
нижчий в основній групі 183,7±6,5 проти 205,7±6,1 (р<0,05).
Рівень тромбоцитів достовірно знижується в перші дні післяпологового
періоду в обох групах, даний процес обумовлений високим споживанням
тромбоцитів та вираженою гемодилюцією. Найнижчі показники встановлено в
підгрупі 2 – 168,9±6,4 проти 179,6±6,2 – в підгрупі 1 та 195,3±6,5 – у групі
контролю. Такі дані свідчать про найбільш виражений негативний вплив на
рівень тромбоцитів довготривалого прийому саме НМГ. Аналогічна тенденція
зберігається і на 10 добу післяпологового періоду.
В подальшому рівень тромбоцитів поступово зростає в обох підгрупах
(+4,3% в підгрупі 1 та +1,4 % в підгрупі 2), однак залишається достовірно
нижчим за аналогічний показник в групі контролю 191,4 ± 6,5 проти 216±6,7
(р<0,05).
Таким чином можна зробити висновок, що під час вагітності у жінок із
захворюваннями

серцево-судинної

адаптативні процеси
антикоагулянтної

системи

спостерігаються

інтенсивні

судинно-тромбоцитарного гемостазу. Використання

профілактики

під

час

вагітності

окрім

основного
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антитромботичного ефекту призводить також до більш виражених змін в судинотромбоцитарній ланці гемостазу, що відображається в гіперкоагуляторному
транзиторному зниженні рівня тромбоцитів. Найбільш виражене зниження
тромбоцитів відбувається в ІІІ триместрі, коли ефекти антикоагулянтів на
тромбоцити

потенціюються

такими

компенсаторними

механізмами

як

гемодилюція і триммінг тромбоцитів в плаценті. В післяпологовому періоді –
ефект антикоагулянтів потенціюється підвищеним споживанням тромбоцитів.
Виходячи з вище наведених даних, можна зробити висновок, що даний ефект
більш характерний для гепарин-вмісних антикоагулянтів.
Серед обстежених жінок, які під час вагітності приймали антикоагулянти у
18,6% (26 випадків) було встановлено тромбоцитопенію: у 12 (16,7 %) пацієнток
ОГ та у 14 (20,6%) ГП в ІІІ триместрі виявлено концентрацію тромбоцитів нижче
за 150х109/л. Серед вагітних КГ аналогічний показник становив 8%.
При ретельному аналізі рівнів тромбоцитів серед даних вагітних, встановлено
наступні закономірності. Інтенсивність розвитку тромбоцитопенії була більш
вираженою у пацієнток із ГП: в жінок ОГ лише у однієї

(1,4%) рівень

тромбоцитопенії був нижчим за 120×10 9/л. Тоді як в ГП в половині всіх випадків
тромбоцитопеній рівень тромбоцитів становив менше 120×10 9/л, з них у 2 (2,9
%) < 80×10 9/л, що обумовило тимчасову відміну антикоагулянтної профілактики
в даних пацієнток, а отже збільшило ризик розвитку рикошетних тромбозів.
З метою виключення діагнозу імунної ГІТ було впроваджено наступний
алгоритм (рисунок 2).
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Рівень тромбоцитів на
5-ий день

↓≤ 30%

↓≥ 30%

Тромбоцити
≥150х109/л

Експрес аналіз на
функціональну
активність протеїну С

Тромбоцити
≤150х109/л

Норма

Визначення антитіл до
тромбоцитів

Патологія

Антитіла
відсутні

Динамічне спостереження за рівнем
тромбоцитів 1 раз на 2 тижні

Рис.2. Алгоритм
тромбоцитопенію
Пацієнткам

↓≥ 50%

відміни

із

НМГ

Антитіла
наявні

Відмінити низькомолекулярні
гепарини

при

встановленою

підозрі

на

гепарин-індуковану

тромбоцитопенією

(підгрупа

А) першочергово було проведено досліджено динаміку зміни рівнів тромбоцитів
– дані наведено на рисунку 1 і порівняно їх з аналогічними показниками решти
жінок, які входили до основної групи (підгрупа В), отримані результати наведено
на рисунку 3.
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Рисунок 3 Динаміка зміни рівнів тромбоцитів в обстежених жінок
Як видно з діаграми вихідний рівень тромбоцитів у підгрупі В був
достовірно нижчий за аналогічний показник підгрупи В 194,7±6,2 проти 194±6,5
(р<0,05).

В обох підгрупах спостерігалась негативна динаміка рівня

тромбоцитів з прогресуванням гестації. Варто зауважити, що зниження рівня
тромбоцитів в підгрупі А не було нижче 50% і становило в середньому 21,7±2,4%
(р<0,05). Отже зниження рівня тромбоцитів відповідало лабораторній картині
неімунної тромбоцитопенії.
В подальшому, з метою виключення ГІТ ІІ було проведено експресдіагностику визначення функціональної активності рівня протеїну С. Даний
метод є простим і зручним у використанні оскільки являє собою модифікацію
стандартного методу визначення активованого часткового тромбопластинового
часу (АЧТЧ). Інкубація нормальної плазми з активатором викликає активацію
ендогенного протеїну С і протеїну S, що подовжує час згортання нормальної
плазми в тесті АЧТЧакт. Без додавання активатора АЧТЧпац цієї ж плазми не
змінюється.
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У плазмі пацієнтів з дефіцитом системи протеїну С або при наявності
мутантного фактора V (Лейден) подовження АЧТЧакт при додаванні активатора
менш виражене.

Результати визначення активності системи протеїну С

прийнято виражати у вигляді нормалізованого співвідношення (НС): АЧТЧ акт/
АЧТЧпац .
У здорових осіб НС становить 1,0 ± 0,3 (М ± 2s). Значення НС< 0,7 свідчить
про значні порушення в системі протеїну С (функціональна неповноцінність або
знижений синтез протеїну С) або про наявність мутантного фактора V (Лейден),
резистентного до дії протеїну С.
При проведені скринінг-тесту на функціональну активність рС в жінок
підгрупи А та підгрупи В патологічних змін не було виявлено, що свідчить про
відсутність порушень в системі протеїну С і є непрямим свідченням відсутності
імунної ГІТ.
На основі отриманих даних вагітні з підгрупи А продовжували прийом
НМГ, з послідуючим моніторингом за показниками клінічного аналізу крові в
динаміці. 3 жінкам (2,9%) прийом НМГ було відмінено одразу у зв’язку з
прогресуванням акушерських ускладнень (прееклампсія) та необхідністю
проведення термінового розродження.
Даний алгоритм було реалізовано в 3 етапи:
1) Формування цільової групи - включено 57 пацієнток (40,7%) із ЗССС у
яких рівень тромбоцитів знизився на 30% і більше протягом останніх 4 тижнів;
2) З цільової групи виключено 31 пацієнтку, оскільки рівень тромбоцитів
у них становив понад 150×109/л. Таким чином дослідження на ймовірність
розвитку ГІТ ІІ проведено у 26 (18,6%) вагітних;
3) Даним пацієнткам проведено скринінговий тест оцінки функціональної
активності, з послідуючим визначенням НС, визначення активності ендогенних
антикоагулянтів. У обстежених пацієнток в жодному випадку не було
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діагностовано критичного зниження рівня ендогенних антикоагулянтів, а
показник НС був в межах норми, що дає можливість виключити підозру на ГІТ
ІІ типу
Отже, тромбоцитопенія під час вагітності є досить частим явищем, при
цьому в понад 80% даний стан є гестаційно обумовленим і не потребує корекції.
У вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи рівень тромбоцитів
достовірно нижчий ніж у здорових вагітних.
Антикоагулянти

сприяють

більш

вираженому

зниженню

рівня

тромбоцитів.
Серед обстежених жінок , які під час вагітності приймали НМГ у 13,6%
було встановлено тромбоцитопенію.
Запроваджений алгоритм відміни НМГ при підозрі на ГІТ ІІ дає змогу
мінімізувати клініко-лабораторні обстеження та виключити імунний генез
розвитку тромбоцитопенії, що дозволило пролонгувати антикоагулянтну
профілактику.
4.1.2 Дослідження агрегаційного потенціалу тромбоцитів
Для визначення агрегаційної активності тромбоцитів був використаний
фотометричний

метод

з

графічною

реєстрацією

процесів.

Агрегацію

тромбоцитів реєстрували однопроменевим фотоелектроколориметром ФЕ-М і
потенціометром КСП-4. В якості індуктора агрегації була використана аденозин5-дифосфорна кислота в концентрації 10-6ммол/л. Таким чином отримували
графічне відображення агрегації тромбоцитів – агрегограму. За агрегограмою
розраховували наступні показники: характер кривої, кут агрегації тромбоцитів
(КАТ), час агрегації тромбоцитів (ЧАТ), різниця зниження оптичної щільності
плазми (РЗОЩ), висота агрегації тромбоцитів (ВАТ) та час латентної агрегації
тромбоцитів (ЧЛА). З метою виключення тромбоцитопатій, було проведено
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визначення сумарного індексу агрегації тромбоцитів (СІАТ) за формулою M.A.
Howard.
Оцінка агрегограм проводилась в перший день призначення АСК, з метою
оцінки

агрегаційного

потенціалу

та

виключення

з

дослідження

тробацитопатичних станів; на третю добу прийому аспірину, з метою визначення
ефективності профілактичної дози; та через 2 доби після проведення корекції
дози АСК, з метою виключення або підтвердження аспірино-резистентності.
Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакета програми
Microsoft Excel, SPSS- 14.0 for Windows. Для виявлення статистичної значущості
відмінностей використовували непараметричний U-критерій Манна-Уїтні для
незалежних змінних і критерій Стьюдента. Відмінності між аналізованими
показниками вважали достовірними при рівні значимості р ≤ 0,05.
Використання АСК в акушерстві досліджується останніх 20 років.
Створена достатня доказова база щодо позитивного ефекту низьких доз аспірину
(НДА) на зниження таких ускладнень вагітності як розвиток прееклампсії (ПЕ)
та затримку внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР). Дані дослідження
лягли в основу рекомендацій цілого ряду авторитетних організацій серед яких
ACOG, FMF (спільний протокол 2018) [124] та FIGO,2019 [125]. Більшість
систематичних оглядів рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) не
виявило збільшення геморагічних ускладнень, пов'язаних з прийомом низьких
доз аспірину під час вагітності [126,127].
Обнадійливими є результати щодо ефективності використання НДА з
метою профілактики розвитку передчасних пологів, особливо в групі вагітних з
терміном вагітності до 28 тижнів (зниження частоти спонтанних пологів на 19%).
Проте дані щодо механізму профілактики розвитку передчасних пологів в даних
дослідженнях є суперечливими, повний огляд даного аспекту ACOG анонсує в
окремих настановах на 2021 рік [128,129].
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Систематичні огляди з використанням НДА для профілактики розвитку
прееклампсії не показали підвищений ризик виникнення вроджених аномалій.
Більше того, не виявлено підвищеного ризику несприятливих ефектів у ембріона
або новонароджених, пов'язаних з впливом НДА [127]. Також кількість
вроджених вад розвитку не було збільшено для когорти з майже 15 000 жінок,
які повідомили про використання аспірину протягом першого триместру [125].
Проте, була висловлена стурбованість з приводу можливого зв'язку між
вживанням аспірину під час вагітності і гастрошизисом у новонароджених [4].
Мета-аналіз, який включав п'ять досліджень з використанням методу випадокконтроль, показав, що у випадках встановлення гастрошизису частка жінок, що
приймали аспірин, була в два рази вища в порівнянні з контролем без даної
патології. На думку авторів даного дослідження необґрунтоване використання
АСК під час вагітності призвело до збільшення частоти виявлення гастрошизису
вдвічі у США [120].
Такі дані створюють спокусу розширення призначення аспірину під
час вагітності, особливо жінкам із захворюваннями серцево-судинної системи.
При цьому залишається неоднозначним питання взаємовпливу АСК і
антикоаглунтів [121]. Окрім того доведено, що значна частина людей проявляє
субоптимальну, недостатню, відповідь на аспірин, встановлену біохімічно як
зменшення пригнічення активації тромбоцитів, або клінічно, як розвиток
тромботичних подій під час отримання профілактики [122]. Нещодавно поняття
«резистентність до аспірину» (АР) поширилось на акушерські групи високого
ризику, де незважаючи на тривале використання МДА, в подальшому все ж
розвивалась ПЕ та / або ЗВУР [123,124].
На даний момент є лише три клінічних дослідження, в яких вивчалась
роль АР в групі жінок високого ризику розвитку прееклампсії [15-17]. У цих
висококритичних акушерських популяціях субоптимальна реакція тромбоцитів
на аспірин була виявлена у 29–39% учасників і була пов’язана із посиленням
прееклампсії, передчасними народженнями та народженням дітей, що не досягли
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гестаційного віку[16,17]. Більше того, встановлено, що жінки, які потребують
ескалації дози аспірину, мають більший ризик прееклампсії (25,6% проти 8,8%)
[126]. Встановлено що справжня АР діагностується лише в 5-7% вагітних, у всіх
інших випадках встановлено використання недостатньої дози аспірину [127].
При цьому в кожному 4 випадку корекція дози може бути проведена не за
рахунок збільшення НДА, а завдяки усуненню факторів, що викликають
зниження ефективності АСК [125-127].
На початковому етапі усім вагітним було проведено агрегорграму в
перший день прийому аспірину. При аналізі загального характеру агрегації в 2
пацієнток було запідозрено тромбоцитопатичні стани – відсутність нормального
двохвильового компоненту кривої та її незворотній характер, що в подальшому
підтвердилось низькими показниками СІАТ – 45,4% та 40,1% відповідно. Дані
пацієнтки були виключені із дослідження. При аналізі кривих решти пацієнток
встановлено показники, в межах референтних значень, однак результати
обстежень свідчать про активацію судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу у
жінок із ЗССС (дані наведено в таблиці 4.2.1).
При аналізі інтенсивності процесу агрегації встановлено достовірну
відмінність в куті агрегації тромбоцитів (КАТ) – 65,6±1,14о проти 44,7±1,12о у жінок групи порівняння, різниці оптичної щільності плазми (РОЩП) 28,8±0,38
в основній групі, проти 27,2±0,39 – у групі порівняння; та в сумарному індексі
агрегації тромбоцитів (СІАТ) – 63,8±1,87% в основній групі, проти 71,3±1,74% в групі порівняння. Менш виражена різниця в показниках, які відповідали за
швидкість агрегації. Так, у пацієнток основної групи достовірно нижчою була
висота агрегації тромбоцитів (ВАТ) – 2,7±0,12см , на відміну від 3,0±0,13см – у
групі порівння; час агрегації тромбоцитів (ЧАТ) – 10,5±0,41 хв в основній групі,
проти 13,5±0,39хв – в групі порівння; та час латентної агрегації тромбоцитів
(ЧЛАТ) 28,7 ±0,46с проти 34,4± 0,45с – у вагітних групи контролю.
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Таблиця 4.2.1. Показники агрегації тромбоцитів у пацієнток до
призначення аспіринопрофілактики
Показник

Група жінок
Основна (n=72) Контрольна (n=50)

Висота агрегації тромбоцитів (см)

2,7±0,12

3,0±0,13

Час агрегації тромбоцитів (хв)

10,5±0,41

13,5±0,39

Час латентної агрегації (с)

28,7±0,46

34,4± 0,45

Кут агрегації (град.)

65,6±1,14

44,7±1,12

Різниця зміни оптичної швидкості

28,8±0,38

27,2±0,39

Сумарному індексі агрегації (%)

63,8±1,87

71,3±1,74

В подальшому проводилась оцінка ефективності дезагрегантного ефекту
аспірину в пацієнток обох груп на 3-тю добу прийому. Оскільки АСК призводить
до пригнічення тромбоксан-залежного шляху агрегації тромбоцитів на
агрегограмі ефективність дози аспірину встановлюється при пригніченні другої
хвилі агрегації та незворотності процесу агрегації першої хвилі. При аналізі
агрегограм було встановлено, що в 16 (34,1%) вагітних основної групи та в 9
(21,4%) вагітних групи порівняння реакція тромбоцитів на аспірин є
субоптимальною. Показники агрегограм в обох групах не мали достовірної
різниці (результати обстеження наведено в таблиці 4.2.2), за винятком КАТ
- 46,2±1,13о в основній групі проти 43,5±1,12о - у жінок групи порівняння.
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Таблиця 4.2.2 Показники агрегації тромбоцитів у пацієнток на 3-тю добу
після призначення АСК
Показник

Група жінок
Основна (1) Порівняльна (2)

Висота агрегації тромбоцитів (см)

2,9±0,13

3,0±0,12

Час агрегації тромбоцитів (хв)

12,8±0,40

13,4±0,41

Час латентної агрегації (с)

32,6±0,46

33,7± 0,45

Кут агрегації (град.)

46,2±1,13^

43,5±1,12

Різниця зміни оптичної швидкості

27,8±0,37

27,3±0,38

Сумарному індексі агрегації (%)

70,9±1,82

71,2±1,78

примітка ^ - різниця достовірна відносно групи порівняння (p<0,05)
З метою досягнення ефективної дезагрегатної дії, було проведено
ескалацію дози аспірину до 150мг на добу. З метою встановлення
аспіринорезистентності, через дві доби після збільшення дози АСК було
повторно проведено дослідження агрегаційного потенціалу тромбоцитів. При
аналізі агрегограм було встановлено, що в 5 (10,6%) вагітних основної групи та
в 2 (4,8%) пацієнток контрольної групи зберігається зворотній характер другої
хвилі агрегації що свідчить про істинну резистентність даних пацієнтів до
аспірину. Отже можна висновоки, що призначення АСК має позитивний ефект
на судино-тромбоцитарний гомеостаз у вагітних із ЗССС; під час вагітності
найбільш оптимальним є призначення аспіринопрофілактики в дозі 150мг на
добу, оскільки при такому дозуванні частота субоптимальної реакції
мінімізується. Частота розвитку аспіринорезистентноті у вагітних із ЗССС є
достовірно вищою ніж у здорових жінок, свідчить про напруженість
компенсаторних механізмів первинного гемостазу в даної групи жінок і є одним
із додаткових факторів призначення антикоагулянтної профілактики даній групі
вагітних.
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З метою клінічного підтвердження аспіринорезистентності та оцінки ролі
даного стану на перебіг вагітності, АСК не було відмінено жінкам із
діагностовано АР. Усім жінкам було проведено аналіз перебігу вагітності,
пологів та післяпологового періоду. Серед жінок основної групи у 4 (8,4%)було
діагностовано обтяжений перебіг вагітності: в 1 (2,1%) вагітної було
діагностовано ранню прееклампсію, в 1 (2,1%) – пізню пре клампсію, в 2 (4,2%)
– пре еклампсію і СЗРП. В усіх 4 жінок основної групи було діагностовано
аспіринорезистентність, в решти жінок основної групи вищенаведених
ускладнень вагітності не було встановлено. В жінок групи порівняння у 2 (4,8%)
вагітних діагностовано пізню прееклампсію, варто зазначити, що в цих пацієнток
також було діагностовано резистентність до аспірину в першому триместрі.
Таким чином можна зробити наступні висновоки: визначення впливу АСК
на агрегацію тромбоцитів оптичним методом, з побудовою агрегограм, є
надійним методом діагностики аспіринорезистентності; при встановленні
субоптимальної реакції тромбоцитів на профілактичні дози аспірину у вагітних
збільшується ймовірність розвитку гіпертензивних розладів та затримки
внутрішньоутробного росту плода, що несе за собою необхідність в більш
ретельному моніторингу вагітності.
З метою оцінки впливу профілактики аспірину на розвиток плода було
проведено аналіз стану новонароджених, які народились від обстежених жінок.
Серед обстежених новонароджених в жодному випадку не було виявлено
внутрішньоутробних вад розвитку. Лише в 1 (2,1%) дитини основної групи було
діагностовано внутрішньошлуночковий крововилив, однак роль аспірину, в
розвитку даного ускладнення є дискутабельною, оскільки дитина народилась в
терміні 29 тижнів.
Отримані дані свідчать про безпечність прийому МДА під час вагітності
для матері і плода.
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У вагітних із ЗССС спостерігається більш виражене напруження
адаптативних механізмів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Призначення
АСК має позитивний ефект на показники агрегатного потенціалу тромбоцитів.
Для вагітних із ЗССС більш оптимальним є призначення аспірину в дозі
150мг на добу.
Визначення
методом,

з

впливу аспірину на агрегацію тромбоцитів оптичним

побудовою

агрегограм,

є

надійним

методом

діагностики

аспіринорезистентності
При встановленні резистеності тромбоцитів до МДА у вагітних
збільшується ймовірність розвитку гіпертензивних розладів та затримки
внутрішньоутробного росту плода, що несе за собою необхідність в більш
ретельному моніторингу таких вагітностей.
4.2.Базові показники гемастазіограми
Зміни з боку системи гемостазу виникають при самих різних фізіологічних
і патологічних станах.
Такий

фізіологічний

для

організму

жінки

процес

як

вагітність

супроводжується зміщенням балансу гемостазу в бік гіперкоагуляції, яка
вважається

природною

реакцією

організму

на

очікувану

фізіологічну

крововтрату під час пологів і в післяпологовому періоді. Це проявляється
активацією згортання, головним чином за рахунок підвищення рівня факторів
згортання, зниженням активності протеїну S і одночасно зменшенням активності
фібринолізу,

за

рахунок

значного

підвищення

інгібітора

активатора

плазміногену 1-го і 2-го типів (PAI-1 і PAI-2) [133].
Тромбофілія - це спадкова або набута схильність до тромбозів. Слід
відзначити, що тромбофілія - це тільки схильність, але не захворювання як таке.
Зазвичай клінічну значимість тромбофілія набуває при наявності факторів
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ризику (онкологічні захворювання, прийом оральних контрацептивів, вагітність,
післяпологовий період та ін.) [134].
Прийнято виділяти спадкову та набуту тромбофілією. Найбільш часта
форма придбаної тромбофілії – антифосфоліпідний синдром. Причиною ще
однієї форми придбаної тромбофилії може бути ВІЛ. В цьому випадку розвитку
тромбозів сприяє як саме захворювання (ВІЛ-інфекція), так і противірусна
фармакотерапія [135]. При спадкової тромбофілії схильність до формування
тромбів обумовлена генетичними мутаціями.
Імплантація плодового яйця, інвазія трофобласта (Поверхневий шар клітин
бластоцисти) і плацентация - основні етапи, які зазнає материнський організм в
I і початку II триместру вагітності. Ембріон, імплантуючи, «проривається» через
епітеліальний шар ендометрія матки, пошкоджуючи при цьому ендотелій,
гладком'язових шар судин матері, а також змінює кровотік [130]. Материнський
організм змушений адаптуватися шляхом різних перебудов, в першу чергу, в
ендокринній системі і в системі комплементу. Змінюється судинний тонус
шляхом зміни секреції вазодилататорів і вазоконстрикторів (простагландин /
тромбоксан), система гемостазу. Так, наприклад, активований протеїн С крім
антикоагулянтного дії полегшує інвазію трофобласта, оскільки володіє
цитопротективний властивостями [131, 132]. Помірний гіпофібріноліз при
фізіологічно протікає вагітності необхідний для запобігання геморрагий під час
інвазії трофобласта. Отже, екстра-та інтраваскулярного відкладення фібрину є
частиною фізіологічного процесу. Це пояснює підвищену секрецію ендометрієм
PAI-1, тканинного фактора і зниження рівня активаторів плазміногену
тканинного і урокіназного типів. За даними дослідження T. Asahina і співавт.,
достатній рівень материнського фактора XIII необхідний для формування
цитотрофобластичного щита, який відіграє важливу роль для адекватної інвазії
трофобласта [133].
Очевидно,

що

наявність

тромбофилии

може

приводити

як

до

тромботическим порушень, так і змін інвазії трофобласта. Наприклад, носійство
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поліморфізму гена PАI-1 4G / 4G в умовах фізіологічного (гестаційного)
гіпофібріноліза призводить до надмірної депозиции фібрину і, як наслідок, до
порушення імплантації плодового яйця. Дефіцит протеїну С і / або протеїну S
знижує

цитопротективное

вплив

шляхом

посилення

апоптозу

клітин

трофобласта, що також призводить до дефекту імплантації. Таким чином,
генетична тромбофілія в I триместрі обумовлює дефект глибини інвазії
трофобласта, що в подальшому призводить до ендотеліопатіі і клінічно може
проявлятися прееклампсією. На більш пізніх термінах вагітності тромбофілія
викликає тромбози мікроциркуляторного русла плаценти і нерідко - тромбози
судин пуповини. Клінічно це проявляється пізніми репродуктивними втратами:
первинна відшарування нормально розташованої плаценти, антенатальна
загибель плода, синдром затримки розвитку плода [140]. Це підтверджує
дослідження A. Many і співавт., в яке було включено 68 жінок з ускладненнями
вагітності: внутрішньоутробна

загибель плода,

відшарування

плаценти,

внутрішньоутробна затримка росту плода. Всім жінкам виконували дослідження
поліморфізмів генів тромбофилии. гістологічно у носіїв генів тромбофилии
статистично значимо частіше відзначалися інфаркти плаценти, тромбоз
спіральних артерій, фібриноїдний некроз і тромбоз судин децидуальної
оболонки [134].
До найбільш значущих поліморфізмів генів тромбофилии відносяться
дефіцит антитромбіну III, протеїну С, резистентність до протеїну С (мутація
Лейден), мутація FII (G20210), генетично обумовленні підвищення факторів VII,
VIII, IX, XI, XIII, мутація гена метілентетрагідрофолатредуктази (Спадкова
гипергомоцистеинемия) [135].

Наявність тромбофільного стану потребує

лабораторного підтвердження (зміна показників гемостазіограми, полімеразноланцюгова реакція, визначення активності ендогенних антикоагулянтів) та
проведення адекватної антикоагулянтної тромбопрофілактики в послідуючому.
З метою забезпечення ефективності та безпечності проведення АКТ,
проводилось дослідження на базові показники гемостазіограми.
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При вивченні показників фібринолізу (табл. 4.2.1) не було виявлено
суттєвих відмінностей в концентрації фібриногену серед обстежених пацієнтів.
Звертав на себе увагу підвищений рівень продуктів паракоагулції (фібриноген В)
у пацієнток із ЕГП в порівнянні із аналогічним показником серед здорових
пацієнтів (8,2±0,2) проти (4,1±0,2) на початку проведення АКТ. Такі результати
вказують на напруженість процесів коагуляційного гемостазу у вагітних з ЗССС.
В подальшому не було виявлено суттєвих відмінностей в рівні фібриногену В.
Таблиця 4.2.1– Показники фібринолізу у обстежених пацієнток
Значення показника по групах обстежених жінок
Критерій

Основна група

Група порівняння з

О1,

О2,

П1,

П2,

n=35

n=27

n=32

n=36

контрольна, n=50

Фібриноген, г/л:
а) 1-а доба,

4,5±0,17

4,4±0,19

4,4±0,19

б) 10 доба,

4,2±0,14

4,3±0,15

4,3±0,20

в) 36-38тиж,
г) 1–а доба після
пологів,

4,3±0,21
3,9±0,20

3,8±0,22

3,9±0,18

3,8±0,21

3,8±0,21

4,1±0,15

4,2±0,16

4,1±0,17

4,1±0,15

4,1±0,15

4,2±0,18

4,1±0,16

4,1±0,20

4,0±0,18

4,0±0,18

д) 10 доба після
пологів.
Фібриноген В +, %
а) 1-а доба,

(8,2±0,2)* (8,3±0,2)*

4,1±0,2

б) 10 доба,

4,5±0,1

4,6±0,1

в) 36-38тиж,

4,6±0,2

4,7±0,2

4,6±0,1

4,7±0,1

4,7±0,2

5,5±0,1

5,6±0,2

5,4±0,1

5,6±0,1

5,5±0,1

4,32±0,1

4,1±0,2

4,4±0,1

4,1±0,2

4,2±0,2

г) 1–а доба після
пологів,
д) 10 доба після
пологів.

Примітка. * Різниця достовірна відносно групи контролю (р<0,05).
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Враховуючи різні види АКТ, пацієнтів основної групи та групи порівняння
було поділено на підгрупи. До підгрупи А ввійшли пацієнтки, які отримували
непрямі антикоагулянти (варфарин) та НМГ. До підгрупи В – пацієнтки, які
отримували виключно терапію НМГ. В основній групі до підгрупи А увійшло 14
пацієнток (33,4 %). У групі порівняння до підгрупи А ввійшло 13 (34,2 %)
пацієнток.
При дослідженні рівня МНВ серед пацієнток, які входили до підгруп В не
було виявлено суттєвих відмінностей в отриманих даних від результатів в групі
контролю. Натомість визначення МНВ у жінок, які отримували варфарин мало
ключове значення

у визначенні адекватності проведеної терапії. Оцінка

ефективності АКТ в даній підгрупі проводилась за тривалістю досягнення
стабільних цільових значень МНВ в І триместрі, в ІІІ триместрі та
післяпологовому періоді, наявності розвитку побічних реакцій при перехідній
терапії (розвиток шкірних реакцій та кровотеч малої інтенсивності). Результати
отриманих даних наведено в таблиці 4.2.2.
Таблиця 4.2.2. – Оцінка ефективності АКТ у жінок, які отримували непрямі
антикоагулянти
абс.ч, (%)

Критерій жінок

Значення показника по групах обстежених
жінок
ПГ А основної

ПГ А групи

групи, n=14

порівняння, n=13

а) в І триместрі

(3,5±0,3)*

(4,8±0,3)*

б) в ІІІ триместрі

(4,2±0,2)*

(5,3±0,2)*

в) після пологів

3,7±0,3

3,8±0,3

Кровотечі малої інтенсивності

4 (28,6)*

12 (92,3)

Шкірні реакції

1 (7,1)*

3 (23,0)

Тривалість досягнення цільового
значення МНВ, дні:
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У жінок з групи порівняння тривалість перехідної терапії була достовірно
більшою майже на 1 добу ніж у пацієнток основної групи [(4,7±0,2) доби в групі
порівняння проти (3,6±0,2) – у основній групі]. Збільшення тривалості перехідної
терапії, а отже й інтенсивності, є однією з основних причин зростання частоти
побічних ефектів від проведеної АКТ. Так частота розвитку кровотеч малої
інтенсивності (кровотечі з ясен, носові кровотечі) виникли у 12 (92,3 %) жінок
групи порівняння, що достовірно перевищує частоту розвитку даного
ускладнення в основній групі - 4 (28,6 %). Шкірні реакції, в ІІІ триместрі, було
виявлено в 1 (7,1 %) вагітної основної групи та в 3 (23,0 %) – групи порівняння.
Результати досліджень пацієнток з ЗССС при проведені АКТ на
концентрація АЧТЧ не мали достовірних відмінностей в обстежених пацієнтів
(табл. 4.2.3), що свідчить про компенсованість коагуляційного потенціалу, у
жінок з ЕГП, за рахунок проведеної АКТ.
Таблиця 4.2.3 – Показники рівнів АЧТЧ у обстежених жінок
в секундах
Критерій,
строк

Значення показника по групах обстежених жінок
Основна група

Група порівняння
П1, n=32

П2, n=36

контроль-

О1, n=35

2, n=37

1-а доба

20,34±0,52

20,14±0,48

20,34±0,52

10-а доба

26,13±0,35

26,15±0,32

26,09±0,36

36-38тиж

25,89±0,43

25,87±0,43

24,95±0,42

25,66±0,39

25,79±0,38

26,29±0,37

26,26±0,32

26,29±0,37

26,34±0,38

26,29±0,37

26,72±0,41

26,54±0,39

26,45±0,41

26,68±0,37

26,72±0,43

на, n=50

1–а доба
після
пологів
10-а доба
після
пологів
Примітка. Достовірної різниці в обстежених пацієнтів не виявлено
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2.4. Дослідження концентрації ендогенних антикоагулянтів
З метою прогнозування ризику розвитку побічних ефектів, від проведеної
АКТ, а також для проведення корекції у обстежених жінок проводилось
дослідження на активність ендогенних антикоагулянтів (ЕАК): протеїн С,
протеїн S, антитромбін ІІІ.
Дослідження функціональної активності ендогенних антикоагулянтів
скринінговим методом не виявило суттєвих розладів серед обстежених пацієнток
(рисунок 2.4.1).

0.9
0.85

0.8

0.88

0.86
0.79

0.75
0.7

Основна група

Група контролю

Контроль група
Рисунок 2.4.1 Середнє значення нормалізованого співвідношення у жінок
досліджуваних груп
Так, середні значення нормалізованого співвідношення в основній групі
становило – 0,86±0,14; в групі порівняння – 0,79±0,13, а в групі контролю –
0,88±0,15. Отримані результати дозволяють виключити наявність вроджених
гіперкоагулопатичних станів (спадкових тромбофілій пов’язаних із дефіцитними
станами протеїну С, протеїну S та антитромбіну ІІІ).
При кількісному визначенні активності ендогенних антикоагулянтів було
встановлено наступні закономірності (таблиця 2.4.1). Рівень ендогенних
антикоагулянтів у вагітних із ЗССС був нижчим за аналогічні показники серед
здорових вагітних: протеїн С – 64,5±1,7 проти 72,7±1,6; протеїн S – 54,5±1,7
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проти 64,3±1,8; антитромбін ІІІ – 54,5±1,4 проти 62,7±1,9. Що свідчить про
наявність набутого гіперкоагуляторного стану у вагітних із ЗССС (рисунок
2.4.2).
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62.7

54.5
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Протеїн С

ПротеїнS

Основна група

Антитромбін ІІІ

Контрольна група

Рисунок 2.4.2 Активність ендогенних антикоагулянтів у обстежених жінок
в І триметрі вагітності (%)
Рівень ендогенних коагулянтів протягом вагітності був достовірно нижчим
у жінок із ЗССС протягом вагітності та в післяпологовому періоді у порівнянні
із жінками з контрольної групи. При цьому найнижчі показники було
зафіксовано в ІІ триместрі . В цьому періоді гестації, показники протеїну С,
протеїну S були в середньому на 18,5% нижчими у підгрупі О1 в порівняні із
результатами в підгрупі О2: протеїн С 63,8±1,6

проти 51,6±1,5, протеїн S

52,4±1,7 проти 46,4±1,8; Рівень антитромбіну ІІІ в підгрупі О1 був на 12,4%
нижчим ніж у пацієнток з групи О2 (58,2±1,5 проти 50,1±1,6).
В послідуючому, в ІІІ триместрі вагітності, подібна тенденціє не
спостерігається. Дані результати мають вагоме значення оскільки більшість
варфарин-опосередкованих побічних ефектів мають клінічні прояви саме в ІІ
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триместрі (рисунок 2.4.3). Крім того проведення перехідної терапії з варфарину
на НМГ у даної категорії пацієнтів вимагає збільшення тривалості самого
перехідного етапу, а отже і збільшення дози НМГ, що обумовлює зростання
ймовірності розвитку побічних ефектів в даному періоді гестації.
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Рисунок 2.4.3 Активність (%) ендогенних антикоагулянтів у обстежених
жінок в ІІІ триметрі вагітності
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Таблиця 2.4.1 – Показники активності ендогенних антикоагулянтів у
обстежених жінок
Значення показника по групах обстежених жінок
Критерій, строк

1

Основна група

Група порівняння з

О1,

О2,

П1,

П2,

n=35

n=37

n=32

n=36

2

3

4

5

контрольна,
n=50
6

Протеїн С, %:
а) 1-а доба,

(64,5±1,7)^ 74,3±1,9

75,2±1,4

б) 10 доба,

74,2±1,4

73,4±2,0

в) 36-38тиж,

(73,9±2,0)* 73,7±2,1

(63,9±1,8)^ 73,8±2,1

73,8±2,3

74,1±1,5

74,2±1,7

74,1±1,7

74,1±1,5

74,1±1,7

74,2±1,9

76,1±1,7

74,1±2,0

74,3±1,8

75,8±1,8

а) 1-а доба,

(54,5±1,7)^

64,6±1,9

64,3±1,8

б) 10 доба,

64,2±1,4

64,3±1,5

64,3±2,1

74,3±1,5

г) 1–а доба після
пологів,
д) 10 доба після
пологів.
Протеїн S, %:

в) 36-38тиж,

(63,9±2,0)* 63,7±2,2 (53,9±1,7)^ 63,8±2,1

63,8±2,3

г) 1 –а доба
після пологів,

64,1±1,7

64,2±1,7

64,1±1,8

64,1±1,5

65,3±1,5

64,2±1,8

64,1±1,6

64,3±2,0

64,0±1,8

64,0±1,8

д) 10 доба після
пологів.
Примітка.
* – різниця достовірна відносно групи порівняння(р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно групи контролю (р<0,05).
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Продовження таблиці 2.4.1
1

2

3

4

5

Антитромбін ІІІ, %:
а) 1-а доба,
(54,5±1,7)^ 64,4±1,8
б) 10 доба,
64,2±1,4
64,3±1,5
в) 36-38тиж,
(63,9±2,2)* 63,8±2,2 (53,9±1,8)^ 63,8±2,1
г) 1–а доба після
пологів,
64,1±1,5
66,2±1,6
64,1±1,9
64,1±1,5
д) 10 доба після
пологів.
64,2±1,8
64,1±1,7
64,1±2,0
64,0±1,9
Примітка.
* – різниця достовірна відносно групи порівняння(р<0,05);
^ – різниця достовірна відносно групи контролю (р<0,05).

6
64,4±1,9
64,3±2,1
63,7±2,1
64,5±1,7
64,2±1,8

Рівень ендогенних коагулянтів протягом вагітності був достовірно нижчим
у жінок із ЗССС протягом вагітності та в післяпологовому періоді у порівнянні
із жінками з контрольної групи. При цьому найнижчі показники було
зафіксовано в ІІ триместрі . В цьому періоді гестації, показники протеїну С,
протеїну S були в середньому на 18,5% нижчими у підгрупі О1 в порівняні із
результатами в підгрупі О2: протеїн С 63,8±1,6

проти 51,6±1,5, протеїн S

52,4±1,7 проти 46,4±1,8; Рівень антитромбіну ІІІ в підгрупі О1 був на 12,4%
нижчим ніж у пацієнток з групи О2 (58,2±1,5 проти 50,1±1,6). В послідуючому,
в ІІІ триместрі вагітності, подібна тенденціє не спостерігається. Дані результати
мають вагоме значення оскільки більшість варфарин-опосередкованих побічних
ефектів мають клінічні прояви саме в ІІ триместрі.

Крім того проведення

перехідної терапії з варфарину на НМГ у даної категорії пацієнтів вимагає
збільшення тривалості самого перехідного етапу, а отже і збільшення дози НМГ,
що обумовлює зростання ймовірності розвитку побічних ефектів в даному
періоді гестації.
Вказані результати дослідження вказують на негативний прокогуляторний
ефект кардіальної патології та на розвиток транзисторного зниження ендогенних
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антикоагулянтів через непрямий негативний ефект варфарину на едогенний
синтез антикоагулянтів (протеїну С та протеїну S) та прямий негативний ефект
(вітамін-К залежний) на синтез АТІІІ в печінці. При співставленні даних щодо
клінічного

перебігу

вагітності

і

результатів

лабораторних

досліджень

встановлено, що у вагітних із діагностованими шкірними реакціями та
кровотечами малої інтенсивності (носові та ясне кровотечі) рівень ендогенних
антикоагулянтів достовірно нижчий ніж у інших пацієнтів із ЗССС. Отримані
дані узгоджуються із дослідженнями [Макацария А.Д. 2016, Boer C. et al. 2016],
згідно до яких основний патогеничний механізм розвитку даних ускладнень є
локальне зниження протеїну С та протеїну S.

Отже проведення заходів

спрямованих на корекцію рівня ендогенних коагулянтів є одним з напрямків
профілактики

розвитку

ускладнень

від

проведеної

антикоагулянтної

тромбопрофілактики.
Проведення визначення рівня ендогенних антикоагулянтів у вагітних
основної групи та у групі порівняння в ІІІ триместрі дозволило оцінити
ефективність запропонованої корекції антикоагулянтної профілактики. При
порівнянні

отриманих

результатів

встановлено

позитивний

ефект

від

запропонованої терапії – середній рівень антитромбіну ІІІ був на 14,2% вищий у
основній групі і наближався до показників в групі контролю (56,3±1,2 проти
47,6±1,3 в групі порівняння та 57,4±1,5 в групі контролю), рівень протеїну С в
основній групі був на 12,2% вищим за середні показники в групі порівняння
(67,5±1,3 проти 53,8±1,5) і фактично не відрізнялись від результатів отриманих
в групі контролю (68,1±1,5). Подібні результати отримано і щодо протеїну S:
65,3±1,6 в основній групі проти 56,9±1,7 в групі порівняння і 67,9±1,5 - в
контрольній групі.
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2.5 Рівень активності анти-Ха-активності
Традиційно у профілактиці та лікуванні тромбоемболічних захворювань
надають перевагу НМГ. Через їх більш передбачувану антикоагулянтну
відповідь, вони не потребують систематичного біологічного моніторингу.
Корисність їхнього біологічного моніторингу в різних клінічних ситуаціях, таких
як вагітність, ожиріння і ниркова недостатність, є предметом дискусій, про що
свідчать відмінності між європейськими та американськими рекомендаціями.
Інші аспекти також є суперечливими: вимірювання активності анти-Ха під час
вагітності, а також оптимальне спостереження за НМГ у пацієнтів, у яких
знижений антитромбін (печінкова недостатність, захворювання нирок, які
супроводжуються нефротичним синдромом).
Індукована гепарином тромбоцитопенія (імунна ГІТ) також вимагає
застосування парентеральних антикоагулянтів: данапароида, бивалирудина або
аргатробана, моніторинг яких теж можна проводити за допомогою визначення
анти-Ха-активності [106-109].
При лабораторному контролі анти-Ха-активності важливо пам’ятати
фармакологічні особливості НМГ. Важливо відзначити, що інгібування тромбіну
вимагає утворення комплексу антитромбін-тромбін-гепарин, що можливо тільки
тоді, коли похідне гепарину має довгі ланцюги більш 18 сахаридів. Інгібування
фактора Ха є змістом, з його боку, з пентасахаридом, оскільки утворений
комплекс включає тільки гепарин і антитромбін. Це пояснює ексклюзивну антиХа

активності фондапаринексу.

Оскільки всі молекули

НФГ

містять

щонайменше 18 сахаридів за умовами, вони мають відношення активності до Xa
/ anti-IIa, що дорівнює 1. НМГ, які мають меншу частку довгих ланцюгів,
інгібуючої активності менше тромбіну, ніж фактор Ха.
Співвідношення анти-Ха / анти-IIa-активності змінюється, залежно від
частки довгих ланцюгів, від 1,8 до 3,6 в залежності від молекул, які, в сучасних
даних, не мають клінічного впливу, з точки зору геморагічних або тромботичних
ускладнень .
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Визначення анти-Ха- активності проводилось колорометричним методом
заснованим на здатності комплексу АТIII-гепарин нейтралізувати активований
фактор Ха. Активність гепарину визначають в плазмі, додаючи до неї надлишок
AT III і фактора Xa. При цьому відбувається пригнічення фактора Xa комплексом
АТ III-гепарин пропорційно кількості гепарину в плазмі. Залишок фактора Xa
каталізує відщеплення пара-нітроаніліна (рNА) від синтетичного хромогенного
субстрату. Абсорбція вільного pNA, що визначається при довжині хвилі 405 нм,
обернено пропорційна активності гепарину в плазмі.
Для

побудови

калібрувального

графіка

використовують

плазми-

калібратори з відомими активностями гепарину, зазначеними в паспорті
медичного виробу. На осі ординат (Y) за лінійною шкалою відкладали величини
оптичної щільності, отримані для кожної плазми-калібратора, а на осі абсцис (Х)
за лінійної шкалою відкладали активність гепарину в анті-Xa од/мл плазми.
Правильність побудови калібрувального графіка контролюється за допомогою
контрольних плазм.
Дослідження проводилось через 4 години після ведення гепарину. При
введенні гепарину в профілактичних цілях його активність в плазмі повинна
становити 0,1 - 0,3 анти-Ха од/мл. При введенні гепарину в терапевтичних дозах
його активність у плазмі повинна становити 0,3 - 0,7 анти-Ха од/мл.
Дослідження

проводилось

за

допомогою

цифрового

фотоелектроколориметра AP-120 APEL (Японія).
При проведенні оцінки анти-Ха-активності патологічних зрушень
виявлено не було.
Проводячи порівняльну оцінку методів визначення часу досягнення
ефективної антикоагуляції, при проведенні перехідної терапії, встановлено, що
найбільш інформтивними методами є визначення активності ендогенних
антикоагулянтів (досягнення цільового НС), та визначення активності анти-Ха-
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активності (досягнення цільових терапевтичних та/або профілактичних значень).
Отримані результати представлено на рисунку 2.5.1.
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Рисунок 2.5.1. Термін досягнення ефективної антикоагуляції при
проведенні перехідної терапії у обстежених жінок (по добах).
З огляду на отримані результати, найбільш інформативними показниками
ефективності тромбопрофілактики в період переходу з гепаринів на варфарин є
функціональна
визначенням

активність

ендогенних

нормалізованого

антикоагулянтів

співвідношення

з

подальшим

антикоагулянтів

(термін

досягнення ефективної антикоагуляції встановлюється на 26,4±2,3 год. швидше,
у порівнянні зі стандартними методами); при переході на гепаринотерапію –
визначення анти-Ха-активності антикоагулянтів (термін досягнення ефективної
антикоагуляції встановлюється на 19,1±1,5 год. швидше, у порівнянні зі
стандартними методами).
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РОЗДІЛ 5
СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ВАГІТНИХЖІНОК ІЗ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ТЛІ
АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
6.1. Дослідження показників ультразвукової денситометрії та рівня
кальцитріолу у обстежених вагітних
Для

оцінки

структурно-функціонального

стану

кісткової

тканини

використовували метод ультразвукової денситометрії за допомогою кількісного
кісткового ультрасонометра Sahara (HologicInc., model 04874, 2008) на п’ятковій
кістці.
До переваг метода можна віднести широку доступність, низьку вартість,
відсутність іонізуючого випромінювання для пацієнта. Останні клінічні
дослідження вказують, що специфічність та інформативність ультразвукової
денситометрії не поступається рентгенологічним методам визначення МЩКТ, і
може рекомендуватись, як скринінговий метод для виявлення остеопенічних
змін під час вагітності.
За допомогою сонографічної денситометрії визначали наступні показники:
швидкість поширення ультразвуку через кістку (ШПУ, м/с), яка залежить від її
щільності та еластичності; широкосмугове ослаблення ультразвукового сигналу
(ШОУ, дБ/МГц), яке відображає не тільки щільність кісткової тканини, а й
кількість, розміри та просторову орієнтацію трабекул; індекс міцності кісткової
тканини (ІМ, %), який вираховується комп’ютером на підставі показників ШПУ
та ШОУ й відображає стан губчастої кісткової тканини пацієнта відносно
категорії дорослих людей віком 20 років; Т-показник, який відображає, на яку
частку середнього квадратичного відхилення відрізняється індекс міцності
кісткової тканини пацієнта порівняно з умовно здоровими дорослими людьми
віком 20 років; Z-показник, який відображає, на яку частку середнього
квадратичного відхилення відрізняється індекс міцності кісткової тканини
пацієнта порівняно з віковою нормою. Остеопороз діагностували за Т-критерієм
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при зниженні щільності кісткової тканини більше, ніж на -2,5 стандартного
відхилення від показників умовно здорових 20-річних молодих дорослих людей,
а остеопенію – при зниженні щільності кісткової тканини на -1,1–2,4
стандартного відхилення.
Прийом антикоагулянтів серед обстежених пацієнток сприяв формуванню
більш вираженого процесу ремоделювання в кістках, що призвело до
достовірного зниження усіх показників міцності кісток за даними ультразвукової
денситометрії порівняно з контрольною групою. При цьому середні значення Tкритерію відповідали остеопенії, а Z-критерію – нормі (з тенденцією до її
нижньої межі). Отримані дані наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.1 Результати дослідження МЩКТ у обстежених пацієнток
Показники денситометрії Основна група
(n=72)

Група порівняння Контрольна
(n=68)

група
(n=50)

ШПУ, м/с

1527,31±15,97 * 15436,24±15,68 *

1597,42±16,37

ШОУ, дБ/МГц

91,75±3,79 *

92,18±3,85 *

98,75±3,83

ІМ, %

84,89±4,95 *

83,56±4,37 *

100,9±4,86

26 (38,2) *

2 (4,0)

4 (5,9) *

0

Частота

виявлення 28 (38,9) *

остеопенії, абс. (%)
Частота

виявлення 5 (6,9) *

остеопорозу, абс. (%)
Т-критерій

- 0,84±0,05 *

- 0,87±0,06 *

-0,21±0,05

Z-критерій

- 0,25±0,07 *

- 0,24±0,08 *

0,34±0,05

* – достовірна різниця з показниками контрольної групи, р<0,05
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Звертають на себе

увагу, достовірні відмінності між показниками

швидкість поширення ультразвуку через кістку (ШПУ) та широкосмуговим
ослабленням ультразвукового сигналу (ШОУ) серед пацієнток із ЗССС та
здоровими жінками. Так рівні ШПУ достовірно нижчі в основній групі
(1527,31±15,97) та групі порівняння (15436,24±15,68) за аналогічний показник в
контрольній групі (1597,42±16,37). Рівень ШОУ серед вагітних КГ в середньому
на 7-10% вищий ніж у жінок з ОГ та ГП. Описані вище результати обстеження є
непрямими ознаки, що свідчить про більш інтенсивні процеси резорбції в групах
вагітних, які отримують антикоагулянти.
На підставі наявності статистично значущих відмінностей в частоті
формування остеопенії та остеопорозу і середніх значень показників кісткової
міцності у вагітних, які отримують антикоагулянтну профіктику порівняно з
жінками

контрольної

використання

групи,

скринінгового

можна

дійти

дослідження

висновку
п’яткової

про
кістки

доцільність
методом

ультразвукової денситометрії для виявлення зниження МЩКТ.

При проведенні оцінки впливу терапії на рівень показників ультразвукової
денситометрії не було виявлено достовірної різниці між отриманими результати,
про що свідчать дані, представлені в таблиці 5.1.2.
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Таблиця 5.1.2 Результати дослідження МЩКТ у обстежених пацієнток
після проведеної терапії
Показники денситометрії Основна група

Група порівняння

(n=72)

(n=68)

ШПУ, м/с

1532,44±16,05

1538,47±15,94

ШОУ, дБ/МГц

92,05±3,84

92,08±3,81

ІМ, %

83,76±4,88

83,29±4,52

Частота

виявлення 28 (38,9)

26 (38,2)

остеопенії, абс. (%)
Частота

виявлення 5 (6,9)

4 (5,9)

остеопорозу, абс. (%)
Т-критерій

- 0,82±0,04

- 0,85±0,05

Z-критерій

- 0,26±0,07

- 0,25±0,08

* – достовірна різниця з показниками контрольної групи, р<0,05
Відсутність достовірної різниці між отриманими результатами свідчить
про низьку прогностичну цінність сонографічної денситометрії при оцінці
ефективності проведення медикаментозної корекції метаболізму кісткової
тканини.
З метою дослідження вираженості остеопенічного синдрому у вагітних із
ЗССС, які отримували АКП було досліджено рівень кальцитоніну.
При дослідженні рівня кальцитоніну серед обстежених жінок було
встановлено достовірно нижчі показники серед пацієнток із ЗССС, в порівнянні
із жінками з групи контролю. Так, дефіцит кальцитоніну було встановлено у 6
(8,3%) вагітних основної групи та у 6 (8,8%) жінок групи порівняння.
Субоптимальний рівень виявлено у 28 (38,9%) і 25 (36,8%) пацієнток основної
групи та групи порівняння відповідно, та у 6 (12,0%) вагітних контрольної
групи. Отримані результати наведено в таблиці 5.1.3.
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Нами було виявлено прямий кореляційний зв'язок між отриманими
результатами

по

рівню

кальцитоніну

і

показниками

ультразвукової

денситометрії. Так дефіцит кальцитоніну (< 20 нг/мл) було виявлено серед жінок
у яких показники денситометрії свідчили про остеопороз. У пацієнток з
остеопенічними показниками МЩКТ рівень кальцитоніну був в субоптимальних
межах.
Таблиця 5.1.3 Концентрація кальцитоніну у обстежених пацієнток (нг/мл),
абс. (%)
Рівень кальцитоніну

ОГ

ГП

КГ

Дефіцит (< 20 нг/мл)

6 (8,3) *

6 (8,8) *

0

Субоптимальний

28 (38,9) *

25 (36,8) *

6 (12,0)

рівень 38 (52,3) *

37 (54,4) *

44 (88,0)

рівень (21-30 нг/мл)
Оптимальний
(31-50 нг/мл)
* – достовірна різниця з показниками контрольної групи, р<0,05
Середній рівень концентрації кальцітонину в плазмі крові, у обстежених
вагітних становив: в основний групі - 28,7 нг/мл, в групі порівняння – 27,9 нг/мл
та 39,4 нг/мл в групі конролю (рисунок 5.1.1).
100%
80%

8.3

12

38.9

60%
88

40%
20%

52.8

0%
Основна група

Контрольна
група

Нормальний
рівень
Субоптимальний
рівень
Дефіцит
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При аналізі клінічного перебігу вагітностей, було встановлено прямий
кореляційний зв'язок між клінічними проявами остеопенічного синдрому та
рівнем кальцитоніну.
В таблиці 5.1.4 наведено клінічні симптоми остеопенічного синдрому, які
було виявлено у обстежених пацієнток. З огляду на отриманні дані виявлено що
найбьш ранніми та нійбільш розповсюдженими клінічними симптомами
остеопенічного синдрому є міалгія та симфізіопатія.
Таблиця 5.1.4 Частота клічіних проявів остеопенічного синдрому в
обстежених жінок, абс. (%)
Симптом

Основна група

Контрольна група

(n=72)

(n=50)

Міалгія

19 (27,1)

3 (6,0)

Симфізіопатія

9 (12,5)

1 (2,0)

Симфізит

2 (2,8)

Сакроілеопатія

1 (1,4)

Кокцигодинія

1 (1,4)

Люмалгія

1 (1,4)

Люмбалішіалгія

1 (1,4)

Поєднання

декількох 6 (8,3)

симптомів

Проведена коригуюча терапія дозволила знизити частоту проявів розвитку
остеопенічного синдрому (рисунок 5.1.2).
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Рисунок 5.1.2 Частота проявів остеопенічного синдрому до та після
проведеної корекції терапії у обстежуваних жінок, абс.ч.

Отримані клінічні результати корелюють із показниками кальцитоніну в
крові (рисунок 5.1.3).
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5.2. Оцінка маркерів метаболізму кісткової тканини – остеокальцину
та

С-кінцевого

захворюваннями

телопептида

колагену

серцево-судинної

I-го
системи,

типу,
які

у

вагітних

із

отримували

атникоагулянтну профілактику
Ультразвукові методи визначення якості кісткової тканини мають важливе
значення для клінічної оцінки пацієнтів з остеопенією, але, будучи статичними
параметрами, не дають об'єктивної інформації щодо активності її метаболізму.
На відміну від даних сонографії, біохімічні показники є динамічними в оцінці
стану скелета, дозволяючи визначити баланс між утворенням кісткової тканини
і процесами резорбції.

Окрім того, не зважаючи на високу достовірність,

денситометрична оцінка ефективності терапії можлива лише через 9-12 місяців
від початку терапії, в той час як біохімічні маркери дозволяють провести дану
оцінку через 2-3 місяці. Враховуючи доведений вплив антикоагулянтів на
процеси метаболізму в кістковій тканині, а також встановлені, у багатьох
дослідженнях, кореляційні зв'язки біомаркерів з мінеральною щільністю
кісткової тканини, відкриваються широкі перспективи щодо впровадження їх
дослідження в клінічну практику.
Одними з найбільш чутливих показників обміну кісткової тканини є
остеокальцин (Ок) – маркер остеосинтезу, та С-кінцевий телопептид колагену I
типа (β-cross-laps, b-СTx) – маркер активності остеокластів.
При аналізі концентрації Ок в плазмі венозної крові у вагітних із ЗССС, які
отримували АКП, зниження його рівня виявлялося у 26 (36,1%) і 25 (36,7%)
пацієнток основної групи та групи порівняння відповідно. У вагітних
контрольної групи зниження рівня Ок виявлено лише в 2 випадках (4 %), при
цьому воно носило незначний характер. При дослідженні середнього рівня Ок в
групах виявлено, що він статистично мав більші величини у вагітних, які мали
ЗССС, у порівнянні з контрольною (р <0,05), однак, при цьому, дане зростання
не досягало критичних значень, і в цілому не було більшим позначки в 29,5
нг/мл. Середній рівень Ок у жінок основної групи склав 28,3±0,61 нг/мл, в групі
порівняння – 28,5±0,56 нг/мл, що достовірно були вищими за показники у

126
вагітних жінок групи контролю (22,5±0,62 нг/мл). Така тенденція пов’язана із
більш інтенсивними процесами репаративного остеосинтезу серед пацієнток, які
отримували АКП. Дані представлені на рисунку 5.2.1.
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порівняння
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Рис.5.2.1. Концентрація остеокальцину в групах досліджененя
У вагітних жінок із ЗССС, які отримували АКП, було виявлено достовірно
більш високий вміст С-кінцевого телопептиду колагену I-го типу, в плазмі крові,
в порівнянні з групою контролю, це підвищення в цілому носило виражений
характер (рис. 5.2.2). Так в основній групі вміст b-СTx був підвищений в 31
(43,0 %) випадках, і становив в середньому – 1,42±0,17 нг/мл. У групі
порівняння у вагітних з ЗССС, які отримували АКП, концентрація b-СTx була
підвищена у 30 (44,1 %) пацієнток, і становила в середньому по групі
1,57±0,18 нг/мл. Водночас у групі контролю дані показники склали 0,52±0,13
нг/мл, і підвищення відзначалося лише у 2 (4 %) вагітних (р<0,05).
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Рис.5.2.2. Концентрація b-СTx в групах досліджененя
Ґрунтуючись на отриманих даних можна припустити, що використання
антикоагулянтів під час вагітності призводить до розвитку дисбалансу між
процесами резорбції та остеосинтезу, що стає причиною зниження мінералізації
кісткової тканини у вагітних.
Аналіз маркерів метаболізму кісткової тканини виявив підвищення
активності резорбтивних процесів на фоні інтенсивного остеосинтезу. Дані зміни
носили клінічно значущий характер, і піддавалися корекції. Це узгоджується з
даними інших дослідників про пряму залежність ступеня остеопенії від рівнів Ок
і b-СTx.
Нами проведено оцінку маркерів метаболізму остеоцитів Ок та b-СTx в
плазмі венозної крові у вагітних із ЗССС обох досліджуваних груп після
проведеного лікування. Середній вміст b-СTx знизився в 1,6 разів і склав 0,87 ±
0,12 нл/мл в основній групі та лише в 0,9 разів у групі порівняння і склав 1,41 ±
0,14 нл/мл відповідно. Дані представлені на рисунку 5.2.3.
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Рис.5.2.3. Концентрація b-СTx (нг/мл) в групах дослідження до та після
лікування
При проведенні оцінки впливу терапії на рівень Ок в плазмі крові у жінок
із ЗССС, ми спостерігали достовірне зростання рівня даного показника, про що
свідчать дані, представлені на рисунку 5.2.4.
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Рис.5.2.4. Концентрація Ок (нг/мл) в групах дослідження до та після
лікування
Як видно із представлених даних, середній рівень Ок у жінок з ЗССС, які
отримували АКП, після проведеної запропонованої нами комплексної терапії
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виріс на 23,1 % порівняно з вихідними даними і склав 34,8±0,43 нг/мл. Вміст
остеокальцину в плазмі крові жінок, що отримували традиційне лікування, не
мав вираженої тенденції до зростання, проте його рівень залишився фактично без
змін -28,1±0,42 нг/мл.
Таким чином, ми виявили у вагітних жінок із ЗССС статистично
достовірно нижчі показники остеосинтезу, на фоні вищих показників
остеорезорбції (b-СTx), в порівнянні з групою контролю. Зниження рівня b-СTx
в 1,6 разів та збільшення Ок в плазмі крові на 23,1% свідчить про позитивний
стабілізуючий вплив запропонованої нами комплексної терапії на метаболічні
процеси в кістковій тканині.
Список наукових праць за матеріалами розділу:
1. Medved V, Savka T Condition of bone tissue in pregnant women with diseases
of cardiovascular system on the backround of anticoagulant prevention. 2021. World
Science. №1(62). С 22-32. (Особистий внесок: огляд існуючих літературних
джерел, аналіз даних, написано окремі розділи, підготовка матеріалів до друку).
2. Савка ТР Клінічний аналіз перебігу вагітності та пологів у вагітних із
захворюваннями
серцево-судинної
системи
на
тлі
тривалої
тромбопрофілактики. Журнал Національної академії медичних наук України.
Науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю НАМН
України. Матеріали конференції. Спеціальний випуск. 2018. С. 42-43
(Особистий внесок: ідея роботи, клінічне дослідження, аналіз матеріалу,
підготовка до друку).
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РОЗДІЛ 6
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНОЗОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ВЕН НІГ У
ВАГІТНИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Проведені дослідження показали, що ДПП стегнових вен у здорових
вагітних не перевищує 0,9 см.
При розрахунку ДПП стегнової вени в основній групі та групі порівняння
діаметр 1,5 см та більше спостерігається у 80 % вагітних, що відрізняється від
показників тазових вен (50 %) при варикозній хворобі (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Розподіл вагітних в залежності від ДПП стегнової вени до лікування
Досліджувана
судина
Права

Ліва

ДПП, см

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

0,9-1,4

абс. ч.
9

%
21,43

абс. ч.
8

%
21,05

1,5-1,9

19

45,24

18

47,37

>1,9

14

33,33

12

31,58

0,9-1,4

8

19,05

7

18,42

1,5-1,9

20

47,62

18

47,37

>1,9

14

33,33

13

34,21

Після проведеного лікування (табл. 6.2) в основній групі спостерігалось
покращення відповідних показників. Максимальний діаметр поперечного
перетину стегнової вени (>1,90 см) спостерігається у вагітних жінок групи
порівняння в 26,32 % в правій і 28,95 % в лівій стегнових венах. Відповідно,
показники до лікування становили 31,58 % і 34,21 %. Але найсуттєвіші зміни
ДПП спостерігаються у вагітних основної групи, де максимальне збільшення
ДПП спостерігається лише у вагітних в 9,52 % справа (рис. 6.25) і 11,90 % на
лівій нозі вагітних жінок (рис. 6.2).
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Таблиця 6.2
Розподіл вагітних в залежності від ДПП стегнової вени після лікування
(30 доба лікування)
Досліджувана
судина
Права

Ліва

Основна група, n=72

ДПП, см

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,9-1,4

18

42,86

9

23,68

1,5-1,9

20

47,62

19

50,00

>1,9

4

9,52

10

26,32

0,9-1,4

18

42,86

9

23,68

1,5-1,9

19

45,24

18

47,37

>1,9

5

11,90

11

28,95

47,62

47,37

60%
50%

45,24

50,0

42,86

40%
33,33

31,58

30%
21,43

21,05

23,68

26,32

0,9-1,4
1,5-1,9

20%

>1,9

9,52

10%
0%
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.2. Розподіл вагітних залежно від ДПП правої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.26. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Проведені дослідження показали, що ППП стегнової вени у здорових
вагітних не перевищувало 0,63 см2. Розрахунки ППП підтвердили дані, отримані
при вимірюванні ДПП, що свідчать про найбільш виражені морфологічні зміни
відбуваються в стегнових венах у вагітних жінок (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Розподіл вагітних в залежності від ППП стегнової вени до лікування
Досліджувана
судина
Права

Ліва

ППП, см2

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

0,63-1,53

абс. ч.
11

%
26,19

абс. ч.
10

%
26,32

1,76-2,83

18

42,86

17

44,74

>2,83

13

30,95

11

28,95

0,63-1,53

10

23,81

9

23,68

1,76-2,83

19

45,24

17

44,74

>2,83

13

30,95

12

31,58

При розрахунку ППП стегнових вен були підтверджені зміни, які
відбулися при розрахунку ДПП, а саме достовірне зменшення площі
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поперечного перетину стегнових вен в процесі лікування у групи порівняння.
Але найбільше виражені статистично значущі зміни ППП судин відбулися у
вагітних основної групи після лікування, де максимальна площа поперечного
перетину (більше 2,83 см2) в основній групі спостерігається лише у 7,14 % на
правій нозі і 9,52 % на лівій нозі вагітних жінок (табл. 6.4). При цьому в групі
порівняння відбулося покращення, але вони становили 23,68 % (рис. 6.4) і
26,32 % (рис. 6.28) відповідно, що свідчить про меншу ефективність терапії в
групі порівняння по відношенню до запропонованої нами терапії, де встановлено
статистично достовірні позитивні зміни не тільки діаметру, а і площі
поперечного перетину стегнових вен.
Таблиця 6.4
Розподіл вагітних залежно від ППП стегнової вени після лікування
(30 доба лікування)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ППП, см

2

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,63-1,53

20

47,62

11

28,95

1,76-2,83

19

45,24

18

47,37

>2,83

3

7,14

9

23,68

0,63-1,53

20

47,62

11

28,95

1,76-2,83

18

42,86

17

44,74

>2,83

4

9,52

10

26,32
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Рис. 6.4. Розподіл вагітних залежно від ППП правої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.5. Розподіл вагітних залежно від ППП лівої стенової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Проведені дослідження показали, що СШК стегнових вен у здорових
вагітних складає понад 77,0 см/с та більше.
В процесі обстеження вагітних з варикозно розширеними стегновими
венами виявлені суттєві порушення швидкості кровотоку в них. Тільки у 15 %
жінок швидкість кровотоку становила 70,0-77,0 см/с (табл. 6.5). Суттєве
зменшення кровотоку (17,0-40,0 см/с) спостерігалось більш ніж у третини жінок.
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Після проведеного лікування в групі порівняння виявлено значне покращення
даного показника (табл. 6.6).
Таблиця 6.5
Розподіл вагітних залежно від СШК стегнової вени до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

СШК, см/с

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

17,0-40,0

абс. ч.
15

%
35,71

абс. ч.
14

%
36,84

40,0-60,0

12

28,57

11

28,95

60,0-70,0

9

21,43

8

21,05

70,0 -77

6

14,29

5

13,16

17,0-40,0

14

33,33

13

34,21

40,0-60,0

11

26,19

10

26,32

60,0-70,0

10

23,81

9

23,68

70,0-77

7

16,67

6

15,79
Таблиця 6.6

Розподіл вагітних залежно від СШК стегнової вени після лікування
(30 доба лікування)
Досліджувана
група

Права

Ліва

СШК, см/с

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

17,0-40,0

абс. ч.
3

%
7,14

абс. ч.
8

%
21,05

40,0-60,0

11

26,19

9

23,68

60,0-70,0

12

28,57

11

28,95

70,0 -77

16

38,10

10

26,32

17,0-40,0

4

9,52

6

15,79

40,0-60,0

9

21,43

9

23,68

60,0-70,0

12

28,57

12

31,58

70,0 -77

17

40,48

11

28,95
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Так, майже у 50 % жінок швидкість кровотоку становила понад 60 см/с.
Але слід зазначити, що найбільш суттєві статистично достовірні показники СШК
стегнових вен були отримані у вагітних основної групи, де СШК більше 70 см/с
спостерігається майже у 38,10 % жінок в правій стегновій вені після лікування,
при цьому ця швидкість кровотоку до лікування спостерігається лише у 14,29 %
жінок основної групи (рис. 6.6). Аналогічне покращення ми бачимо в лівій
стегновій вені: якщо до лікування швидкість кровотоку більше 70 см/с
спостерігається лише у 16,67 % жінок, то після лікування висока швидкість
кровотоку спостерігається лише у 40,48 % (рис. 6.7).
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Рис. 6.6. Розподіл вагітних залежно від СШК правої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.7. Розподіл вагітних залежно від СШК лівої стегнової вени в
основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

При розрахунку ОШК в стегнових венах достовірної різниці показників як
в процесі лікування так і між основною групою і групою порівняння не виявлено
(табл. 6.8 і 6.9; рис. 6.8 і 6.9).
Таблиця 6.8
Розподіл вагітних залежно від об’єму швидкості кровотоку в стегнових
венах до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

ОШК, мл/хв

абс. ч.

10,94-64,08

11

26,19

10

26,32

112,59-177,44

16

38,10

14

36,84

187,96-217,33

9

21,43

10

26,32

>217,33

6

14,29

4

10,53

10,94-64,08

10

23,81

8

21,05

112,59-177,44

15

35,71

14

36,84

187,96-217,33

10

23,81

11

28,95

>217,33

7

16,67

5

13,16

%

абс. ч.

%
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Таблиця 6.9
Розподіл вагітних залежно від об’ємної швидкості кровотоку в стегнових
венах після лікування (30 доба лікування)
Досліджувана

ОШК, мл/хв

група

Права

Ліва

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

10,94-64,08

6

14,29

7

18,42

112,59-177,44

8

19,05

11

28,95

187,96-217,33

16

38,10

13

34,21

>217,33

12

28,57

7

18,42

10,94-64,08

7

16,67

8

21,05

112,59-177,44

9

21,43

11

28,95

187,96-217,33

16

38,10

12

31,58

>217,33

10

23,81

7

18,42
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Рис. 6.8. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
правій стегновій вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.9. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку в
лівій стегновій вені вені в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Це можна пояснити тим, що при розрахунку ОШК враховується як діаметр
судин, так і СШК, а при наявності варикозно розширених вен позитивним є
зменшення діаметру судин та відповідної є ППП. Таким чином, при розрахунку
ОШК зменшення діаметру судин може розцінюватися як погіршення ОШК.
Разом з тим, при оцінці порушення кровообігу в артеріях і артеріолах, де
збільшення просвіту судин є позитивним і може вважатися покращенням
кровообігу, при варикозно розширених венах даний факт має зворотній характер.
З цього можна зробити висновок, що показники ОШК не слід використовувати в
якості маркера порушення кровообігу у варикозно розширених венах.
Результати дослідження свідчать, що ДПП великих підшкірних вен у
здорових вагітних не перевищував 1,0 см. При оцінці кровообігу (табл. 6.10) в
великих підшкірних венах у хворих вагітних виявлені суттєві порушення
кровообігу, пов′язані з надмірним розширенням цих вен. Так, в основній групі та
групі порівняння розширення вен до 2 см та більше мали майже 40 % обстежених
вагітних і лише менше 10 % розширення було в межах 1-1,3 см (рис. 6.10 і 6.11).
Таблиця 6.10
Розподіл вагітних залежно від ДПП великих підшкірних вен до лікування
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Досліджувана
судина

Основна група, n=72

ДПП,см

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,0-1,3

3

7,14

2

5,26

1,4-1,7

10

23,81

9

23,68

1,7-2,0

13

30,95

12

31,58

2,0>

16

38,10

15

39,47

1,0-1,3

4

9,52

3

7,89

1,4-1,7

11

26,19

10

26,32

1,7-2,0>

12

28,57

11

28,95

2,0>

15

35,71

14

36,84

Права

Ліва
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30,95
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30,95
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1,0-1,3
1,4-1,7

20%
10%

39,47

38,10

40%

7,14

14,29
7,14
5,26

1,7-2,0

7,89

0%
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.10. Розподіл вагітних залежно від ДПП правої великої
підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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Рис. 6.11. Розподіл вагітних залежно від ДПП лівої великої підшкірної
вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Дисонансу розширення вен на лівій і правій ногах у вагітних не відмічено
(див. табл. 6.11).
В процесі лікування відзначено суттєве покращення, що проявляється в
зменшені діаметру великих підшкірних вен (табл. 6.11).
Таблиця 6.11 Розподіл вагітних залежно від ДПП великих підшкірних вен
після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ДПП,см

Основна група,n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

1,0-1,3

20

47,62

15

39,47

1,4-1,7

13

30,95

11

28,95

1,7-2,0

6

14,29

9

23,68

2,0>

3

7,14

3

7,89

1,0-1,3

17

40,48

16

42,11

1,4-1,7

14

33,33

10

26,32

1,7-2,0>

8

19,05

9

23,68

2,0>

3

7,14

3

7,89
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Так, надмірне розширення до 2 см та більше мали лише 7 % як в основній
групі, так і в групі порівняння. А незначне розширення вен у межах 1-1,3 см
мали понад 40 % жінок в обох групах. Звертає на себе увагу, що достовірної
різниці між показниками, які отримані в процесі лікування основної групи та
групи порівняння, немає. Це може бути пов′язано з питомою вагою ефективності
фізичних методів лікування варикозно розширених вен.
Проведені результати дослідження показали, що ППП великих підшкірних
вен у здорових вагітних не перевищувала 0,78 см2. Зміни ДПП підшкірних вен
вплинули і на розрахунок ППП, що відображено в таблиці 6.12.
Таблиця 6.12 Розподіл вагітних залежно від ППП великих підшкірних вен
до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ППП, см2

Основна група,n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,78-1,32

6

14,29

5

13,16

1,54-2,27

9

21,43

8

21,05

2,27-3,14

12

28,57

11

28,95

>3,14

15

35,71

14

36,84

0,78-1,32

7

16,67

6

15,79

1,54-2,27

10

23,81

9

23,68

2,27-3,14

11

26,19

10

26,32

>3,14

14

33,33

13

34,21

Отримані дані підтверджені при розрахунках площі поперечного перетину
великих підшкірних вен. Якщо до лікування 3,14 см2 мало 35,71 % в правій і 33,33
% в лівій підшкірній венах основної групи та 36,84 % в правій і 34,21 % в лівій
підшкірних венах групи порівняння, то після проведеної терапії велика площа
поперечного перетину великої підшкірної вени спостерігається у 4,76 % жінок в
правій

(рис. 6.12) і лівій (рис. 6.13) підшкірних венах у основній групі та

143
відповідно у 5,26 % в групі порівняння (табл. 6.36). При цьому майже 50 % жінок
як в основній групі так і в в групі порівняння ППП складала 0,78-1,32 см2.

60%

54,76
47,37

50%
40%
30%

36,84

35,71
28,57

28,57

28,05

20%

26,32
21,05

21,05

21,43
14,29

11,90

10%

0,78-1,32
1,54-2,27
2,27-3,14

13,16

>3,14
5,26

4,76

0%
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування ГП після лікуваня

Рис. 6.12. Розподіл вагітних залежно від ППП правої великої підшкірної
вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
60%

40%
30%
20%

50,0

47,62

50%
33,33
26,19
23,81
16,67

34,21

31,0
26,32
23,68
16,67

23,68
21,05

15,79

0,78-1,32
1,54-2,27
2,27-3,14

10%

4,76

5,26

0%
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.13. Розподіл вагітних залежно від ППП лівої великої підшкірної
вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

>3,14
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Таблиця 6.12 Розподіл вагітних залежно від ППП великих підшкірних
вен після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ППП, см2

Основна група,n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

0,78-1,32

23

54,76

18

47,37

1,54-2,27

12

28,57

10

26,32

2,27-3,14

5

11,90

8

21,05

>3,14

2

4,76

2

5,26

0,78-1,32

20

47,62

19

50,00

1,54-2,27

13

30,95

9

23,68

2,27-3,14

7

16,67

8

21,05

>3,14

2

4,76

2

5,26

Проведені результати дослідження показали, що СШК великої підшкірної
вени у здорових вагітних складає понад 37,0 см/с. Більш цікаві результати
порушення кровообігу в підшкірній вені у вагітних ми отримуємо при досліджені
швидкості кровообігу (табл. 6.13). Суттєве зниження кровообігу (менше 22,83
см/с) виявлено більш, ніж у 70 % досліджених жінок основної групи та групи
порівняння.
При цьому в основній групі (рис. 6.13) отриманий позитивний статистично
достовірний ефект на відміну від груп порівняння (рис. 6.13). Так висока
швидкість кровотоку (37,3 см/с) спостерігається у 26 % жінок в правій великій
підшкірній вені та 28,95 % у лівій підшкірній вені, а до лікування ці показники
становили 5,26 % і 7,29 %. В основній групі покращення кровообігу

ще

статистично більш значуще. Висока швидкість кровотоку спостерігається більш,
ніж у 30 % жінок основної групи після лікування, хоча до лікування така
швидкість спостерігалась лише у 7 % жінок (табл. 6.13).
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Таблиця 6.13 Розподіл вагітних залежно від СШК великих підшкірних
вен до лікування
Досліджувана

СШК, см/с

судина

Права

Ліва

Основна група,n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

15,0 – 20,0

15

35,71

14

36,84

20,0-25,0

15

35,71

14

36,84

25,0-30,0

9

21,43

8

21,05

30.0-37,0

3

7,14

2

5,26

15,0 – 20,0

16

5,00

13

34,21

20,0-25,0

15

35,71

14

36,84

25,0-30,0

8

19,05

8

21,05

30.0-37,0

3

7,14

3

7,89

40%

36,84

35,71 35,71

36,84

35%

30,95 30,95
28,57

30%

28,95
26,32 26,32

25%
21,05

21,43

18,42

20%

22,83

15%
10%

27,63
38,38

9,52

37,2

7,14

5,26

5%
0%
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.13. Розподіл вагітних залежно від СШК правої великої
підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах
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40%

36,84

35,71

34,21

33,33

35%

31,58

28,57
26,19

30%
25%

28,95
23,68
21,05

19,05

20%

15,79

27,68

15%

22,83

10%
5,0

7,14

7,89

5,0

38,38
37,2

5%
0%

Осн.група до
лікув.

Осн.група після Група порівн. до
лікув.
лікув.

Група
порівн.після
лікув.
Рис. 6.14. Розподіл вагітних залежно від СШК лівої великої
підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Таблиця 6.14Розподіл вагітних залежно від СШК великих підшкірних
вен після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

СШК, см/с

Основна група, n=72 Група порівняння, n=68
абс. ч.

%

абс. ч.

%

15,0-20,0

3

7,14

7

18,42

20,0-25,0

10

23,81

11

28,95

25,0-30,0

13

30,95

10

26,32

30.0-37,0

16

38,10

10

26,32

15,0-20,0

4

9,52

6

15,79

20,0-25,0

10

23,81

9

23,68

25,0-30,0

11

26,19

12

31,58

30.0-37,0

17

40,48

11

28,95

Оцінивши отримані дані, можна зробити висновок, що запропонована
терапія

в основній групі немає

статистично значущої переваги над

рекомендованою в групі порівняння лише за показниками ДПП та ППП, що
можна пояснити збільшенням ефекту в обох групах фізичного методу лікування
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варикозно розширених вен. Водночас при розрахунку СШК ми бачимо переваги
запропонованої терапії, що можна прослідкувати за статистично значущою
різницею в основній групі та групі порівняння.
Таблиця 6.15 Розподіл вагітних за об’ємною швидкістю кровотоку у
великих підшкірних венах до лікування
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ОК, мл/хв

Основна група, n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

21,69-29,77

12

28,57

10

26,32

40,05-87,07

15

35,71

15

39,47

87,07-116,81

10

23,81

9

23,68

>116,81

5

11,90

4

10,53

21,69-29,77

11

26,19

9

23,68

40,05-87,07

15

35,71

15

39,47

87,07-116,81

10

23,81

10

26,32

>116,81

6

14,29

4

10,53

50%

40%

30% 28,57
20%

39,47

38,10

35,71

34,21

33,33
26,32

23,81

16,67
11,90
11,90

23,68

26,32

23,68

15.79%
10.53%

10%

21,69-29,77
40,05-87,07
87,07-116,81

>116,81

0%
ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
лікування

Рис. 6.15. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку
правої великої підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП)
групах
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Аналізуючи ОШК,

ми теж не отримали статистично значущих

відмінностей показників як в основній групі (рис. 6.15), так в групі порівняння в
період лікування (рис. 6.16).

50%
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40%

35,71

35,71
31,58

30,95
30% 26,19

23,81
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20%
14,29
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26,32
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ОГ до лікування

ОГ після
лікування

ГП до лікування

ГП після
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Рис. 6.16. Розподіл вагітних залежно від об′ємної швидкості кровотоку
лівої великої підшкірної вени в основній (ОГ) та порівняльній (ГП) групах

Таблиця 6.16
Розподіл вагітних за об’ємною швидкістю кровотоку у великих
підшкірних венах після лікування (30 доба)
Досліджувана
судина

Права

Ліва

ОК, мл/хв

Основна група,n=72

Група порівняння, n=68

абс. ч.

%

абс. ч.

%

21,69-29,77

5

11,90

6

15,79

40,05-87,07

7

16,67

10

26,32

87,07-116,81

16

38,10

13

34,21

>116,81

14

33,33

9

23,68

21,69-29,77

6

14,29

7

18,42

40,05-87,07

8

19,05

10

26,32

87,07-116,81

15

35,71

12

31,58

>116,81

13

30,95

9

23,68
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Таким чином, ми встановили суттєві розбіжності у ОШК в великих
підшкірних венах у вагітних, що пов’язано з тим, що у вагітних зменшення їх
діаметру є позитивним моментом, а при цьому ОШК зменшується. З іншого
боку, в процесі лікування у вагітних зростає СШК, що зумовлює збільшення
ОШК, і в остаточному підсумку результуюча ОШК залишається незмінною. На
нашу думку, показники ОШК не слід використовувати в якості діагностичних
критеріїв як порушень гемодинаміки при ЗССС, так і в якості контролю
ефективності лікування.
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РОЗДІЛ 7
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ВІД ПРОВЕДЕНОЇ АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ
ТРОМБОПРОФІЛАКТИКИ
Як, уже зазначалось раніше, розвиток побічних ефектів (ПЕ) від
проведення АКП, в більшості випадків уникнути неможливо, однак вони
піддаються корекції.
При аналізі історій перебігу вагітності та пологів, у обстежених пацієнток,
було виявлено розвиток таких побічних ефектів від проведення АКП (рисунок
7.1): шкірні реакції (петехіальний висип в ділянці ін’єкцій гепаринів,
периферичний петехіальний висип, плямисто-папульозний геморачіний висип)
– у 63 (45,0%) вагітних, тромбоцитопенія – у 26 (18,6%), кровотечі малої
інтенсивності (носові та кровотечі з ясен) – 25 (17,9%), остеопенія – 65 (46,4%),
значущі кровотечі (понад 499 мл при пологах через природні шляхи, або понад
999 мл при кесаревому розтині, за умови відсутності інших причин розвитку
кровотеч) – у 6 (4,3%) випадках.
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Рисунок 7.1 Побічні ефекти антикоагулянтної профілактики у обстежених
жінок (абс.ч.).
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З метою вивчення факторів розвитку ПЕ від проведення АКП та
дослідження механізмів їх формування, було проведено відповідний системний
аналіз.

При аналізі отриманих даних було виявлено ряд закономірностей

(рисунок 7.2).
Вивчаючи анамнез основного захворювання, було встановлено, що у 56
(77,8%) жінок основної групи та 53 (77,8%) у групі порівняння отримували АКП
до настання вагітності. При вивчені тромботичного анамнезу у даної категорії
пацієнтів, було встановлено, що у 38 (52,8%) з основної групи та у 42 (61,7%) з
групи порівняння було виявлено розвиток ускладнень від проведеної терапії. В
основній групі було діагностовано такі ПЕ – у 12 (21,4%) шкірні реакції, у 8
(14,3%) встановлено епізоди кровотеч малої інтенсивності, в 9 (16,0 %)
діагностовано розвиток тромбоцитопенії, з них у 2 (3,6 %) рівень тромбоцитів
був менше 100х109/л. У жінок групи порівняння, які отримували АКП в анамнезі
було встановлено розвиток наступних ускладнень від проведеної терапії - у 13
(24,6%) шкірні реакції, у 8 (15,1%) встановлено епізоди кровотеч малої
інтенсивності, у 8 (15,1%) під час попередньої антикоагулянтної терапії було
діагностовано розвиток тромбоцитопенії, з них в 2 (3,8%) рівень тромбоцитів був
менше 100х109/л.
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Рисунок 7.2 Чинники, що сприяють розвитку побічних ефектів
антикоагулянтної профілактики

152
Аналізуючи історії вагітності та пологів у жінок, які в анамнезі мали
побічні ефекти від проведеної АКП, було виявлено, що частота розвитку даних
ускладнень повторно серед даних жінок вища ніж серед пацієнток, які
попередньо не утримували антикоагулянти. Так, зокрема рівень повторного
розвитку тромбоцитопеній становив в основній групі – 55,6% (у 5 із 9 вагітних
повторно виникав епізод тромбоцитопенії), у групі порівняння – 75,0% (6 із 8).
Рівень повторного винекнення кровотеч малої інтенсивності в основній групі був
– 37,5% (3 із 8), а в групі порівняння – 62,5% (5 із 8). Отже наявність в анамнезі
ПЕ під час прийому антикоагулянтів, є прогностично несприятливим фактором
повторного розвитку даних ускладнень в майбутньому.
Серед вагітних, які отримували АКП, 15 (22,1%) пацієнток в основній
групі та 14 (20,6%) хворих із групи порівняння було віднесено до групи високого
ризику розвитку ВТЕ. Рівень ПЕ у даних пацієнтів становив 8 (53,5%) в основній
групі та 10 (71,4%) в груп порівняння.
При дослідженні впливу виду соматичної патології на розвиток побічних
ефектів від проведеної АКП, встановлено що найбільше ускладнень від
проведеної терапії виникало серед пацієнток із набутими вадами серця, вагітних
із антифосфоліпідним синдромом та у жінок із ожирінням. Така тенденція
пояснюється цілим рядом причин: використанням більших доз антикоагулянтів,
високий рівень коморбідності та необхідністю проведення даним пацієнтам
більш тривалої АКП.
Водночас було встановлено низьку частоту розвитку побічних ефектів
серед жінок із діагностованими спадковими тромбофіліями та із ВТЕ в анамнезі.
Отримані результати вказують що не зважаючи на наявність у даних вагітних
високого ризику розвитку ВТЕ, а отже і більш тривалого застосування АКП,
отримані профілактичні дози мали чіткий таргерний ефект з одного боку, з
іншого – дані нозології легко піддаються компенсації при адекватній
антикоагуляції.
Вагоме

значення

в

розвитку

побічних

ефектів

мала

наявність

коморбідності в обстежених пацієнтів. Так в основній групі було встановлено
наявність декількох видів екстрагенітальної патології (ЕГП) в 19 (26,4%) жінок,
а в групі порівняння у 17 (25,0%) пацієнток. При цьому саме в пацієнток із
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поєднаною ЕГП виникали найчастіше такі побічні ефекти від антикоагулянтної
терапії як: шкірні реакції в 22 (84,6%) вагітних від усіх пацієнток в яяких
виникло дане ускладнення, остеопатія – у 21 (63,6%), тромбоцитопенія у 12
(46,1%), кровотечі малої інтенсивності – 11 (33,3%), значущі кровотечі 3 (50,0%).
Не зважаючи на те, що на перший погляд, рівень значущих кровотеч серед даних
пацієнтів займає останнє місце за частотою виникнення, з поміж усіх побічних
ефектів, всього дана патологія виникла лише у 6 пацієнток, а отже кожна 2 із них
мала, окрім ЗССС, поєднану екстрагенітальну патологію.
З огляду на результати перебігу вагітності, пологів та післяпологового
періоду в обстежених жінок можна дійти висновку, що такі постійні фактори
ризику розвитку тромбозу як вік, варикозна хвороба вен та високий паритет
вагітностей, при їх ізольованій наявності, добре піддаються корекції за рахунок
АКП і їх наявність не супроводжується збільшенням частоти розвитку побічних
ефектів; в той час наявність такого постійного фактору ризику тромбозу як
ожиріння є прогностично несприятливим, щодо розвитку побічних ефектів при
проведенні антикоагулянтної терапії. Ожиріння є незалежним несприятливим
фактором розвитку остеопорозу, саме тому найбільший рівень остеопатичних
змін в кістковій тканині було діагностовано у жінок із ожирінням – 88,7%.
Незважаючи на те що ізольоване носійство постійних факторів ризику ВТЕ
не мало значного впливу на розвиток побічних ефектів, серед обстежених жінок
у 34 (45,1%) основної групи та у 34 (47,2%) із групи порівняння мало місце
поєднання декількох постійних факторів розвитку ТЕУ ще до настання
вагітності. Такий високий показник наявності одразу 2-ох і більше постійних
факторів, на фоні вже існуючої кардіальної патології, створює передумови для
збільшення тривалості та інтенсивності антикоагулянтної терапії під час
вагітності, що веде до збільшення частоти

розвитку побічних ефектів від

проведеної АКП. Встановлено прямий корелятивний зв'язок між кількістю
постійних факторів ризику тромбозу та частотою розвитку побічних ефектів від
антикоагунятної терапії (рисунок 7.3).
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Рисунок 7.3 Частота побічних ефектів залежно від кількості несприятливих
факторів (%).
Так частота розвитку шкірних реакцій в пацієнтів із 1 фактором –
становить 1 (1,3%), у вагітних із 2-ма факторами – 4 (5,0%), із 3-ма факторами
– 10 (12,5%), при наявності більше ніж 3 фактори – 19 (23,8%). Аналогічна
тенденція встановлена і для таких прямих побічних ефектів як тромбоцитопенія
від 7,1% при 1 факторі до 57,1% при наявності більше 3-х факторів; остеопатія
діагностувалась у 3 (11,5%) жінок, які мали 1 постійний фактор розвитку ВТЕ та
в 11 (42,3%) вагітних, які мали понад 3 постійних фактори.
Вивчаючи отримані дані чітко спостерігається переважання таких видів
побічних ефектів як значні кровотечі, шкірні реакції та тромбоцитопенії серед
пацієнток з підгруп ПО2 та ПГ2 (дані хворі отримували і варфарин і НМГ), тоді
як для жінок підгруп ПО1 та ПГ1 характерним є більша частота розвитку кротеч
малої інтенсивності та остеопатичних станів.
Так кровотечі малої інтенсивності найчастіше спостерігались серед
пацієнток, які утримували непряму антикоагулянтну терапію в період переходу
(брідж-терапія)

з

варфарину

на

НМГ,

що

пояснюється

високим
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антикоагулянтним навантаженням та потенціюванням обох типів АКП. Такі
ускладнення, як остеопатія є більш характерними саме для варфаринотерапії,
оскільки при цьому пригнічується метаболізм в остеобластах. Натомість серед
вагітних, які приймали НМГ високий рівень (47,0%) шкірних реакцій, що
обумовлене підшкірним шляхом введення препарату і його локальним
пригніченням рівня ендогенних антикоагулянтів в місці введення. Значущі
кровотечі частіше виникли в пацієнток які отримували варфарин під час
вагітності. Серед пацієнток, які отримували виключно НМГ, значної вищий
показник жінок, у яких розвинулась тромбоцитопенія (25,5%), що пов’язано і
значним гіперреактивним ефектом НМГ на тромбоцити, особливо в ІІІ триместрі
та в перші дві доби після пологів.
З метою визначення впливу дози НМГ на розвиток побічних ефектів, жінок
із ЗССС, було поділено на дві підгрупи: підгрупа А – пацієнтки, які отримували
профілактичну дозу (20-40 мг/добу еноксапарину натрію підшкірно)

- 111

(79,3%) та підгрупа В – пацієнтки, які отримували середню профілактичну дозу
(60-80 мг/добу еноксапарину натрію підшкірно) – 29 (20,7). Встановлено,
розвиток гепарин-обумовлених ПЕ є дозозаленим, зокрема частота розвитку
шкірних реакцій у підгрупі А становила 6,1% (29 випадків) проти 72,4% в
підгрупі В; рівень тромбоцитопеній становив 7,2% (8 випадків) проти 62,1% (18
випадків).
Отже, основними факторами ризику розвитку побічних ефектів у
пацієнток з ЗССС патологією, при тривалій АКП є: наявність ускладнень від
проведеної АКП в анамнезі, поєднання декількох видів екстрагенітальної
патології, ожиріння, наявність до вагітності 2 і більше постійних факторів ризику
розвитку ВТЕ. Крім того встановлено чітку залежність розвитку окремих видів
побічних ефектів від типу АКП. Встановлено, що ймовірність розвитку побічних
ефектів при терапії НМГ є дозозалежною.
Таким чином, проведення курсу корегуючої терапії в терміні від 16 до 36
тижнів вагітності та використання модифікованих методів контролю за якістю
антикоагулянтної профілактики веде до значного поліпшення основних
показників гемостазу, стану кістковох тканини та стану вен нижніх кінцівок, що
призводить до поліпшення клінічного перебігу вагітності та знижує частоту й
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інтенсивність
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від
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тромбопрофілактики. Це дозволяє рекомендувати розроблений методи лікування
та діагностики для широкого впровадження в акушерських стаціонарах з метою
зниження частоти розвитку материнських ускладнень від проведеної АКП у
вагітних із ЗССС.
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до поставлених мети і завдань нами проведено обстеження 140
вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи (ЗССС), які отримували
антикоагулянтну профілактику (АКП): 72 вагітних жінки із ЗССС (основна
група) – застосовували запропоновану нами модифіковану АКП та комплексну
терапію з першої половини вагітності; до групи порівняння увійшло 68 жінок із
ЗССС, з помірним та високим ступенями ризику розвитку венозного
тромбоемболізму (ВТЕ), які були скеровані на дообстеження, лікування та
підготовку до пологів в ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» в
терміні 34-38 тижнів вагітності, і відповідно отримували, до госпіталізації, лише
стандартну АКП. Групу контролю склали 50 здорових вагітних жінок з низьким
ризиком розвитку ВТЕ .
У залежності від типу проведеної АКП, вагітних, було поділено на
підгрупи. В основній групі було виділено підгрупу О1- 35 (48,6%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як антагоністами вітаміну К (АВК), так
і низькомолекулярними гепаринами (НМГ), та підгрупу О2 – 37 (51.4%) жінок,
які отримували АКП виключно НМГ.
У групі порівняння було виділено підгрупу П1- 32 (47,1%) жінок, які
отримували протягом дослідження АКП як АВК, так і НМГ, та підгрупу П2 – 32
(47,1%) пацієнтки які отримували АКП виключно НМГ.
Роботу виконано на базі ДУ « Інституту педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», у відділенні внутрішньої
патології вагітних.
Основна група жінок отримувала окрім стандартної АКП запропоновану
нами модифіковану терапію, яка включала: дезагрегантний препарат –
ацетилсаліцилову кислоту в дозі 150 мг 1 раз на добу перорально, після прийому
їжі, з 12 по 36 тиждень вагітності; комбінований препарат, який регулює обмін
кальцію та фосфору в організмі – кальцій- D3, який містить в одній таблетці
кальцію карбонат - 1250 мг, що еквівалентно 500 мг кальцію, холекальциферол
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(вітамін D3) - 10 мкг (400 МО) у вигляді концентрату холекальциферолу 4 мг, по
1 жувальній таблетці під час вечері, з 16 тижня вагітності до пологів;
Група порівняння жінок з ЗССС отримувала виключно стандартну
антикоагулянтну терапію.
При проведенні комплексного дослідження в першому триместрі було
виявлено суттєві зміни в показниках первинного та коагуляційного гемостазу в
пацієнток із ЗССС, які отримували АКП. Концентрація тромбоцитів, в першому
триместрі, була достовірно нижчою у жінок основної групи: (212±3,2) ×10 12/л
проти (271,5±3,4) ×10 12/л – в контрольній групі. Не вявлено достовірної різниці,
в залежності від типу АКП: рівень тромбоцитів в підгрупі О1 становив –
188,4±3,2×10 12/л, а в підгрупі О2 – 191,1 ±2,9×10 12/л. Аналізуючи результати
отриманні при вивченні агрегаційних властивостей тромбоцитів в першому
триместрі встановлено

субоптимальний ефект від прийому аспірину, який

відображався в референтних показниках агрегограми на фоні пригнічення другої
хвилі агрегації та незворотності процесу агрегації першої хвилі. Отриманні дані
свідчать про напруження адаптативних механізмів первинного гемостазу у
пацієнток з кардіальною патологією.
Вивчаючи антикоагулянтний потенціал крові у вагітних із ЗССС, які
отримують

АКП

було

виявлено

ряд

закономірностей.

Дослідження

функціональної активності ендогенних антикоагулянтів (ЕАК) скринінговим
методом не виявило суттєвих розладів серед обстежених пацієнток. Так, середні
значення нормалізованого співвідношення ендогенних антикоагулянтів в
основній групі становило – 0,86±0,14 а в групі контролю – 0,88±0,15. Отримані
результати дозволили виключити наявність вроджених гіперкоагулопатичних
станів (спадкових тромбофілій пов’язаних із дефіцитними станами).
При кількісному визначенні активності ендогенниї антикоагулянтів (ЕАК)
було встановлено наступні закономірності. Рівні активності ЕАК у вагітних із
ЗССС були нижчими за аналогічні показники серед здорових вагітних: протеїн
С (рС) – 64,5±1,7% проти 72,7±1,6%; протеїн S (рS) – 54,5±1,7% проти 64,3±1,8%;
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антитромбін ІІІ (АТІІІ) – 54,5±1,4% проти 62,7±1,9%. Найбільш виражені зміни
встановлено у пацієнток, які отримували варфаринотерапію: рівень активності
рС та рS були в середньому на 18,5% нижчими у підгрупі О1 в порівняні із
результатами в підгрупі О2: рС – 51,6±1,5% проти 65,2±1,7%; рS 46,4±1,7%
проти 55,4±1,8%; Рівень АТІІІ в підгрупі О1 був на 12,4% нижчим ніж у
пацієнток з групи О2 (58,2±1,5% проти 50,1±1,6%). Вказані результати свідчать
про розвиток транзиторного зниження активності ЕАК через непрямий
негативний ефект варфарину на синтез рС та рS в ендотелію та прямий
негативний ефект (вітамін-К залежний) на синтез АТІІІ в печінці.
За допомогою денситометрії проводилась оцінка стану кісткової тканини.
Прийом антикоагулянтів сприяв формуванню більш вираженого процесу
ремоделювання в кістках, що призвело до достовірного зниження усіх
показників міцності кісток за даними денситометрії порівняно з контрольною
групою. При цьому середні значення T-критерію, у пацієнток основної групи,
відповідали остеопенії (в межах –2,4…-1,1), а Z-критерію – нормі (з тенденцією
до її нижньої межі). Рівні швидкості поширення ультразвуку через кістку (ШПУ)
були достовірно нижчі в основній групі (1527,31±15,97) за аналогічний показник
в контрольній групі (1597,42±16,37). Рівні широкосмуговог ослаблення
ультразвукового сигналу (ШОУ) серед вагітних контрольної групи в середньому
на 7,4% вищі ніж у жінок з ОГ(98,75±3,83дБ/мГц проти 91,75±3,79 дБ/мГц).
Описані вище результати є непрямими ознаками вираженої резорбції у вагітних,
які отримують антикоагулянти.
Показники метаболізму кісткової тканини, у пацієнток із кардіальною
патологією, вказують на виражену остеорезорбцію на фоні посилення
компенсаторного остеосинтезу. В основній групі дефіцит кальцитоніну було
встановлено у 6 (8,3%) вагітних, а субоптимальний рівень у 28 (38,9%), тоді як в
контрольній групі лише у 6 (12,0%) вагітних суботимальний рівень. Середній
рівень концентрації кальцітонину в плазмі крові, у обстежених вагітних
становив: в ОГ - 28,7±0,3 нг/мл та 39,4 ±0,3 нг/мл в ГК.

160
Концентрація остеокальцину (Ок), статистично була більшою у вагітних з
кардіальною патологією, у порівнянні з контрольною групою (р <0,05): 28,3±0,61
нг/мл проти 22,5±0,62 нг/мл. Така тенденція пов’язана із більш інтенсивними
процесами репаративного остеосинтезу серед пацієнток, які отримували АКП. У
вагітних основної групи, було виявлено достовірно більш високий вміст Скінцевого телопептиду колагену I-го типу (b-СTx), в плазмі крові, в порівнянні з
ГК. В ОГ вміст b-СTx був підвищений в 31 (43,0 %) випадку, і становив в
середньому – 1,42±0,17 нг/мл, тоді як у ГК середні значення даного показника
були 0,52±0,13 нг/мл, і перевищували норму лише у 2 (4 %) вагітних.
При ультразвуковому обстеженні стану кровотоку венах ніг, у пацієнток із
ЗССС, виявлено зміни в морфологічних показниках на фоні нормальних
динамічних показників. Зокрема за діаметром поперечного перерізу (ДПП) в
стегнових венах, у пацієнток ОГ встановлено, що у 18 (25,0 %) жінок – норма, у
34 (47,2%) – легкий ступінь, у 18 (25%) – середній ступінь розширення вен. Серед
здорових вагітних у 6 (12%) пацієнток легкий ступінь розширення вен, в решти
– норма. Площа поперечного перерізу (ППП) стегнової вени у здорових вагітних
була в межах норми і не перевищувала 0,63±0,05 см 2. Розрахунки ППП, у
вагітних із ЗССС, підтвердили дані, отримані при вимірюванні ДПП: показник
ППП в стегнових венах був вищим на 19% і становив в середньому – 0,76±0,04
см2.
Результати дослідження в І триместрі свідчать, що ДПП великих
підшкірних венах (ВПВ) у здорових вагітних не перевищував 1,0 см. При оцінці
кровообігу ВПВ в І триместрі, у 13 хворих із ЗССС виявлені порушення
кровообігу – у 3 (4,2%) розширення ІІ ступеню, у 10 (13,9%) – І-го ступеню.
Проведені результати дослідження показали, що ППП великих підшкірних вен у
здорових вагітних не перевищувала 0,76 ±0,03 см 2, а у жінок із ЗССС 0,92±0,04 що становить варіант норми. Динамічні показники кровотоку вен –
середня швидкість кровотоку (СШК) та об’ємна швидкість кровотоку (ОШК) у
пацієнток основної групи та групи контролю були в межах норми.
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Взявши до уваги зміни виявленні у вагітних із ЗССС, на тлі АКП, було
проведено її медикаментозну корекцію: з метою досягнення оптимального
ефекту від прийому аспірину, його дозу збільшено до 150мг; для покращення
синтезу ЕАК та кровотоку у венах ніг – двокомпонентний ангіопротектор –
бетаргін; для оптимізації процесів метаболізму в кістковій тканині – кальцій-D3.
З метою оцінки ефективності проведеної коригуючої терапії АКП, було
проведено дослідження жінок основної групи та порівняно отримані результати
із аналогічними показниками в групах порівняння та контролю.
При вивчені анамнезу, у вагітних із ЗССС, виявлено високий рівень двох
та більше факторів розвитку ВТЕ вік понад 35 років було обтяжений сімейний
тромбоемболічний анамнез; наявність варикозної хвороби вен ніг, високий
паритет вагітностей, епізоди ВТЕ серед членів сімей обстежених жінок. Таким
чином серед обстежених жінок у 34 (47,2 %) ОГ та у 33 (48,5%) із ГП мало місце
поєднання декількох постійних факторів розвитку ТЕУ ще до настання
вагітності.
Найбільш

інформативними

показниками

ефективності

тромбопрофілактики в період переходу з гепаринів на варфарин є функціональна
активність

ендогенних

нормалізованого

антикоагулянтів

співвідношення

з

подальшим

антикоагулянтів

(термін

визначенням
досягнення

ефективної антикоагуляції встановлюється на 26,4±2,3 год. швидше, у
порівнянні зі стандартними методами); при переході на гепаринотерапію –
визначення анти-Ха-активності антикоагулянтів (термін досягнення ефективної
антикоагуляції встановлюється на 19,1±1,5 год. швидше, у порівнянні зі
стандартними методами).
У жінок із кардіальною патологією антикоагулянтна профілактика
призводить до розвитку суттєвих побічних ефектів: шкірні реакції – у 63 (45,0%)
вагітних, тромбоцитопенія – у 26 (18,6%), кровотечі малої інтенсивності – 25
(17,9%), остеопенія – 65 (46,4%), значущі кровотечі – у 6 (4,3%) випадках.
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Основними

чинниками,

що

сприяли

розвитку

побічних

ефектів

антикоагулянтної профілактики є коморбідність, ожиріння, наявність двох чи
більше факторів ризику розвитку венозного тромбозу, обтяжений анамнез щодо
прийому антикоагулянтів. Найчастіше (42,7% – в основній групі та 41,9% – в
групі порівняння) побічні ефекти виникали у пацієнток, при поєднанні декількох
несприятливих факторів. Виявлено пряму сильну залежність (r=0,8039) частоти
розвитку побічних ефектів від кількості несприятливих факторів.
Застосування коригуючої терапії, спрямованої на попередження розвитку
та зменшення інтенсивності проявів основних побічних ефектів антикоагулянтів
у вагітних із серцево-судинними захворюваннями, забезпечує зниження частоти
розвитку тромбоцитопенії на 16,6%, кровотеч малої інтенсивності на 60,5%,
шкірних реакцій – на 33,3%. остеопенії на 14,8%, частоти клінічних проявів
остеопенічного синдрому на 73,0%.
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ВИСНОВКИ
1. Венозний

тромбоемболізм є однією з провідних причин материнської

смертності в економічно розвинених країнах. Його ризик у вагітних в 5 разів
вищий ніж у невагітних жінок того ж віку. За наявності серцево-судинної
патології частота венозного тромбоемболізму без профілактики у вагітних
становить 43,4 випадки на 1000. Тривала тромбопрофілактика у пацієнтів із
кардіальною патологією асоціюється з частими побічними ефектами від (4560%), більшість яких є непопереджуваними, однак

такими, що піддаються

корекції.
2. У вагітних із ЗССС відбуваються

зміни в судино-тромбоцитарному

гемостазі, які проявляються суттєвим зниженням рівня тромбоцитів (в
середньому на 21,2% ±0,8% в порівнянні із групою контролю), та порушення їх
агрегаційних властивостей. Отримані дані

патогенетично обгрунтовують

включення до комплексу лікувально-профілактичних заходів для вагітних із
ЗССС скорегованої дози аспірину та проведення диференційно-діагностичного
аналізу з метою виключення імунного генезу розвитку тромбоцитопенії.
3.Найбільш інформативними показниками ефективності тромбопрофілактики
при застосуванні варфарину є визначення функціональної активності ендогенних
антикоагулянтів з наступним визначенням нормалізованого співвідношення
антикоагулянтів, при застосуванні низькомолекуляних гепаринів – визначення
анти-Ха-активності

(термін

досягнення

ефективної

антикоагуляції

встановлюється на 19,1±1,5 год. швидше, у порівнянні зі стандартними
методами).
4. У пацієнток із захворюваннями серцево-судинної системи, які отримували
антикоагулянтну профілактику, рівень активності ендогенних антикоагулянтів
був достовірно нижчим ніж у здорових вагітних (протеїн С - 57,4 ± 0,45 % проти
70,4± 0,51 %; протеїн S - 52,1 ± 0,32 % проти 64,4± 0,36%; антитромбін ІІІ - 54,7
± 0,42 % проти 65,8±0,37%). Найбільш вираженим був негативний ефект
варфарино-профілактики на активність протеїну С (50,3± 0,41 % в підгрупі О1
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проти 62,3 ± 0,42 % - в підгрупі О2) та протеїну S (48,6± 0,37 % в підгрупі О1
проти 57,3 ± 0,32 % - в підгрупі О2).
5. Визначення рівня активності ендогенних антикоагулянтів дозволяє
встановити природу розвитку тромбоцитопенії під час вагітності, а також
дозволяє провести профілактику розвитку шкірних реакцій та кровотеч малої
інтенсивності. Включення до комплексу лікувально-профілктичних заходів
препарату з ангіопротекторним та гепатопротекторним ефектами – бетаргіну є
ефективним і патогенетично обґрунтованим, зважаючи на істотне значення в
розвитку побічних від проведеної тромбопрофілактики зниження рівня
активності ендогенних антикоагулянтів.
.6 Використання антикоагулянтів під час вагітності призводить до розвитку
дисбалансу між процесами остеорезорбції та остеосинтезу, що стає причиною
зниження мінералізації кісткової тканини і потребує медикаментозної корекції.
7. Під час вагітності морфологічне ремодулювання варикозно розширених вен
нижніх кінцівок прогресує з наступним залученням динамічних показників
венозного кровотоку. Дані процеси більш більшою мірою виражені у жінок із
ЗССС, що обумовлено гіпокінетичним типом кровообігу в даної групи пацієнток.
Покращення показників гемодинаміки в венах нижніх кінцівок у вагітних
основної групи обумовлене позитивним ефектом запропонованої схеми
медикаментозної корекції лікування.
8.

Основними

чинниками,

що

сприяли

розвитку

побічних

ефектів

антикоагулянтної профілактики є коморбідність, ожиріння, наявність двох чи
більше факторів ризику розвитку венозного тромбозу, обтяжений анамнез щодо
прийому антикоагулянтів. Найчастіше (42,7% – в основній групі та 41,9% – в
групі порівняння) побічні ефекти виникали у пацієнток, при поєднанні декількох
несприятливих факторів. Виявлено пряму сильну залежність (r=0,8039) частоти
розвитку побічних ефектів від кількості несприятливих факторів.
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9. Зниження частоти розвитку ускладнень вагітності в основній групі
(гіпертензивних розладів на 24,5%, синдрому затримки росту плода – на 27,1%,
дистресу плоду – на 46,7%) та зменшення об’єму крововтрати в пологах на 10%
свідчить про ефективність проведеної коригуючої терапії.
10. Застосування коригуючої терапії, дозволяє збільшити материнську
безпечність тривалої антикоагулянтної тромбопрофілактики шляхом зниження
частоти розвитку ускладнень перебігу вагітності та пологів та зменшення
інтенсивності проявів основних побічних ефектів антикоагулянтів у вагітних із
серцево-судинними захворюваннями. Запроваджений комплекс забезпечує
зниження частоти розвитку тромбоцитопенії на 16,6%, кровотеч малої
інтенсивності на 60,5%, шкірних реакцій – на 33,3%. остеопенії на 14,8%,
частоту клінічних проявів остеопенічного синдрому на 73,0%.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У вагітних, із ЗССС, при проведенні АКП, з метою ефективного
проведення даної профілактики та зниження частоти ускладнень необхідно
досліджувати функціональний стан ендогених антикоагулянтів (цільові значення
НС=0,7-1,0) та анти-Ха-активність (цільові значення 0,4-0,7).
2. У разі виявлення тромбоцитопенії, під час проведення АКП, слід
провести диференційно-діагностичний алгоритм спрямований на з’ясування
причин розвитку даного стану.
3. З метою покращення материнських наслідків у вагітних із ЗССС, які
отримують АКП, до стандартного лікування варто включити запропоновану
нами модифіковану, коригуючу терапію.
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