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АНОТАЦІЯ 

 

Невишна Ю.В. Оптимізація підготовки до перших пологів та 

профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у здорових вагітних. 

− Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». – Державна установа 

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

Національної академії медичних наук України», Київ, 2021. 

 

Дисертацію присвячено зниженню частоти акушерських і 

перинатальних ускладнень у здорових першонароджуючих шляхом 

оптимізації допологової підготовки на підставі вивчення предикторів 

аномалій пологової діяльності, визначення порогів больової чутливості, 

стану особистої та ситуативної тривожності, показників стрес-лімітуючої та 

стрес-реалізуючої систем організму. 

В роботі використано клініко-лабораторні, психологічні, гормональні, 

функціональні, статистичні методи обробки отриманих результатів. 

Для вирішення поставлених завдань на першому етапі було проведено 

ретроспективний аналіз пологів у 2545 жінок, які були розродженні на базі 

пологового відділенні для вагітних з акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О.М. Лук’янової НАМН України» за період з 2010-го по 2014 роки, що 

дав можливість визначити особливості перебігу вагітності, пологів, 

післяпологового періоду та перинатальних результатів розродження і 

з’ясувати частоту та основні варіанти аномалій пологової діяльності у 

здорових першонароджуючих. Під час ретроспективного дослідження 

виявлено, що питома вага першонароджуючих за досліджуваний період 

склала 56,7%, з них першовагітних було 42,3%, і лише 8,1% жінок виявилися 

здоровими (ОR = 6,06; 95% СІ: 3,79-9,7; р<0,05). Встановлено високий рівень 
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загрози переривання вагітності – 31,2%, стабільно високий рівень анемії – 

34,6%, багатоводдя – 17,6% у цих жінок. 

Частота передчасного розриву плодових оболонок була у 21,5% випадків, 

аномалій пологової діяльності – 22,4%, яка призводить до збільшення 

кількості операцій кесаревого розтину у структурі методів розродження 

здорових вагітних – від 10,0% до 17,1% за 5 років спостереження.  

Відмічено статистично достовірну різницю у застосуванні 

пологозбудження у першонароджуючих жінок: у групі партнерських пологів 

застосовувалося у 7,2% жінок, а у групі традиційних пологів – у два рази 

частіше – 14,7%, (р < 0,05). Виявлена достовірна різниця в частоті 

застосування методів пологопідсилення у практично здорових жінок: під час 

партнерських пологів – 12,7% проти 24,2% у жінок без партнерської 

підтримки, що у два рази менше. Відмічена достовірна різниця у частоті 

випадків оперативних пологів: 8,2% у порівнянні з групою вагітних без 

партнерської підтримки під час пологів – 18,9%. 

Частота аномалій пологової діяльності у жінок з традиційним веденням 

пологів складає 32,6%, найчастіше розвивається слабкість пологової діяльності 

22,1% випадків, що у 2 рази частіше, ніж у випадку партнерських пологів – 

10,9% випадків. Дискоординація пологової діяльності – 10,5% проти 2,7% у 

партнерських пологах.  

У першонароджуючих здорових жінок, пологи у яких проходили без 

участі партнера, наркотичні анальгетики застосовувалися у 25,2% випадків, 

тобто в три з половиною рази частіше ніж у пацієнток з партнером – 7,2% 

випадків, (р<0,05). Епідуральна анестезія (ЕПДА) в групі партнерських 

пологів застосовувалася у 2,2 рази рідше, ніж у контрольній групі – (10,9% 

проти 24,2%), спазмолітики застосовувалися у 2,8 рази рідше – (10,9% проти 

30,5%), комбіновані методи знеболення – втричі рідше у порівнянні з 

пацієнтками, у яких не було партнерської підтримки в пологах: (3,6% проти 

12,6%) випадків.  
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Проаналізовані перинатальні наслідки пологів у практично здорових жінок, 

що народжували вперше, а саме народження дітей у стані асфіксії за умови 

партнерських пологів зустрічається в 2,3 рази рідше (4,5% проти 10,5%), (р<0,05). 

При партнерських пологах число здорових дітей, виписаних з пологового 

будинку додому протягом 3–5 днів після народження, більше, ніж після 

традиційних пологів: 58,2% проти 38,9%, (ОR = 2,1; 95% CI: 2,4-7,5; р<0,05). 

У ході проведеного проспективного дослідження перебігу вагітності у 

обстежуваних жінок в терміні 37,1-37,3 тижнів при порівняльному аналізі 

встановлено, що частота гестаційних ускладнень у цих жінок по групах 

достовірно не відрізнялася (p>0,05).  

Традиційна підготовка вагітних до пологів не забезпечує зниження 

частоти акушерських ускладнень, що зумовлено реалізацією розвитку 

аномалій пологової діяльності у здорових жінок на тлі змін психологічного 

статусу з підвищенням високого та помірного рівня особистої (83,3%) та 

ситуативної тривожності (93,3%). Відзначено, що проведення рекомендованої 

допологової підготовки з використанням транскраніальної електростимуляції 

(ТЕС) у комбінації з магнієм дозволило вірогідно стабілізувати рівень 

ситуативної тривожності. Так після її проведення низька ситуативна 

тривожність була відзначена у 28,9% вагітних, помірна збільшилась до 57,8%, 

високий рівень спостерігався лише у 13,3% (p<0,05). Отримані результати 

свідчать, що стійкий анальгетичний ефект визначався вже після 4-ї 

процедури ТЕС, який  утримувався протягом 24 годин після закінчення 

кожного наступного сеансу. Це надає можливість забезпечити ефективне 

немедикаментозне знеболення І-го періоду пологів при розвитку регулярної 

пологової діяльності у визначений проміжок часу. 

Стан стрес-реалізуючої й стрес-лімітуючої систем у обстежуваних 

характеризується достовірними змінами гормонального фону у залежності 

від проведення допологової підготовки (p < 0,05). У жінок, які пройшли 

допологову підготовку за розробленою нами методикою, показники мали 

найменш виявлений стрес-реалізуючий характер. Встановлений високий та 
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середній рівень кореляційного зв’язку між рівнем тривожності та 

показниками стрес-реалізуючої системи (адреналін – r=0,72 і кортизолом – 

r=–0,44) і стрес-лімітуючої системи (серотоніном – r=0,73 і β-ендорфіном − 

r=–0,60). 

Застосування транскраніальної електростимуляції у комбінації з 

розчинною формою органічного магнію вірогідно знижують стан 

психоемоційного стресу та підвищують поріг больової чутливості в пологах – 

в 4,2 рази вже після четвертої процедури ТЕС. 

Порівняльна оцінка перебігу пологів встановила зниження частоти 

ускладнень у жінок, які пройшли рекомендовану допологову підготовку. Так 

слабкість пологової діяльності знизилась до 4,4% (1-ша група − 11,1%, 

контрольна − 16,7%); частота пологопідсилення у жінок 2-ї групи становила 4,4% 

(1-ша група − 11,1%, контрольна − 16,7%). Частота оперативного 

родорозродження у 2-й групі становила 2,2%, операцій кесаревого розтину в 2-й 

групі не було (1-ша група − 4,4% та 11,1%, контрольна − 6,7% та 23,3% 

відповідно). Дистрес плода в пологах зустрічався у 13,3% випадків у 1-й, 16,7% 

− у контрольній та 2,2% − у 2-й групі (р<0,05). 

Частота застосування у пологах спинно-мозкової анестезії та 

інтубаційного наркозу у контрольній групі склала (20,0% та 3,3%) проти (8,9% та 

2,2%) 1-ї групи відповідно, що пояснюється в першу чергу значним 

відсотком оперативного розродження цієї категорії пацієнток. У 

першонароджуючих здорових жінок, пологи у яких проходили без участі 

партнера, наркотичні анальгетики застосовувалися у 8 (26,7%) випадків, тобто у 

1,5 рази частіше ніж у пацієнток першої групи та у 2 частіше, ніж у роділь другої 

групи, (р < 0,05). Епідуральна анестезія в контрольній та 1-й групах 

застосовувалася у 33,3% проти 28,9% випадків та в 2-ї групі – 13,3%, (р<0,05).  

Порівняльна оцінка перинатальних наслідків виявила, що асфіксії 

середнього ступеню тяжкості — у 1-й та контрольній групах склала 6,7% та 

10,0% відповідно, (p<0,05), за відсутності таких випадків у 2-й групі, асфіксія 

тяжкого ступеню відмічена лише в групі контролю та становить 3,3%.  
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Застосування транскраніальної електростимуляції у комбінації з 

розчинною формою органічного магнію у комплексній підготовці до 

партнерських пологів покращує психологічний стан, позитивно впливає на 

показники стрес-реалізуючої й стрес-лімітуючої систем, підвищує больовий 

поріг та поріг терпимості болю, сприяє зменшенню числа ускладнень в 

пологах, у першу чергу, аномалій пологової діяльності, оперативних пологів, 

зменшує загальну тривалість пологів та має позитивний вплив на стан плода 

та новонародженого. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на підставі 

ретроспективного аналізу визначено особливості перебігу вагітності, пологів, 

післяпологового періоду та перинатальні результати розродження здорових 

першонароджуючих. Встановлено, що вагітність у цих жінок 

супроводжується значною кількістю ускладнень, а саме: загрозою 

переривання, анемією, раннім гестозом, безсимптомною бактеріурією, 

гестаційним пієлонефритом, гіпертензією вагітних. В пологах ці жінки мали 

високий показник аномалій пологової діяльності, передчасного розриву 

плодових оболонок, дистресу плода, оперативного розродження, низьку 

оцінку новонароджених за шкалою Апгар. З’ясована частота та основні 

варіанти аномалій пологової діяльності у цих жінок, а саме: слабкість та 

дискоординація пологової діяльності. 

Встановлено, що під час вагітності та пологів здорові 

першонароджуючі переживали психоемоційний стрес, що спричиняв зміни 

ситуативної та особистої тривожності, найбільш виражені в активну фазу 

пологів. 

Вивчено характер змін показників стрес-реалізуючої та стрес-

лімітуючої систем в активну фазу пологів та встановлено кореляційний 

зв'язок з показниками психологічного стану, що надало можливість 

поглибити існуючі дані про патогенетичні механізми порушень пологової 

діяльності та розвитку перинатальної патології. Визначено характер 
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больового синдрому в пологах та застосовані методи знеболення у здорових 

першонароджуючих.  

Встановлено, що партнерські пологи зменшують психологічне 

навантаження та поліпшують показники стрес-реалізуючої й стрес-

лімітуючої систем здорових першонароджуючих, підвищують поріг болю, 

але зберігається високий рівень особистої та ситуативної тривожності, 

високий показник рівня кортизолу та значна частина жінок, які оцінювали 

біль, як сильний та нестерпний, що обумовлювало необхідність подальшого 

удосконалення допологової підготовки. 

Науково обгрунтований алгоритм допологової підготовки у здорових 

першонароджуючих, що включає: психофізичну підготовку, партнерську 

підтримку, транскраніальну електростимуляцію структур головного мозку та 

застосування розчинного магнію, який покращує психологічний стан, 

позитивно впливає на показники стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої 

систем, підвищує больовий поріг та поріг терпимості болю. 

Для практичної охорони здоров’я запропонований алгоритм підготовки 

сімейних пар до перших пологів із застосуванням транскраніальної 

електростимуляції у поєднанні з магнієм, який веде до зниження ситуативної 

тривожності та підвищення порогу терпимості болю у жінок та сприяє їхній 

адекватній поведінці в пологах, тим самим, знижує акушерські і перинатальні 

ускладнення. 

Даний алгоритм підвищив кількість нормальних перших пологів у 

здорових вагітних та покращив адаптацію плода до переживання ним 

родового стресу, зменшив частоту акушерських і перинатальних ускладнень, 

необхідність необгрунтованих оперативних втручань та мінімізував 

застосування медикаментів у пологах. 

Ключові слова: роділля, допологова підготовка, транскраніальна 

електростимуляція, больовий поріг, знеболення, партнерські пологи. 
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ANNOTATION 

 

Nevishna Yu.V. Optimization of preparation for childbirth and prevention of 

obstetric and perinatal complications in healthy pregnant women. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for the degree of candidate of Medical Sciences in a specialty 

14.01.01 "Obstetrics and gynecology". − State Institution "Institute of Pediatrics, 

Obstetrics and Gynecology named after acad. OM Lukyanova National Academy 

of Medical Sciences of Ukraine ", Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to reducing the frequency of obstetric and 

perinatal complications in healthy women by optimizing prenatal training based on 

the study of predictors of labor anomalies, determining the thresholds of pain 

sensitivity, personal and situational anxiety, stress-limiting and stress-

implementing systems. 

Clinical-laboratory, psychological, hormonal, functional, statistical methods 

of processing the obtained results are used in the work. 

To solve the tasks at the first stage, a retrospective analysis of childbirth was 

performed in 2545 women who were born on the basis of the maternity ward for 

pregnant women with obstetric pathology of the State Institution "IPAG. acad. 

OHM. Lukyanova National Academy of Medical Sciences of Ukraine "for the 

period from 2010 to 2014, which made it possible to determine the features of 

pregnancy, childbirth, postpartum and perinatal delivery and to determine the 

frequency and main variants of labor abnormalities in healthy firstborns. A 

retrospective study found that the proportion of primiparous women in the study 

period was 56.7%, of whom 42.3% were primiparous, and only 8.1% of women 

were healthy (OR = 6.06; 95% SI: 3.79-9.7, p<0.05). A high level of threat of 

abortion was found - 31.2%, a consistently high level of anemia - 34.6%, 

polyhydramnios - 17.6% in these women. 

The frequency of premature rupture of membranes was in 21.5% of cases, 

anomalies of labor - 22.4%, which leads to an increase in the number of cesarean 
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sections in the structure of methods of delivery of healthy pregnant women - from 

10.0% to 17.1% in 5 years observation. 

There was a statistically significant difference in the use of arousal in 

primiparous women: in the group of partner births it was used in 7.2% of women, 

and in the group of traditional childbirth - twice as often - 14.7% (p<0.05). There 

was a significant difference in the frequency of use of methods of childbirth in 

almost healthy women: during partner childbirth - 12.7% against 24.2% in women 

without partner support, which is twice less. There was a significant difference in 

the frequency of operative births: 8.2% compared to the group of pregnant women 

without partner support during childbirth - 18.9%. 

The frequency of birth defects in women with traditional childbirth is 32.6%, 

the most common weakness is labor 22.1% of cases, which is 2 times more often 

than in the case of partner childbirth - 10.9% of cases. Discoordination of labor - 

10.5% against 2.7% in partner childbirth. 

In healthy first-born women who gave birth without the participation of a 

partner, narcotic analgesics were used in 25.2% of cases, ie three and a half times 

more often than in patients with a partner - 7.2% of cases (p<0.05). Epidural 

anesthesia (EPDA) in the group of partner births was used 2.2 times less often than 

in the control group - (10.9% vs. 24.2%), antispasmodics were used 2.8 times less 

often - (10.9% vs. 30.5%), combined methods of anesthesia - three times less often 

compared with patients who did not have partner support in childbirth: (3.6% vs. 

12.6%) cases. 

The analyzed perinatal consequences of childbirth in almost healthy women who 

gave birth for the first time, namely the birth of children in a state of asphyxia in the 

case of partner childbirth is 2.3 times less common (4.5% vs. 10.5%), (p<0.05). In 

partner births, the number of healthy children discharged from the maternity hospital at 

home within 3-5 days after birth is higher than after traditional births: 58.2% vs. 38.9%, 

(OR = 2.1; 95% CI: 2, 4-7.5, p <0.05). 
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In a prospective study of pregnancy in the examined women at 37.1-37.3 

weeks in a comparative analysis found that the frequency of gestational 

complications in these women in the groups did not differ significantly (p>0.05). 

Traditional preparation of pregnant women for childbirth does not reduce the 

frequency of obstetric complications due to the development of abnormalities in 

childbirth in healthy women against the background of changes in psychological 

status with high and moderate levels of personal (83.3%) and situational anxiety 

(93.3%). It is noted that the recommended prenatal training using TPP in 

combination with magnesium has allowed to stabilize the level of situational 

anxiety. Thus, after its implementation, low situational anxiety was noted in 28.9% 

of pregnant women, moderate increased to 57.8%, high level was observed only in 

13.3% (p<0.05). The obtained results show that the stable analgesic effect was 

determined after the 4th TPP procedure, which was maintained for 24 hours after 

the end of each subsequent session. This makes it possible to provide effective 

non-drug analgesia of the first period of childbirth with the development of regular 

labor in a certain period of time.  

The state of the stress-realizing and stress-limiting systems in the subjects is 

characterized by significant changes in the hormonal background depending on the 

prenatal training (p <0.05). In women who underwent prenatal training according 

to the method developed by us, the indicators were the least pronounced stress-

realization. There is a high and medium level of correlation between the level of 

anxiety and indicators of the stress-implementing system (adrenaline - r=0.72 and 

cortisol - r=-0.44) and the stress-limiting system (serotonin - r=0.73 and β 

endorphin - r=-0.60). 

The use of transcranial electrical stimulation in combination with a soluble 

form of organic magnesium is likely to reduce the state of psycho-emotional stress 

and increase the threshold of pain sensitivity in childbirth - 4.2 times after the 

fourth TPP procedure. 

A comparative assessment of the course of childbirth found a reduction in the 

incidence of complications in women who received the recommended prenatal 
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training. Thus, the weakness of labor decreased to 4.4% (1st group - 11.1%, control - 

16.7%); the frequency of labor enhancement in women of the 2nd group was 4.4% 

(1st group - 11.1%, control - 16.7%). The frequency of operative delivery in the 2nd 

group was 2.2%, caesarean section was not in the 2nd group (1st group - 4.4% and 

11.1%, control - 6.7% and 23.3 % respectively). Fetal distress in childbirth occurred 

in 13.3% of cases in the 1st, 16.7% - in the control and 2.2% - in the 2nd group 

(p<0.05). 

The frequency of use in spinal anesthesia and intubation anesthesia in the 

control group was (20.0% and 3.3%) against (8.9% and 2.2%) of the 1st group, 

respectively, which is primarily due to significant the percentage of operative 

delivery of this category of patients. In healthy first-born women who gave birth 

without the participation of a partner, narcotic analgesics were used in 8 (26.7%) 

cases, ie 1.5 times more often than in patients of the first group and 2 times more 

often than in mothers of the second group (p<0.05). Epidural anesthesia in the 

control and 1st groups was used in 33.3% against 28.9% of cases and in the 2nd 

group - 13.3% (p<0.05).  

Comparative assessment of perinatal consequences revealed that moderate 

asphyxia in the 1st and control groups was 6.7% and 10.0%, respectively, (p 

<0.05), in the absence of such cases in the 2nd group, asphyxia severe was 

observed only in the control group and is 3.3%. 

The use of transcranial electrical stimulation in combination with a soluble 

form of organic magnesium in complex preparation for partner childbirth improves 

the psychological state, has a positive effect on stress-relieving and stress-limiting 

systems, increases the pain threshold and pain tolerance threshold, reduces the 

number of complications in childbirth. in turn, anomalies of labor, operative 

childbirth, reduces the overall duration of childbirth and has a positive effect on the 

condition of the fetus and newborn. 

The scientific novelty of the obtained results is that on the basis of 

retrospective analysis the peculiarities of pregnancy, childbirth, postpartum period 

and perinatal results of childbirth of healthy first-borns are determined. It is 
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established that pregnancy in these women is accompanied by a significant number 

of complications, namely: the threat of abortion, anemia, early preeclampsia, 

asymptomatic bacteriuria, gestational pyelonephritis, hypertension in pregnant 

women. In childbirth, these women had a high rate of abnormalities in labor, 

premature rupture of membranes, fetal distress, surgical delivery, low score of 

newborns on the Apgar scale. The frequency and main variants of labor 

abnormalities in these women have been clarified, namely: weakness and 

incoordination of labor. 

It was found that during pregnancy and childbirth, healthy newborns 

experienced psycho-emotional stress, which caused changes in situational and 

personal anxiety, most pronounced in the active phase of pogroms. The nature of 

changes in the indicators of stress-implementing and stress-limiting systems in the 

active phase of childbirth was studied and correlated with the indicators of 

psychological state, which provided an opportunity to deepen existing data on 

pathogenetic mechanisms of labor and perinatal pathology. The nature of the pain 

syndrome in childbirth was determined and anesthesia methods were used in 

healthy primiparous women. 

Partner childbirth has been shown to reduce psychological stress and 

improve the performance and stress-limiting systems of healthy primiparous 

women, increase the pain threshold, but maintain high levels of personal and 

situational anxiety, high cortisol levels, and a significant proportion of women who 

rated pain as severe. and intolerable, which necessitated further improvement of 

prenatal training. 

Scientifically based algorithm of prenatal training in healthy primiparous 

women, which includes: psychophysical training, partner support, transcranial 

electrical stimulation of brain structures and the use of soluble magnesium, which 

improves the psychological state, has a positive effect on stress-implementing and 

stress-limiting systems. pain tolerance threshold. 

For practical health care, an algorithm for preparing couples for the first 

birth with the use of transcranial electrical stimulation in combination with 



13 

magnesium, which reduces situational anxiety and increases the pain tolerance 

threshold in women and promotes their adequate behavior in childbirth, thereby 

reducing obstetric and perinatal complications. 

This algorithm increased the number of normal first births in healthy 

pregnant women and improved the fetus' adaptation to experiencing labor stress, 

reduced the frequency of obstetric and perinatal complications, the need for 

unwarranted surgery, and minimized the use of medications in childbirth. 

Key words: childbirth, prenatal training, transcranial electrical stimulation, 

pain threshold, anesthesia, partner childbirth. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

 

АМО – амплітуду миттєвих осциляцій. 

АПД – аномалії пологової діяльності. 

БПП – біофізичний профіль плода. 

БЧСС – базальну частоту серцевих скорочень. 

ВУГ – внутрішньоутробна гіпоксія. 

ДПД – дискоординована пологова діяльність. 

ЕПДА – епідуральна анестезія. 

ІБП – інтервал больової переносимості. 

ІР – індекс резистентності. 

ЗРП – затримка розвитку плода. 

КТГ – кардіотокографія. 

КШК – криві швидкості кровотоку. 

НСТ – нестресовий тест. 

ПРПО – передчасний розрив плодових оболонок. 

ПБ – поріг болю. 

ПІ – пульсаційний індекс. 

ПКГД – психологічного компонента гестаційної домінанти. 

ПП – партнерські пологи. 

ПСП – показник страждання плода. 

ПТБ – поріг терпимості болю. 

СДС – систоло-діастолічне співвідношення. 

СДМ – скоротлива діяльність матки. 

СМА – спино-мозкова анестезія. 

ТЕС – транс краніальна електростимуляці 

УЗД – ультразвукове дослідження. 

СПД – слабкість пологової діяльності. 

ЦНС – центральна нервова система. 
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ЧСС – частоти серцевих скорочень. 

ФПК – фетоплацентарний комплекс. 
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                                                        ВСТУП 

 

Актуальність теми. Охорона здоров’я матері та дитини є однією з 

найактуальніших проблем сучасної медицини. Питання профілактики 

акушерських і перинатальних ускладнень відносяться до найважливіших і 

перспективних [1−3]. 

Аномалії скоротливої діяльності матки є одним з найчастіших 

ускладнень пологів, що спостерігається в 11–42% пологів. Перше місце 

належить слабкості пологових сил, що залишається однією з провідних 

причин несприятливого завершення пологів. Частота слабкості пологової 

діяльності не має тенденції до зниження і становить 2,05–17% [4−5].  

Значна частина ускладнень у пологах зумовлена впливом 

психоемоційних факторів, що напряму залежать від допологової підготовки, 

а фізіологічний перебіг пологів у більшості випадків визначається станом жінки 

перед пологами [6].  

Відомо, що наслідки пологів залежать як від нейро-ендокринно-

імунного стану вагітної, так від і психологічних характеристик жінки [7−8]. 

Більша частина ускладнень у пологах зумовлена впливом психоемоційних 

факторів, що напряму залежать від підготовки вагітної до пологів, а 

фізіологічний перебіг пологів у більшості випадків визначається станом 

жінки перед пологами [7, 9−10]. Встановлено, що основною психологічною 

потребою жінки під час пологів є відчуття безпеки та емоційного комфорту, 

що робить методи психопрофілактики складовою частиною супроводу під 

час пологів [11−13]. Також відомо, що психоемоційна дезадаптація є причиною 

гормональних розладів у жінок репродуктивного віку в 46% випадків. Не 

достатньо вивчений вплив цих розладів на виникнення ускладнень в пологах 

[14−16].   

Психопрофілактичній допологовій підготовці вагітних приділяється 

багато уваги, оскільки саме вона є ефективним фактором попередження 

акушерських ускладнень та покращення перинатальних наслідків. Серед 
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новітніх технологій в акушерстві особливе місце займають партнерські 

пологи, частоти яких зростає з року в рік та є резервом зниження показників 

акушерської і перинатальної патології [7, 14].   

 Відома достатньо значима клінічна ефективність немедикаментозних 

методів знеболення у пологах, а саме фізіопсихопрофілактична підготовка, 

електроакупунктурні методи, голкорефлексотерапія, їх широке застосування 

обмежено в силу різноманітних об’єктивних причин, тому очевидною є 

необхідність подальшого удосконалення методів допологової підготовки 

вагітних. Останніми роками для лікування деяких акушерських ускладнень 

використовується метод транскраніальної електростимуляції, що має 

здатність викликати активацію ендорфінних відділів головного мозку, його 

холінергічних, серотонінергічних та ГАМК-ергічних структур, сприяє 

стабілізації центральних механізмів судинної регуляції, що беруть участь в 

ініціації початку пологової діяльності [17, 18].   

Наукове дослідження спрямоване на зниження частоти акушерських і 

перинатальних ускладнень у здорових першонароджуючих жінок шляхом 

оптимізації допологової підготовки на підставі вивчення предикторів 

аномалій пологової діяльності, визначення порогів больової чутливості, 

стану особистої та ситуативної тривожності, показників стрес-лімітуючої та 

стрес-реалізуючої систем організму. 

Все вище наведене визначило мету та завдання роботи. 

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

Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи  

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка 

О.М.Лук’янової НАМН України» «Дослідити стан репродуктивного здоров’я 

жінок, що перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів та 

ризики у них перинатальних порушень» (№ державної реєстрації 

0111U002055). Автор є співвиконавцем зазначеної науково-дослідної роботи. 

Мета дослідження – знизити частоту акушерських і перинатальних 

ускладнень у здорових першонароджучюих шляхом оптимізації допологової 



22 

підготовки на підставі вивчення предикторів аномалій пологової діяльності, 

визначення порогів больової чутливості, стану особистої та ситуативної 

тривожності, показників стрес-лімітуючої та стрес-реалізуючої систем 

організму. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового 

періоду та перинатальні результати розродження здорових 

першонароджуючих на основі ретроспективного аналізу. 

2. З’ясувати частоту і основні варіанти аномалій пологової діяльності у 

здорових першонароджуючих жінок. 

3. Провести оцінку стану особистої та ситуативної тривожності у 

здорових першонароджуючих в динаміці вагітності, пологів та 

післяпологового періоду. 

4. Вивчити показники стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем в 

активну фазу пологів та встановити кореляційний зв'язок з показниками 

психологічного стану. 

5. Провести оцінку пологового болю та застосованих методів 

знеболення у здорових першонароджуючих. 

6. Вивчити стан плода та матково-плацентарного кровообігу здорових 

першонароджуючих. 

7. Дослідити вплив родинно-орієнтованих технологій на психологічний 

стан, поріг терпимості болю, показники стрес-реалізуючої та стрес-

лімітуючої систем у перших пологах у здорових жінок. 

8. Оптимізувати алгоритм допологової підготовки подружніх пар при 

перших пологах та оцінити його ефективність. 

Об’єкт дослідження – перебіг перших пологів у здорових жінок. 

Предмет дослідження − стан вагітних, роділь, породіль, їх 

психоемоційний статус, пологи, акушерські та перинатальні ускладнення, 

стрес-реалізуюча та стрес-лімітуюча системи організму здорових жінок, стан 

плода та новонародженого. 
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Методи дослідження: клініко-лабораторні, психологічні, гормональні, 

функціональні, статистичні методи обробки отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі 

ретроспективного аналізу визначено особливості перебігу вагітності, пологів, 

післяпологового періоду та перинатальні результати розродження здорових 

першонароджуючих. Встановлено, що вагітність у здорових 

першонароджуючих жінок супроводжується значною кількістю ускладнень, а 

саме: загрозою переривання, анемією, раннім гестозом, безсимптомною 

бактеріурією, гестаційним пієлонефритом, гіпертензією вагітних. В пологах 

ці жінки мали високий показник аномалій пологової діяльності, передчасного 

розриву плодових оболонок, дистресу плода, оперативного розродження, 

низьку оцінку новонароджених за шкалою Апгар. Післяпологовий період 

ускладнювався дефектами плаценти та оболонок, розривом шийки матки та 

промежини. З’ясована частота та основні варіанти аномалій пологової 

діяльності у цих жінок, а саме: слабкість та дискоординація пологової 

діяльності. 

Встановлено, що під час  вагітності та пологів здорові 

першонароджуючі переживали психоемоційний стрес, що спричиняв зміни 

ситуативної та особистої тривожності, найбільш виражені в активну фазу 

пологів.  

 Вивчено характер змін показників стрес-реалізуючої та стрес-

лімітуючої систем в активну фазу пологів та встановлено кореляційний 

зв'язок з показниками психологічного стану, що надало можливість 

поглибити існуючі дані про патогенетичні механізми порушень пологової 

діяльності та розвитку перинатальної патології. Визначено характер 

больового синдрому в пологах та застосовані методи знеболення у здорових 

першонароджуючих.  

Встановлено, що партнерські пологи зменшують психологічне 

навантаження та поліпшують показники стрес-реалізуючої й стрес-

лімітуючої систем здорових першонароджуючих, підвищують поріг болю,  
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але зберігається високий рівень особистої та ситуативної тривожності, 

високий показник рівня кортизолу та значна частина жінок, які оцінювали 

біль, як сильний та нестерпний, що обумовлювало необхідність подальшого 

удосконалення допологової підготовки. 

Науково обгрунтований алгоритм допологової підготовки у здорових 

першонароджуючих, що включає: психофізичну підготовку, партнерську 

підтримку, транскраніальну електростимуляцію структур головного мозку та 

застосування розчинного магнію, який покращує психологічний стан, 

позитивно впливає на показники стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої 

систем, підвищує больовий поріг та поріг терпимості болю.  

Запропонований алгоритм допологової підготовки здорових 

першонароджуючих сприяє зниженню частоти ускладнень в пологах та 

післяпологовому періоді, покращенню процесів післяпологової адаптації, 

зниженню рівня перинатальної патології та зменшенню медикаментозного 

навантаження. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Запропонований алгоритм підготовки сімейних пар до перших пологів 

із застосуванням транскраніальної електростимуляції у поєднанні з магнієм, 

який веде до зниження ситуативної тривожності та підвищення порогу 

терпимості болю у жінок, що сприяє їхній адекватній поведінці в пологах, 

тим самим, зниженню акушерських і перинатальних ускладнень. 

Даний алгоритм допологової підготовки впроваджено з метою 

підвищення кількості нормальних перших пологів у здорових вагітних та 

покращення адаптації плода до переживання ним родового стресу, 

зменшення частоти акушерських і перинатальних ускладнень, необхідності 

необгрунтованих оперативних втручань та мінімілізації застосування 

медикаментів в пологах. 

Розроблено спосіб підготовки вагітних до партнерських пологів (патент 

України на корисну модель №130188 ). 
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Результати дослідження впроваджені в лікувальну практику 

Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», 

КНП «Київський міський пологовий будинок №1», КЗ Сумської обласної 

ради «Обласний клінічний перинатальний центр», КНП «Клінічний 

пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради, КНП 

«Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради Сумської області, 

КНП «Пологовий будинок» Рівненської міської ради, КП  «Волинське 

обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» 

Волинської обласної ради, КНП «Тернопільська міська клінічна лікарня №2». 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено 

ретроспективний аналіз медичної документації з оцінкою акушерських і 

перинатальних результатів 2545 пологів, які проведені на базі пологового 

відділенні для вагітних з акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. акад.             

О.М. Лук’янової НАМН України» за період з 2010 по 2014 рік. На 

проспективному етапі у 120 вагітних було проведено клініко-лабораторне 

дослідження, оцінка перебігу вагітності та пологів, післяпологового періоду 

та стану неонатальної адаптації новонароджених. У 45 вагітних був 

застосований удосконалений комплексний алгоритм допологової підготовки 

з використанням транскраніальної електростимуляції структур головного 

мозку. Самостійно проведена оцінка психосоматичного стану обстежуваних 

пацієнток, забір і підготовка для дослідження біологічного матеріалу. Одержано у 

співавторстві патент на корисну модель № 130188, Бюл. № 22, 26.11.2018 

«Спосіб  підготовки вагітних до партнерських пологів». 

Розроблено та впроваджено алгоритм допологової підготовки, що 

включає: психофізичну підготовку, партнерську підтримку, транскраніальну 

електростимуляцію структур головного мозку та застосування розчинного 

магнію з метою підвищення кількості нормальних пологів у здорових 

першонароджуючих. Самостійно проведена статистична обробка отриманих 

результатів. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на науково-

практичних конференціях: Асоціація неонатологів України. Конференція 

молодих вчених України. «Перинатальна медицина» (Київ, 2015), науково-

практична конференція «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» 

(Київ, 2016), науково-практична конференція «Сучасні інновації в акушерстві 

та гінекології» (Київ, 2017), «Міжнародна науково-практична конференція – 

школа студентів та молодих вчених» BIOMEDTalks - 2019 (Київ, 2019), 

Міжнародна науково-практична конференція «Гіперпроліферативний 

синдром та репродуктивне здоровя жінки: сучасні підходи до діагностики, 

лікування та профілактики» (Київ, 2021). XV з’їзд Асоціації акушерів-

гінекологів України «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: актуальні та 

дискусійні питання» (Київ, 2021). Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, молодих вчених «BIOMEDICAL PERSPECTIVES ІІІ» 

(Суми, 2021). 

Публікації: Основні наукові положення і висновки дисертації 

відображені в 12 наукових працях, у тому числі 7 – у фахових виданнях 

України та періодичних зарубіжних виданнях (1 публікація у виданні, 

індексованому міжнародною базою Scоpus). Серед публікацій 4 – тези у 

матеріалах конгресів та конференцій, 1 патент на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 210 

сторінках друкованого тексту і складається з анотації, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що нараховує 272 

бібліографічних описів, які займають 32 сторінки, 6 додатків, що 

нараховують 7 сторінок. Робота ілюстрована 38 таблицями та 12 рисунками, 

які займають 1 сторінку. 

 



27 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОФІЛАКТИКУ АКУШЕРСЬКИХ 

 ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЗДОРОВИХ ВАГІТНИХ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Адаптаційні зміни в організмі під час фізіологічної вагітності  

 

Значні соціальні зміни сучасного суспільства, трансформація його 

соціальної та вікової структури, особлива гострота демографічних проблем 

зумовлюють інтерес до феномену материнства і до дослідження його 

проблем науковцями. Сучасна концепція ведення вагітності та пологів 

спрямована на безпечне материнство, народження не тільки живої, але й 

здорової дитини [13–15].  

Прогнозування і профілактика ускладнень під час пологів залишаються 

актуальною проблемою сучасного акушерства [13, 16–18]. Вивчення і оцінка 

процесів адаптації материнського організму під час вагітності та пологів 

можуть сприяти її вирішенню. Механізми адаптації організму не завжди 

можна врахувати при плануванні акушерської тактики у вагітних і роділь. У 

зв’язку з цим не завжди у жінок з соматичною патологією пологи бувають 

ускладненими, а у практично здорових вагітних не можна гарантувати їх 

нормальний перебіг [7, 10–13]. 

Для розуміння механізмів ускладненого перебігу вагітності необхідно 

чітке уявлення про формування фізіологічної гестації на новому етапі 

розвитку акушерства [19-20]. Оцінка гомеорезиса при вагітності є 

актуальною у зв'язку з необхідністю уточнення меж фізіологічної гестації, 

яка є безперервним компенсаторно-пристосувальних процесом, та 

патологічних станів, що загрожують несприятливими гестаційними і 

перинатальними наслідками [15, 21].  

Період вагітності є критичним з точки зору динаміки не тільки 

фізіологічних, а й психологічних процесів, а поведінка матері під час 
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вагітності і ставлення до виношуваної дитини є важливими для перебігу 

вагітності, формування і розвитку дитини [22–25].  

У наукових роботах вагітність розглядається як нормативна або 

розвиваюча криза, що має визначальне значення для розвитку особистості 

жінки і переходу до нової соціальної ролі [26]. Специфіка становища жінки 

призводить до дестабілізації особистості і соціально-психологічного 

оточення, а необхідність вирішення життєвих завдань в короткі терміни 

підсилює стресогенність ситуації [23, 27]. Стан вагітності супроводжується 

змінами на різних рівнях ідентичності (особистісної, професійної, тілесної, 

сексуальної та інших). Найбільш виражені ці зміни в поведінковій, 

когнітивній, емоційній, мотиваційній сферах особистості, що значно впливає 

на перебіг вагітності [28, 29].  

Вагітність – це динамічний та точно скоординований процес, що 

включає системні та місцеві зміни у матері, які забезпечують надходження 

поживних речовин та кисню до дитини для внутрішньоутробного розвитку та 

подальшої лактації. Невідповідна адаптація материнської фізіології може 

призвести до ускладнень вагітності, таких як гестаційний діабет, гестоз, 

затримка росту плода, передчасні пологи, що може мати негативні наслідки 

для здоров’я плода та матері [7, 21, 22, 25, 30]. 

Під час вагітності організм жінки зазнає значних анатомічних та 

фізіологічних змін для розвитку плода. Для більшості жінок, які мають 

неускладнену вагітність, ці зміни проходять після вагітності з мінімальними 

залишковими наслідками. Важливо розуміти нормальні фізіологічні зміни, 

що відбуваються під час вагітності, оскільки це допоможе відрізнити від 

аномалій адаптації [31, 32]. 

Вагітність, як особливий вид домінанти, передбачає розвиток процесів 

адаптивної перебудови різноманітних функцій організму жінки, спрямованих 

на підтримку внутрішнього гомеостазу в системі «мати-плацента-плід» [33]. 

Адаптаційні зміни різних систем організму жінки протягом всієї вагітності є 

складним ієрархічно організованим процесом. Відповідно до сучасних 
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уявлень, провідна роль в адаптивній поведінці організму належить 

вегетативній нервовій системі. Вона є одним з основних механізмів, що 

забезпечують спрямованість і вираженість компенсаторних і адаптивних 

процесів, а також відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу [34]. 

Для здорових вагітних характерним є рівний базовий настрій, 

позитивна оцінка власної особистості, переважання парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи, синхронізація діяльності структур 

мозку [35]. Посилення холінергічної парасимпатичної активності наприкінці 

вагітності є одним з важливих компонентів початку пологової діяльності.  

Фактори, що ускладнюють адаптацію у вагітних: мотиваційний 

конфлікт, незрілість мотивації народження дитини, порушення фізичного або 

психічного розвитку, ускладнення в сімейних або соціальних відносинах. У 

вагітних з психоемоційними змінами, тривожно-депресивним станом, які 

виношують вагітність поза шлюбом, переважає тонус симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи мозку [34, 35, 36]. Це призводить до високої 

частоти ускладнень вагітності та підвищенню перинатальної захворюваності. 

У патогенезі багатьох акушерських ускладнень лежить синдром дезадаптації, 

який проявляється неузгодженістю і десинхронізацією адаптаційних і 

компенсаторно-захисних реакцій функціональної системи «мати–плацента–

плід» [36, 37]. 

Для дослідження стану адаптації у вагітних і породіль 

використовуються кардіоритмографія, проба серцево-дихального 

синхронізму, оскільки система кровообігу людини є індикатором 

пристосувальної діяльності організму [38]. Дослідження вегетативної 

нервової системи є показником напруження адаптаційно-компенсаторних 

механізмів [34, 39].  

Відповідно до сучасних психологічних досліджень вагітності велике 

значення має сформованість материнської домінанти [35]. Виокремлюють 

також гестаційну домінанту – стан організму під час вагітності, який володіє 

властивістю домінантності [40]. Материнська домінанта – більш широке і 
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об’ємне поняття, яке містить психологічний, соціальний, культурологічний і 

медичний аспекти, які оцінюються за об’єктивними і суб’єктивними 

критеріями [35]. 

Гестаційна домінанта зумовлює фізіологічну перебудову в організмі 

жінки та впливає на її емоційний стан, внаслідок чого вагітні стають 

вразливими, чутливими до стресових впливів [41–43]. Гестаційна домінанта 

містить фізіологічний та психологічний компоненти, які відповідно 

визначаються біологічними або психічними змінами [44]. Вона забезпечує 

спрямованість усіх реакцій організму на створення оптимальних умов для 

розвитку ембріона, а потім плода [45]. 

Під час вагітності в організмі відбуваються суттєві зміни, які 

відбиваються у переживанні жінкою симптоматики вагітності, в її активності 

та психічному стані [46–48]. Визначення типу психологічного компонента 

гестаційної домінанти (ПКГД) є важливим психопрофілактичним заходом, 

який дозволяє визначити, як складаються відношення у сім’ї у зв’язку з 

вагітністю. Виділяють п’ять типів ПКГД [49]: 

- оптимальний тип характеризується адекватним відношенням вагітної 

жінки до змін, що відбуваються і високим ступенем відповідальності; 

- гіпогестогнозичний тип характеризується недооцінюванням жінкою 

важливості змін, що відбуваються; 

- ейфоричний тип характеризується підвищеним фоном настрою, 

упевненістю в своїх силах і нерозумінням своєї ролі, надмірною 

безпечністю; 

- тривожний тип характеризується наявністю високого ступеня тривоги, 

яка визначає всю поведінку жінки і негативно впливає на плід; 

- депресивний тип характеризується максимально вираженою тривогою, 

невротичними станами. 

За показником ПКГД умовно вагітних розподіляють на три групи [49]. 

До групи практично здорових відносять вагітних, які знаходяться у стані 

психологічного комфорту та мають оптимальний тип ПКГД. У жінок «групи 
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ризику» відзначається підвищена ймовірність розвитку нервово-психічних 

порушень, соматичних захворювань або загострення хронічних розладів. До 

цієї групи відносять жінок з ейфоричним, гіпогестогнозичним і тривожним 

типом ПКГД. У групі жінок «ті, що потребують лікування» клінічні прояви 

набагато більше виражені, ніж у жінок з «групи ризику», часто у цих вагітних 

виявляють нервово-психічні розлади, що потребує спостереження і лікування 

у психотерапевта. Сюди відносяться жінки з депресивним типом ПКГД і 

високими показниками по гіпогестогнозичному і тривожному типам ПКГД. 

Оптимальний варіант ПКГД є найбільш сприятливим для становлення 

фізіологічного компонента домінанти вагітності та домінанти пологів, 

сприятливого перебігу післяпологового періоду, розвитку немовляти. Типи 

ПКГД можуть змінюватися протягом вагітності в залежності від терміну 

гестації, соматичного стану жінки, ситуації в сім'ї, відносин, що складаються 

з лікарем тощо [46, 49]. Однак, саме оптимальний тип ПКГД сприяє 

виношуванню здорового плода, згодом народженню здорової дитини [45].  

Відчуття благополуччя у шлюбі формує емоційну стійкість жінок 

незалежно від досвіду материнства. Крім того, оптимальний тип налаштовує 

жінку на прийняття дитини незалежно від її стану здоров'я, що важливо для 

формування діади «мати-дитина» та позитивного психологічного клімату в 

сім'ї [45, 46]. 

У дослідженні Д.С.Корнієнко та співавт. (2019) розглядається роль віку 

і статусу жінки в формуванні типу ПКГД і специфіка взаємозв'язків між 

характеристиками ПКГД і батьківськими установками [50]. Відмінності в 

показниках батьківських установок, реакцій і типу ПКГД проявилися в тому, 

що фактор віку відіграє велику роль, ніж статус. Так, молодші жінки 

відчувають більше негативних емоційних переживань у зв'язку з сімейним 

життям і вихованням дитини, а також схильні до переживання депресивного 

компонента ПКГД. Незалежно від віку емоційні параметри взаємодії в сім'ї 

пов'язані з більш адаптивними типами ПКГД, тоді як неадаптивні типи ПКГД 

більшою мірою пов'язані з великими емоційними переживаннями [51-52]. 
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Важливу роль у процесі переживання вагітності відіграють такі 

чинники як: суб'єктивна оцінка рівня соціального благополуччя 

(наявність/відсутність досвіду перинатальних втрат, рівень і характер освіти 

вагітної жінки, тощо); тип переживання вагітності по відношенню жінки до 

себе вагітної, до системи «мати-дитина», що формується, відносин до 

вагітної жінки її оточення; рівень стресостійкості; механізми психологічних 

захистів; схильність до прийняття/відкидання традиційних і повсякденних 

уявлень про правила виношування дитини та її перинатального виховання 

[51, 53].  

Під час вагітності особистість жінки змінюється на фізіологічному, 

когнітивному, емоційному, поведінковому, екзистенціальному рівні [43, 45, 

54]. Ставлення жінок до материнства змінилося під впливом соціально-

психологічної ситуації, яка неодмінно позначається на материнській ролі та її 

функціонуванні [55].  

Важливою складовою вагітності є психологічні зміни в організмі 

жінки: етап становлення материнства, початок взаємодії між матір'ю та 

плодом, коли виникає образ майбутньої дитини, який сприймається жінкою 

як реальна дитина, з якою вона веде внутрішній діалог [52, 53]. Існує декілька 

шляхів такої взаємодії – гуморальний, поведінковий та психологічний. При 

цьому найбільш яскравим вважають поведінковий, коли дитина відчуває 

поведінку матері [56].  

Вагітність розглядають як критичний етап у розвитку особистості 

жінки, оскільки відбувається не тільки переоцінка цінностей, особистісна 

перебудова, але й змінюється образ тіла, ритм та стиль життя [54–57]. Жінки 

нерідко відчувають багато сумнівів, тривогу, невпевненість з приводу свого 

материнства, що накладає відбиток на готовність до пологів. Під час 

вагітності жінки схильні до стресу внаслідок гормональних і фізіологічних 

змін. У цей період жінка може абсолютно по-іншому сприймати і оцінювати 

звичні стресори і стресові ситуації, у тому числі пережиті емоції [58–60]. 
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У першому триместрі вагітності відбувається зміна активності корково-

підкіркових структур центральної нервової системи (ЦНС) жінки. 

Збудливість кори великих півкуль головного мозку вагітної дещо знижується, 

а збудливість спинного мозку та підкіркових центрів навпаки – підвищується 

[32]. Фізіологічно цей період характеризується появою симптоматики 

вагітності, неприємними фізичними відчуттями, змінами в емоційному стані, 

деякою загальмованістю, підвищеною потребою у сні. Вважається, що в 

першому триместрі тривожність найбільш виражена, з'являється 

дратівливість, різка зміна настрою, знижується загальна активність. Це 

період становлення гестаційної домінанти [28, 61]. 

У вагітних жінок у другому триместрі збудливість кори великих 

півкуль головного мозку і підкіркових центрів має приблизно однаковий 

рівень. При нормальному перебігу вагітності емоційний фон жінки 

стабілізується. Відбувається прийняття нового життя у собі – перебудова 

самосвідомості жінки з поступовим включенням до нього образу дитини. 

Найчастіше це настає після першого ворушіння плода [49, 62]. Цей період 

зміни системи цінностей та відносин, а також утворення нових смислів у 

майбутньої матері. Стабілізується гормональний фон, зникають симптоми 

нездужання. У другій половині вагітності на тлі сформованої гестаційної 

домінанти, при фізіологічному перебігу, емоційний фон залишається відносно 

стабільним [28, 63]. 

У третьому триместрі збудливість кори великих півкуль головного 

мозку у жінки підвищується і залишається високою до 38–39 тижнів, після 

чого знижується [49, 64]. Цей триместр вагітності, як з медичної, так і з 

психологічної точки зору, вважається досить складним [62, 63, 65]. У жінки в 

деякій мірі погіршується самопочуття, вона швидше втомлюється, 

ускладнюється рухова активність, часто погіршується сон [58]. У цей час 

може виникнути або посилитися симптом страху пологів. Підвищується 

активність, пов'язана з підготовкою до пологів і післяпологового періоду [28, 

61, 66].   
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Неврологічні зміни під час вагітності відбуваються, щоб забезпечити 

можливість матері належним чином доглядати за своїм новонародженим 

немовлям, Спостерігається посилена активація префронтальної кори та 

нейрогенез нюхової цибулини переднього мозку, які важливі для 

регулювання поведінки [67]. 

Зміни в серцево-судинній системі жінки починаються дуже рано в 

період гестації та призводять до системного розширення судин і посилення 

перфузії крові материнських органів, включаючи вагітну матку [66–70]. 

Основними факторами, які впливають на зміни гемодинаміки та функції 

серця під час вагітності є підвищене навантаження, збільшення маси 

циркулюючої крові, поява плацентарної системи кровообігу, збільшення 

вмісту в крові естрогенів, прогестерону, простагландинів Е1 та Е2 і постійно 

зростаюча маса тіла вагітної [71, 72]. Зі збільшенням розмірів матки 

обмежується рухомість діафрагми, підвищується внутрішньочеревний тиск, 

змінюється розміщення серця у грудній порожнині, що також впливає на 

роботу серця. Системний судинний опір знижується на 25–30% і 

супроводжується збільшенням серцевого викиду на 40% [73, 74]. Одночасно 

зі збільшенням серцевого викиду під час вагітності збільшується і фракція 

викиду. У другій половині вагітності відбувається деяке збільшення частоти 

серцевих скорочень, а ударний об’єм зменшується. Під час вагітності 

збільшується маса міокарда та розміри різних відділів серця. Нирковий 

кровотік і швидкість клубочкової фільтрації також збільшені [75, 76]. 

Прогестерон знижує тонус гладких м’язів, що сприяє підвищенню 

васкуляризації органів, розширенню вен таза і нижніх кінцівок. Внаслідок 

змін серцевого викиду, в’язкості крові та периферичного судинного опору 

систолічний і діастолічний артеріальний тиск протягом перших 24 тижнів 

знижується на 5–15 мм рт. ст. і наприкінці вагітності нормалізується [32, 77]. 

Центральний венозний тиск у третьому триместрі становить 4–12 мм вод. ст. 

Тиск у венах нижніх кінцівок протягом вагітності дещо збільшується і 
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становить 7–10 мм рт. ст., тому через недостатність клапанів вен 

спостерігається їх варикозне розширення [61, 78]. 

Об'єм плазми поступово збільшується на 30 % протягом нормальної 

вагітності, що є необхідним для задоволення потреб кисню в материнських 

органах і росту плода [30, 77–79]. Оскільки збільшення обсягу плазми 

більше, ніж збільшення маси еритроцитів, відбувається зниження 

концентрації гемоглобіну, гематокриту та кількості еритроцитів. Кількість 

тромбоцитів, як правило, поступово падає під час нормальної вагітності, хоча 

зазвичай вона залишається в межах норми [80]. 

Зміни в системі згортання крові під час вагітності призводять до 

фізіологічного стану гіперкоагуляції (під час підготовки гемостазу після 

пологів) [81]. Концентрації деяких факторів згортання крові, зокрема VIII, IX 

та X, збільшується. Рівень фібриногену значно підвищується, а 

фібринолітична активність знижується. Концентрація ендогенних 

антикоагулянтів, таких як антитромбін та білок S, зменшується. Таким 

чином, вагітність змінює баланс в системі згортання крові на користь 

згортання крові, зумовлюючи схильність до венозного тромбозу. Цей 

підвищений ризик відзначається з першого триместру вагітності та 

принаймні протягом 12 тижнів після пологів [73].  

Легенева функція у вагітних жінок також змінена і охоплює зміни 

частоти вентиляції та газів крові. Наприклад, дихальний об’єм легенів і 

хвилинна вентиляція збільшуються на 30–50% [82]. Підняття діафрагми 

зменшує загальну ємність легень на 4–5%. Функціональна ємність, 

залишковий, резервний об’єми видиху зменшуються на 20%. Об’єм вдиху є 

максимальним на 22–24 тижні і зростає на 5–10% [32]. У результаті 

збільшення споживання кисню під час гіпервентиляції відбувається більша 

продукція вуглекислого газу, що призводить до хронічного респіраторного 

алкалозу, який компенсується посиленою нирковою екскрецією бікарбонату. 

Загалом, ці адаптаційні зміни забезпечують добре самопочуття вагітної, 
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одночасно забезпечуючи адекватний приплив крові до плаценти для 

живлення плода, оксигенації та дозрівання [73, 83]. 

Нудота та блювання – дуже поширені скарги під час вагітності, які 

зустрічаються у 50–90% вагітних жінок [82, 83]. Це може бути адаптивним 

механізмом вагітності, спрямованим на попередження споживати потенційно 

тератогенних речовини, такі як фрукти та овочі із сильним смаком. Точний 

механізм, що лежить в основі, не з’ясований, але пов’язані з вагітністю 

гормони, такі як хоріонічний гонадотропін людини, естроген та прогестерон, 

можуть брати участь в етіології. Гормони щитовидної залози також можуть 

брати участь у розвитку симптомів нудоти, оскільки було виявлено сильну 

асоціацію з нудотою та патологічними тестами функції щитовидної залози. 

Психологічні причини, генетична несумісність, імунологічні фактори, 

дефіцит поживних речовини, а також інфекція хелікобактерпілорі також 

розглядаються науковцями в якості етіологічних факторів нудоти та 

блювання під час вагітності [84]. Симптоми нудоти зазвичай зникають до 20-

го тижня вагітності, але близько 10–20% пацієнток відчувають симптоми 

після 20-го тижня, а деякі і до кінця вагітності. У більшості випадків 

достатньо незначної модифікації дієти та визначення електролітного балансу 

[73].  

З прогресуванням вагітності також відбуваються механічні зміни в 

шлунково-кишковому тракті, зумовлені збільшенням матки [32]. Шлунок 

дедалі більше зміщується вгору, що призводить до зміненої осі та 

підвищення внутрішньошлункового тиску. Тонус сфінктера стравоходу 

також знижений, і ці фактори можуть зумовити схильність до симптомів 

рефлюксу, а також нудоти та блювання. Зміни рівня естрогену та 

прогестерону також впливають на структурні зміни в шлунково-кишковому 

тракті та зміни кишкової мікрофлори. Сюди входять порушення функції 

гладких м’язів, що призводить до шлункової дизритмії або гастропарезу [85, 

86].   
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Вагітність зумовлює збільшення потреби в залізі в 2–3 рази не тільки 

для синтезу гемоглобіну, але й для плода та вироблення певних ферментів 

[87–89]. Потреба у фолієвій кислоті зростає у 10–20 разів, а у вітаміні В12 – 

удвічі [73, 90]. Вагітність пов'язана з відносною недостатністю йоду. 

Причинами цього є активний транспорт йоду від матері до 

фетоплацентарного комплексу та посилена екскреція йоду із сечею [91].  

Нутритивний дефіцит магнію під час вагітності – поширена проблема в 

усьому світі [92–94]. За результатами наукових досліджень більше 85 % 

вагітних жінок мають дефіцит магнію, що негативно впливає на 

фізіологічний перебіг вагітності та плід [95–98]. Такий вплив визначається 

тим, що Mg
2+

 є есенціальним внутрішньоклітинним мікроелементом, який 

регулює роботу більше 800 ферментів; стабілізує гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирникову вісь; стабілізує глутаматні NMDA-рецептори, захищаючи 

клітину від надходження збудливої амінокислоти – глутамату; є антагоністом 

позаклітинного кальцію і тим самим стабілізує клітинну мембрану, сприяє 

накопиченню АТФ в нервових клітинах, активізації енергетичного обміну, 

перешкоджає ендотеліопатії і тромбоутворенню; нормалізує процеси синтезу 

і розпаду катехоламінів [99, 100]. 

Магній активує фермент NO-синтетазу, який підсилює продукцію 

оксиду азоту (NO) з метою підтримки просвіту маткової артерії в 

розширеному стані під час вагітності. При дефіциті магнію активність NO-

синтази знижується, діаметр судин стає меншим. Mg
2+

 також має 

безпосередній вплив на плацентарний кровотік. Зниження плацентарного 

кровотоку при дефіциті магнію призводить до плацентарної недостатності і 

затримки розвитку плода [92, 101]. У плаценті міститься більше магнію, ніж 

в будь-якому іншому органі чи тканині. Це обумовлено тим, що плацента з 

високою концентрацією мітохондрій є центром енергетичного метаболізму, 

важливого як для матері, так і для плода. Також відомо, що плацента 

синтезує понад 150 білків і гормонів, 70 % з яких є магнійзалежними. Це є 

однією з основних причин підвищеної потреби в магнії у вагітних [102]. 
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Також виявлений зв'язок між зниженим рівнем Mg
2+

 і дефіцитом ваги плода у 

терміні гестації 33–41 тижнів [93, 101]. 

Під час гестації спостерігаються зміни в метаболічному та 

гормональному стані жінки [103–108]. Вагітність є діабетогенним станом. 

Бета-клітини, що секретують інсулін, піддаються гіперплазії, що призводить 

до збільшення секреції інсуліну та підвищення чутливості до інсуліну на 

ранніх термінах вагітності з подальшою прогресуючою 

інсулінорезистентністю [109, 110]. Резистентність до інсуліну у матері 

починається у другому триместрі та досягає максимуму в третьому 

триместрі. Це результат збільшення секреції діабетогенних гормонів, таких 

як плацентарний лактоген, гормон росту, прогестерон, кортизол та 

пролактин. Ці гормони спричиняють зниження чутливості до інсуліну в 

периферичних тканинах, зокрема, в адипоцитах та скелетних м’язах, 

втручаючись в сигналізацію рецепторів інсуліну [111].  

Фізіологічний перебіг вагітності супроводжується збільшенням 

активності функції щитовидної залози, внаслідок гіперпродукції хоріонічного 

гонадотропіну, підвищення продукції естрогенів, тироксинзв’язуючого 

глобуліна, збільшення ниркового кровотоку і клубочкової фільтрації, що 

призводить до посилення екскреції йоду з сечею, більш інтенсивного 

кровопостачання тканини щитовидної залози, а також деякого збільшення 

маси тканини [112–115]. Під час вагітності спостерігається підвищена 

потреба в тиреоїдних гормонах і в йоді з можливістю розвитку гіпертиреозу. 

Встановлено підвищення концентрації вільних фракцій тиреоїдних гормонів 

в крові вагітних протягом перших п'яти тижнів вагітності. Потім їх рівень 

знижується, особливо в третьому триместрі вагітності, не виходячи за 

нормативні показники [116, 117].  

На пізніх термінах вагітності спостерігається зниження чутливості 

материнських тканин до інсуліну та супутнє збільшення ліполізу та 

печінкового глюконеогенезу [119]. Незважаючи на збільшення концентрації 

лептину та інсуліну, пов'язане з вагітністю, апетит матері збільшується під 
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час вагітності [120]. Разом ці метаболічні та ендокринні зміни збільшують 

доступність ліпідів та глюкози для швидкозростаючого плоду в кінці гестації.  

Під час вагітності спостерігаються помітні зміни метаболізму у кістковій 

тканині. Зокрема, всмоктування кальцію у кишківнику посилюється за 

рахунок регуляції рівня 1,25-дигідроксивітаміну D та посилення мобілізації 

кальцію з материнської кісткової тканини. Ці процеси підтримують 

надходження кальцію для формування, росту та мінералізації скелета плода 

[30]. 

 Головною умовою збереження вагітності є імуносупресія, яка 

реалізується за допомогою цитокінів. Імунна система матері під час 

вагітності суворо регулюється, щоб запобігти небажаній імунній реакції 

проти батьківських антигенів, присутніх у концепті, що розвивається [121, 

122]. Зі збільшенням терміну гестації відбувається пригнічення 

прозапального Th1-типу імунітету і перехід до більш протизапального Th2-

імунного стану у матері, що підтримує ріст плода та материнське 

благополуччя [123, 124]. Фізіологічна вагітність залежить від переваги 

протизапальних, не цитотоксичних Th-2-цитокінів (ІL-4, ІL-5, ІL-10, ІL-15), 

які сприяють розвитку трофобласта, контролюють ангіогенез, підвищують 

продукцію хоріонічного гонадотропіну людини, здійснюють імуносупресію 

[120, 124–127]. Загальна кількість циркулюючих лейкоцитів, моноцитів, 

гранулоцитів і Т-лімфоцитів збільшується у жінки у відповідь на вагітність 

[122]. Однак експресія основного комплексу гістосумісності класу II 

циркулюючими моноцитами знижується, що зменшує презентацію антигену 

та стимуляцію Т-клітин під час вагітності та заважає імунній системі матері 

здійснювати небажану реакцію на антигени плода. Загальна кількість 

циркулюючих природних клітин-кілерів та секреція прозапальних цитокінів 

(IFN-γ) також зменшується. Однак, напередодні пологів, імунна система 

матері переходить у прозапальний стан, особливо локально в матці, для 

сприяння пологовій діяльності [128, 129]. 
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Таким чином багаточисленні зміни, що відбуваються в організмі жінки, 

вимагають підвищеної активності всіх органів і систем організму, 

формуванню структур, що забезпечують спільну життєдіяльність матері і 

плода. Зміни поведінки, психічного функціонування пов’язані з процесами 

адаптації організму до нового фізіологічного стану. В здоровому організмі 

пристосування до нових умов діяльності відбувається частіше безболісно. 

Однак, з метою профілактики порушень фізичного стану до великого 

фізичного і психічного навантаження необхідно зміцнювати фізичний і 

нервово-психічний стан організму жінки [130−132]. 

 

1.2 Методи підготовки до пологів та оптимізація розродження 

здорових вагітних  

 

Показник перинатальної смертності залежить як від стану здоров'я 

жінки до запліднення та під час вагітності, так і від стану надання медичної 

допомоги в жіночих консультаціях, акушерських та неонатологічних 

стаціонарах і широко використовується для оцінки якості надання медичної 

допомоги вагітним, роділлям і немовлятам у ранньому неонатальному 

періоді [133–136]. Використання технологій допологової підготовки, 

спрямованих на демедикалізацію вагітності, дає змогу відновити визначення 

фізіологічного перебігу пологів за обмеженням фармакологічних впливів на 

породіллю, плід та новонародженого [137]. Зниження перинатальної 

захворюваності і материнської смертності пов’язано з підготовкою вагітних 

до пологів, раціональним веденням пологів і правильного вибору методу 

розродження [138]. Оптимізація ведення пологів має велике значення для 

покращення перинатальних результатів [33, 139]. 

Незважаючи на багаторічні дискусії та дослідження, до теперішнього 

моменту не існує загальноприйнятої універсальної або стандартизованої 

концепції «нормальних пологів» [140]. Останні 20 років спостерігається 

значне збільшення кількості процедур, спрямованих на ініціацію, 
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прискорення, регулювання і моніторинг фізіологічного процесу пологів, 

покликаних поліпшити прогноз для матері і дитини. Активне медичне 

втручання негативно впливає як на природню репродуктивну здатність 

жіночого організму, так і на суб'єктивний досвід породіль [6, 47, 141]. 

Невід'ємною умовою забезпечення неускладненого розродження жінок 

є підтримка позитивної мотивації вагітності. Водночас ситуаційні 

детермінанти, обтяжені чинниками соціально-економічної нестабільності, 

негативно діють на психологічний статус вагітних жінок, підвищують рівень 

тривожності, інтенсивність больового відчуття і частоту виникнення 

ускладнень у пологах [142]. Безперечно, адекватне знеболення пологової 

діяльності дає змогу ефективно корегувати стресорні реакції роділь, але 

також відомо, що фармакологічні втручання під час пологів часто 

супроводжуються небажаним впливом на пологи, стан плода та 

новонародженого [143–145]. Зокрема, епідуральна анестезія призводить до 

пролонгації пологів, особливо другого періоду за рахунок зниження рівня 

окситоцину в плазмі крові [146]. Традиційно залишається актуальним 

впровадження в сучасну акушерську практику методів формування 

адаптаційної відповіді на стрес, альтернативних медикаментозних способів 

регуляції стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих систем реагування жінок на 

вагітність та пологи [137]. 

Психологічна підготовленість жінки до пологів є чинником зменшення 

больових відчуттів і зменшення ймовірності виникнення різноманітних 

ускладнень під час народження дитини і в післяпологовому періоді [147, 

148]. Система психопрофілактики в пологовому будинку включає комплекс 

заходів для створення спеціального охоронного режиму для вагітних та 

породіль із максимальним виключенням ятрогених і психічних травм [149]. 

Крім того, необхідно враховувати особистісні особливості жінок, проводити 

психокорекцію стану емоційної напруги і тривоги вагітних, залучати 

чоловіків до спільної роботи щодо гармонізації сімейних відносин [24, 25, 

150].  
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Однією з проблем, з якою стикаються лікарі та психологи у роботі з 

вагітними жінками є підвищений рівень тривожності, безпричинне 

занепокоєння та нестійкість емоційного стану, що несприятливо 

позначається на перебігу вагітності та розвитку плода [28]. Саме тому 

психологічне консультування є фактором прогнозування порушень 

формування психологічного компоненту домінанти вагітності, а 

психотерапія є ефективною складовою в комплексі заходів попередження 

перинатальних втрат [149]. Хвилювання перед пологами відчувають 65–72% 

жінок, страх перед пологами – 13–28%, близько 25% жінок очікують біль під 

час пологів [34, 41, 46]. Материнство супроводжується зміною ціннісних 

орієнтацій, мотиваційної та емоційної сфер, а успішність розродження 

пов'язана з особистісними характеристиками майбутньої матері і 

ситуативною поведінкою жінки [138, 151].  

Серед факторів, що здійснюють найсильніший вплив на особистість 

жінки в період вагітності, на думку ряду дослідників, є підтримка сім'ї, а 

також обізнаність жінки про об'єктивну ситуацію щодо власного здоров'я і 

здоров'я плода, які виступають як основа для вибудовування картини 

майбутнього і як фактор профілактики дистресу [23, 25, 48, 49]. Важливим 

фактором відношення жінки до вагітності є «осмисленість життя», що 

підсилює формування оптимального типу ПКГД [152]. 

Згідно наукових досліджень, жінки хочуть і потребують позитивного 

досвіду вагітності, який включає чотири аспекти: підтримка фізичної та 

соціально-культурної норми, підтримка здорової вагітності для матері та 

дитини (включаючи запобігання та лікування ризиків, хвороб та смерті), 

ефективний перехід до позитивних пологів і народження, і останнє – 

досягнення позитивного материнства (включаючи материнську самооцінку, 

компетентність, автономність) [153–157].  

Проведення психопрофілактичної підготовки дозволяє адаптувати 

жінку і усвідомити свою роль в процесі вагітності, виробити теоретичні та 

практичні навички поведінки в пологах, підготувати батька майбутньої 
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дитини до участі в пологах [53, 158–161]. Психопрофілактична підготовка 

вагітних до пологів – система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я 

вагітних. Метод психопрофілактичної підготовки вагітних, запропонований у 

40-роках ХХ ст., ґрунтується на теорії виникнення пологового болю і 

спрямований на активізацію кори головного мозку, підвищення порога 

збудливості для активного гальмування подразнень, що йдуть з підкіркових 

структур [151, 162]. У системі психопрофілактичної підготовки вагітної до 

пологів використовуються різноманітні методи психологічного впливу на 

вагітну: навіювання, перемикання, роз'яснення, стимуляція, активація 

діяльності, перебудова оцінки і мотивація. Метод психопрофілактики 

покликаний змінити умовні рефлекси, пов'язані з болем. Перевага даної 

методики полягає в тому, що вона може бути застосована до всіх вагітних і 

не має протипоказань. Застосування цієї методики показало, що 

психопрофілактичний вплив на вагітну не тільки сприяє полегшенню болю в 

пологах, а й сприятливо позначається на всьому генеративному циклі: 

поліпшується перебіг вагітності, знижується частота розвитку гестозу у 

вагітних, зменшується перинатальна смертність, рідше проводиться 

оперативне розродження, скорочується тривалість пологів як у першо-, так і 

у повторно народжуючих жінок, зменшуються частота розривів промежини і 

шийки матки, аномалій пологової діяльності (АПД), зменшується величина 

крововтрати у третьому і ранньому післяпологовому періодах, рідше 

зустрічаються гіпоксія і асфіксія новонароджених [162]. 

За науковими даними більше 85% вагітних не потребують втручання у 

пологовий процес з боку медичних працівників, тому на перший план 

виступає принцип «спостерігати та очікувати», а також психологічна 

підтримка жінки [1, 27, 163]. При цьому психопрофілактична підготовка 

може з'явитися ефективним засобом попередження ускладнень і поліпшення 

результатів пологів. 

У психопрофілактичній підготовці до пологів головну роль відіграють 

не психотерапія і не гіпнотичний компонент, а дидактичні, стимулюючі і 
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активуючі дії, що сприяють активації породіллі [164–167]. Під час даної 

підготовки акушер-гінеколог знайомить подружню пару з фізіологією і 

можливою патологією пологів. Демонструються навчальні фільми, що 

показують можливі прийоми розродження: вертикальні пологи, пологи у 

воді, партнерські пологи (ПП). При цьому вагітна вибирає для себе 

запропоновану техніку розродження, набуває необхідних уявлень про 

фізіологічний процес пологів, навчається певним психічним і фізичним 

прийомам, які сприяють правильній поведінці під час пологів [168].  

Протягом тривалого часу в результаті впровадження сучасних 

медичних технологій помітно знизився інтерес до психопрофілактичної 

підготовки до пологів і особистості вагітної в цілому [138]. У багатьох 

пологових будинках і жіночих консультаціях система психопрофілактичної 

підготовки до пологів відсутня [28, 149, 162]. Лікарі не завжди враховують 

психоемоційний стан своїх пацієнток. Багато вагітних підходять до моменту 

пологів без відповідної підготовки, у тому числі психологічної, не маючи при 

цьому уявлень про пологи і правильну поведінку під час пологів. Крім того, 

відсутність переконливих даних наукових досліджень з питань 

психопрофілактичної підготовки до пологів сприяло зниженню інтересу 

практикуючих фахівців в цій області. Одночасно з цим відомо, що у вагітних 

відбувається цілий ряд змін у психоемоційному стані, які мають специфічний 

характер і в певних умовах вони потребують відповідної підготовки та 

корекції [41, 47, 169, 170]. 

У дослідженнях В.Г.Сюсюки (2016) встановлено, що тільки половина 

жінок, які народжували при підтримці чоловіка, відвідували «Школу 

підготовки сім'ї до пологів» [149]. Щодо опитаних чоловіків, то лише 16,3% 

пройшли підготовку спільно з дружинами, а всі партнери, які не вважали за 

потрібне взяти участь у підготовці сімейної пари до пологів, не мали досвіду 

присутності на пологах раніше [171]. Анкетування проводилось сімейним 

парам у ранньому післяпологовому періоді. Застосування розробленої та 

впровадженої програми медико-психологічної корекції психоемоційної 
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дезадаптації серед обстежених вагітних, сприяло статистично достовірному 

зниженню показника ситуативної тривожності у 78,6% жінок. Програма 

медико-психологічної корекції психоемоційної дезадаптації у вагітних, 

впливаючи на рівень тривожності, сприяє статистично достовірному 

зниженню частоти акушерських та перинатальних ускладнень порівняно з 

жінками, які не брали участі в програмі [24, 172]. 

Основна мета психопрофілактичної підготовки – навчити жінку не 

боятися пологів, слухатися вказівок лікаря під час пологів і переключати 

увагу з больових відчуттів на щось інше, навчити різним способам дихання 

під час перейм і в момент народження голівки плода. Така підготовка дає 

можливість легше перенести пологи і є найбезпечнішим методом 

знеболювання пологів [172-174, 175]. 

До загальних методів психопрофілактики, які застосовують під час 

вагітності, відносять індивідуальні бесіди та лекції, що спрямовані на 

усунення негативних емоцій, пов’язаних з пологами і страхом перед ними; 

формування у жінки свідомого ставлення до вагітності; сприйняття пологів 

як фізіологічного процесу, а також створення позитивного емоційного фону і 

формування впевненості у сприятливому перебігу вагітності та завершенні 

пологів [24, 164–166, 176]. 

Надання інформації майбутнім батькам має суттєвий психокорекційний 

ефект. Важливо, щоб інформація подавалася у доступній та позитивній 

формі, містила актуальні для майбутніх батьків теми. Як свідчить практика, 

інформація сприймається більш ефективно у формі міні-лекцій, тематичних 

бесід, дискусій, з використанням ігрових методів. У школах усвідомленого 

батьківства розглядаються різноманітні аспекти вагітності та пологів: 

анатомо-фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності, фактори 

ризику вагітності, особливості харчування, особистісна гігієна під час 

вагітності тощо [173, 177]. Водночас необхідним є поєднання фізіологічного 

та психологічного компонентів. Практична робота з батьками демонструє, 

що їх цікавлять психологічні аспекти вагітності, пологів та післяпологового 
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періоду: особливості та динаміка психоемоційного стану жінок та чоловіків 

на етапі очікування дитини та після народження, партнерство в родині – не 

лише в рамках теми партнерських пологів, але й у ширшому контексті 

батьківства, як проектування ролі батька та матері, ознайомлення з 

питаннями розвитку дитини тощо. Важливим є обговорення переживань, 

страхів та тривог – адже занурення до цієї теми дає можливість перейти до 

практичного її опрацювання [56, 174, 175, 178]. 

Очікування і підготовка до появи дитини – це важливий період у житті 

сім'ї. Чоловік також має своє місце і унікальну роль як під час вагітності, так 

і під час пологів. У пологових будинках існує практика присутності чоловіка 

на пологах – партнерські пологи [27, 176-179]. Все це змушує розглядати 

дану проблему в руслі сімейного підходу, згідно з яким підготовку до 

вагітності та пологів необхідно проводити з подружніми парами [26,178, 

180]. 

Підготовка подружжя до народження дитини включає формування 

певних вмінь та навичок. Важливим є блок практичних навичок, який містить 

не тільки догляд за новонародженим, але й навички взаємодії з дитиною – 

спілкування, розвиток, виховання. Сюди ж відносяться і такі специфічні 

форми роботи як тренінг пологів, спрямований на формування адекватної та 

впевненої поведінки в процесі пологів [179-181]. Це набуває особливої 

актуальності в контексті ПП, адже вони є доцільними за умови готовності 

подружжя, сформованості певних практичних вмінь та грамотної поведінки 

жінки та чоловіка в пологах [181-182]. 

Довели свою ефективність і такі психотерапевтичні методики, як 

індивідуальна раціональна психотерапія, психоаналітичне консультування, 

тілесно-орієнтована психотерапія, арт-терапія, психічна саморегуляція та 

сімейна психотерапія. Інколи, зважаючи на особливості організму і місцеві 

можливості, використовують ще й оригінальні методи, такі, як йога, 

гаптономія, софрологія, спів перед пологами, музикотерапія, або інші, 

ближчі до медичної практики, такі, як акупунктура або гомеопатія [24]. 
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Використання в роботі дихальних технік, релаксації, візуалізації формує 

вміння регулювати функціональні і психічні стани, знімати стан напруги та 

тривоги, працювати з негативними емоціями [183].  

У психопрофілактичній підготовці до пологів обов'язково повинен 

брати участь клінічний психолог, завданнями якого є виявлення та 

проведення своєчасної психологічної корекції, усунення можливого страху і 

хвилювань перед майбутніми пологами [148, 174]. Для визначення 

ефективності проведеного циклу занять з психопрофілактики пропонуються 

психологічні тести, які застосовують у вагітних на початку кожного заняття і 

після його закінчення, або на початку першого заняття та після закінчення 

останнього [184]. 

Психічну підготовку до пологів слід поєднувати з фізичними вправами. 

Систематичні заняття гімнастикою оптимізують функціональний стан 

життєво-важливих органів і систем вагітної, підвищують захисні сили 

організму та адаптують до фізичних навантажень у майбутніх пологах [57, 

180, 185]. Значення психопрофілактичної підготовки при цьому зводиться не 

тільки до полегшення процесу пологів, але і вносить вклад у профілактику 

ускладнень пологів та післяпологового періоду [138, 160, 186]. 

У дослідженні И.Б. Манухин і співавт. (2018) показано, що 

використання програми допологової психопрофілактичної підготовки 

вагітних у поєднанні з найбільш переважними способами вагінального 

розродження для самої жінки покращує перебіг і результат пологів [137, 161]. 

Зокрема, відзначено зменшення тривалості пологів з 9,5 до 8,3 години, 

зменшення частоти первинної та вторинної слабкості пологової діяльності, 

зниження частоти пологового травматизму матері. У групі жінок, які 

пройшли допологову психопрофілактичну підготовку спостерігалася нижча 

частота кесаревого розтину і застосування ЕПДА, а також нижчий рівень 

тривожності напередодні пологів [187]. 

Забезпечення адекватного вегетативного балансу залежить від 

функціонування клітинних мембран та енергетичного обміну у нервовій 
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тканині. Процес вивільнення енергії з АТФ перебігає під контролем іонів 

Mg
2+

 [183, 184, 188]. У зв’язку з цим даний мікроелемент є регулюючим у 

формуванні трансмембранного потенціалу і виробленні енергії в організмі. 

Магній є фізіологічним регулятором нейронального збудження, що 

відображає його нейропротективні властивості і дозволяє контролювати 

діяльність нервової системи, включаючи емоційну сферу [189, 190]. 

Нутріціальна підтримка вагітних з використанням препаратів магнію на 

основі органічних солей цитрату, лактату і пірувату в комбінації з 

піридоксином сприятливо впливає на перебіг та наслідки вагітності при 

високому рівні безпеки [187,188, 191]. Усуваючи дефіцит магнію, прийом 

препаратів магнію сприяє підвищенню стресостійкості, поліпшенню настрою, 

уваги, пам'яті [189, 192].  

Статус магнію тісно пов'язаний з рівнем стресу, причому як стрес, так і 

гіпомагніємія посилюють негативні ефекти один одного [190, 193]. 

Нормальний рівень магнію в організмі потрібен не тільки для підтримки 

стресостійкості, але й для попередження патологічних наслідків стресу [192]. 

Ідентифіковано низку потенційних механізмів дії магнію, зокрема, через 

глутаматергічну, серотонінергічну і адренергічну системи 

нейротрансміттерів, а також через деякі нейрогормони. Застосування 

магнієвмісних препаратів є перспективним напрямом у разі порушень 

адаптаційних можливостей, особливо в умовах хронічного стресу. Психічний 

і фізичний стрес зумовлює підвищене виведення магнію з організму [193, 

194]. У свою чергу дефіцит магнію посилює реакцію на стрес, погіршуючи 

його наслідки. Дотація магнію може нормалізувати адаптацію до стресу, що 

підкреслюється багатьма авторами [184, 186, 192, 195]. 

Дефіцит магнію у значній мірі впливає на перебіг та наслідки 

вагітності, а також розвиток акушерської патології, зокрема, загрози 

переривання вагітності, плацентарної недостатності, передчасних пологів, а 

також тромбофілії; може погіршувати перебіг екстрагенітальної патології 
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[192, 196, 197]. Магній володіє токолітичним та антитромботичним 

ефектами. 

У дослідженні Е. Zarean et al. (2017) показано вплив призначення 

препаратів магнію на перебіг і наслідки вагітності [197]. Додавання магнію 

під час вагітності зменшує ймовірність виникнення багатьох гестаційних 

ускладнень. Зокрема, у групі жінок, які приймали препарати магнію 

відзначена менша частота затримки росту плода (ЗРП), прееклампсії, 

передчасних пологів, гестаційного діабету, малої маси тіла при народженні. 

Корекція дефіциту магнію у комплексній терапії лікування пацієнток з 

загрозою переривання вагітності у роботі О.М.Борис та співавт. (2015) 

сприяла швидкому зниженню локального гіпертонусу міометрія [195]. 

Відзначено зникнення больового синдрому, покращення сну і загального 

самопочуття на фоні застосування препарату магнію, завдяки його 

властивості нормалізувати процеси збудження і гальмування в ЦНС. 

У роботі Т.П.Андрійчук та співавт. (2019) показано, що 

профілактичний прийом препаратів магнію пацієнтками з групи ризику 

розвитку прееклампсії є високоефективним, нешкідливим і гарно 

переноситься [196]. Спостерігалося значне зменшення частоти ускладнень 

вагітності і пологів, зниження частоти кесаревого розтину, покращення 

перинатальних наслідків. У роботі підкреслюється, що позитивні ефекти від 

застосування препаратів магнію пов’язані не лише зі спазмолітичними 

властивостями, а також із сприятливим впливом на психоемоційний стан 

жінки, що послаблює негативні наслідки стресових ситуацій. 

Магнієвмісні препарати можна застосовувати вже на ранніх етапах 

вагітності, також вони входять до програми прегравідарної підготовки. 

Дотація магнію є методом усунення його дефіциту і профілактики 

акушерських ускладнень у складі комплексної індивідуальної нутрітивної 

програми [95, 199, 200]. Поповнення вмісту магнію сприяє адекватному 

функціонуванню ЦНС та периферичної нервової системи, а також визначає 

регуляцію судинного тонусу [184, 185, 200-201]. Крім того, магній підвищує 
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стійкість тканин плода до гіпоксії, зокрема, під час пологів. Відомо, що на 

фоні магнезієтерапії знижується ризик крововиливів у головний мозок 

дитини шляхом реалізації механізму енергетичної підтримки клітин ЦНС. 

Під час проведення магнезіальної терапії необхідно пам’ятати, що 

ендотеліопротекторний та антиагрегантний ефект препаратів магнію 

короткочасний та закінчується після їх виведення з організму. Тому 

необхідна тривала підтримуюча корекція пероральними формами препаратів 

магнію під час вагітності [196]. 

 

1.3. Вплив допологової підготовки вагітних на ризики 

оперативного розродження та перинатальні наслідки 

 

У сучасному акушерстві оптимальним вважається проведення 

нормальних пологів в умовах стаціонару із забезпеченням права вагітної на 

присутність близьких під час пологів [202–204]. При ПП окрім лікарів, 

акушерів і інших працівників лікарні під час пологів присутній партнер який 

забезпечує психологічну підтримку роділлі [205, 206]. Планування і 

проведення ПП покращує біологічну готовність вагітної до пологів, знижує 

частоту розвитку ускладнень, покращує стан новонародженого і матері. 

Присутність партнера при пологах, його активна допомога, психологічна і 

фізична підтримка дає можливість породіллі розслабитись і заспокоїтись. В 

світовій медичній практиці ПП проводяться вже більше тридцяти років і в 

більшості країн спостерігається позитивна позиція стосовно присутності 

партнера на пологах [177]. 

Згідно даних різних авторів, які аналізували пологи з психологічною 

підтримкою партнера, відзначено зниження частоти екстреного кесаревого 

розтину, пологового травматизму, аномалій скоротливої діяльності матки та 

необхідності у медикаментозному знеболенні [164, 206, 207]. Наукові 

дослідження показали, що найнеобхіднішим в пологах для жінки є відчуття 

безпеки, тому в деяких країнах практикується присутність на пологах 
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«супутниці, яка надає підтримку», також в якості партнера може бути 

майбутній батько дитини, або інша близька людина [176, 208]. У 

проведеному дослідженні С.Ю. Вдовиченка (2017), саме вагітна жінка є 

ініціатором присутності партнера під час пологів в 48 % випадків, а чоловік 

лише у 17%, в 3% випадків лікарі допомагали прийняти рішення і близько 

32% не змогли визначити, хто саме був ініціатором ідеї [7, 26, 207-208]. За 

результатами досліджень більшість опитаних жінок відмітили позитивний 

психологічний вплив партнера, а близько 30% жінок стверджували, що 

участь партнера не вплинула позитивно при пологах [164, 165,175]. 

Завдання партнера полягає у створенні благополучної психологічної 

атмосфери для перебігу пологів, підтримки матері і також забезпечення 

необхідної допомоги. Також було показано що партнер є найкращим 

посередником між дружиною і медичним персоналом [209, 210]. Проведені 

анкетування показують, що патологічний тип гестаційної домінанти 

спостерігається у 3 рази рідше, ніж у жінок, які планують пологи без 

партнера. Близько 80% пацієнток і їх партнерів повністю задоволені 

перебігом пологів. При партнерських пологах виявлено зниження частоти 

аномалій пологової діяльності, і в деяких випадках спостерігається зниження 

фізичного і психологічного навантаження на персонал. Виражаються як 

позитивні, так і негативні думки щодо доцільності і наслідків присутності 

чоловіка при пологах. Серед відгуків чоловіків, які були присутні при 

народження дитини, існують також виражено негативні: страх, відчуття 

безсилля, порушення статевих стосунків, депресія, суперечливе відношення 

до дитини [53, 159,178]. 

Практикуючі лікарі і науковці стверджують, що поведінка партнера 

може бути різна і залежить від психологічної підготовки [211]. Беручи до 

уваги ці аспекти, перед ПП необхідне проведення консультації у лікаря-

психолога і виявлення чоловіків, яким не рекомендована присутність при 

пологах. Приклади впливу присутності чоловіка на перебіг пологів, на 

відносини в сім'ї, показують велике значення наукових знань в цій області. 
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Батьки повинні володіти повною інформацією про психологічну специфіку 

пологового процесу, бути освіченими і підготовленими, перш ніж приймати 

рішення про ПП. 

Згідно результатів дослідження М.О.Шевчишин та співавт. (2017) ПП 

сприяють зменшенню частоти аномалій пологової діяльності – при 

партнерських пологах дане ускладнення має місце у 12%, без партнера – у 

24% та пологового травматизму, який ускладнює партнерські пологи у 16% 

проти 24% [209]. Висока інтенсивність больових відчуттів зафіксована в 

групі жінок, що народжували без підтримки рідних, що потребувало 

знеболювання пологів у 56%. При психологічній підтримці зі сторони 

партнера, інтенсивність больових відчуттів була значно нижчою, 

знеболювання потребували 20% роділь.  

Використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності 

дозволяє провести корекцію психологічного статусу і суттєво знизити 

частоту основних гестаційних ускладнень, особливо у плані скорочення 

частоти невиношування, передчасних пологів, а також частоти кесаревого 

розтину [210, 211, 212]. 

Одним з методів ведення пологів є вертикальні пологи [213, 214]. При 

цьому роділля не лежить горизонтально на спеціальному столі, а знаходиться 

в обраному нею самою зручному положенні (стоячи або сидячи) [215]. Варто 

зауважити, що вертикальні пологи не є експериментальним нововведенням. 

Даний метод розродження успішно застосовується в країнах Азії, Африки, 

Південної Америки. Аналіз особливостей перебігу і результату пологів, 

проведених у вертикальній позиції, показав зниження частоти ускладнень 

пологів як для матері (несвоєчасне вилиття навколоплідних вод, аномалії 

пологової діяльності, розриви шийки матки), так і для новонародженого 

(кефалогематома, краніоспінальна травма), зменшення фармакологічного 

навантаження на роділлю і плід, рідшого застосування амніотомії та 

епізіотомії [216–219]. Дослідження показали, що вертикальна позиція в 

пологах дозволяє зменшити тривалість пологів та характеризується більш 
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високою оцінкою новонародженого за шкалою Апгар на 5-й хвилині життя та 

кращою адаптацією новонародженого [220]. Все це дає підстави для 

подальшого вивчення та практичного застосування даного методу 

розродження.  

Психологічний вплив на больові відчуття породіль – одна з 

найважливіших ланок у системі допомоги при пологах, що може зробити 

істотний вплив на весь процес пологів [221]. Біль – це складна, інтегративна 

складова, яка виникає при багатьох ушкоджуючих впливах і включає 

психічні компоненти. Біль визначається не тільки ушкоджуючим 

(ноцицептивним) подразником, але й залежить від ряду факторів, на тлі яких 

відбувається вплив (оточення, пам'ять, домінуюча мотивація). Цим 

пояснюється дія психотерапевтичних механізмів регуляції болю. Відомо, що 

зусиллями волі самої людини, перемиканням її уваги на іншу діяльність 

можна зменшити і навіть придушити відчуття болю. Біль роділлі залежить 

від особливостей її особистості, від емоційного фону, оточення, у якому вона 

знаходиться [222]. 

Пологи є природнім, фізіологічним процесом, проте супроводжуються 

в тій чи іншій мірі вираженими больовими відчуттями. Пологовий біль 

призводить до різних небажаних клінічних і психологічних ускладнень. 

Психічний аспект болю активно вивчається, так само як і методи 

немедикаментозного впливу [223]. Доцільним є застосування психологічної 

підготовки жінки до пологів і використання анальгетичного ефекту гіпнозу 

на етапі підготовки і в процесі пологів.  

Біль під час пологів може призводити до фізичного і емоційного 

виснаження роділлі, супроводжуватися аномаліями пологової діяльності, 

гіпоксією плода. Пологовий біль часто супроводжують метаболічні зміни і 

надлишкове вивільнення катехоламінів. Позитивний ефект від аналгезії під 

час пологів полягає не тільки в полегшенні страждань і зменшенні 

емоційного напруження породіллі, а й в перериванні симпатоадреналової 
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відповіді на біль, забезпеченні стабільності серцево-судинної системи, 

поліпшенні матково-плацентарного кровотоку [146, 222, 223]. 

Безсумнівно, больові відчуття під час пологів зумовлюють широке 

використання різних методів знеболювання, які мають в тому числі і деякі 

протипоказання [224, 225]. Зменшення болю – це логічне бажання акушера і 

роділлі, тому необхідний подальший пошук безпечних, простих і недорогих 

методів знеболювання в пологах. Крім того, важливо звернути увагу на 

підготовку вагітної до пологів, її уявлення про пологовий біль і можливі 

варіанти знеболювання, а також знизити рівень тривоги перед майбутніми 

пологами [226-228]. 

Розслаблення під час вагітності і пологів приносить незаперечну 

користь. При дослідженні впливу методу біологічного зворотного зв'язку при 

вагітності на перебіг пологів було встановлено високий вплив психічного 

компонента на рівні метаболізму в материнському і плодовому організмі. 

Показано, що роділля може управляти скороченням черевного преса, 

розслабляти м'язи тазового дна за допомогою використання глибокого 

дихання, що призводить до скорочення тривалості пологів [223, 229]. 

Інтенсивність пологового болю сильно варіює залежно від емоційного, 

психічного, фізичного статусу жінки, факторів оточення. Головною 

характеристикою пологового болю є циклічність, яка зумовлена 

періодичністю скорочень м’язів матки в пологах [225, 230].  

Найдовшим і дуже болючим періодом пологів є перший, під час якого 

регулярні перейми зумовлюють розкриття шийки матки, жінки зазвичай 

відчувають вісцеральний біль у вигляді спастичного болю в животі і 

скорочень матки. У другому періоді пологів перейми набувають потужного 

характеру, при цьому відзначається гострий і тривалий біль в промежині. 

Також роділля відчуває тиск в промежині і біль у процесі просування голівки 

плода по пологових шляхах. Ці фізіологічні особливості, а також емоційний 

фон і психічний стан роділлі можуть вплинути на вираженість больових 

відчуттів, на їх переносимість жінкою. Гострий больовий синдром під час 
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пологів і фізіологічна гіпервентиляція можуть стати надмірними, в результаті 

чого у матері є ризик розвитку гіпокапнії та алкалозу, що веде до редукції 

матково-плацентарного кровотоку, тому знеболювання самовільних пологів у 

певній мірі є заходом профілактики внутрішньоутробної гіпоксії (ВУГ) плода 

[226, 227]. 

Пологовий біль становить невід’ємну частину зворотного зв’язку, який 

виникає в пологах. Для нормального перебігу пологів необхідна адекватна 

регуляція всіх процесів, узгоджених один з одним та з іншими функціями 

організму. Для цього працюють два канали передачі інформації: еферентний, 

канал прямого зв’язку – від нервових центрів до функціональних структур, 

і аферентний – канал зворотного зв’язку від рецепторів функціональних 

структур до регулюючих центрів. Узгоджена робота обох каналів може 

забезпечити оптимальне керування пологовою діяльністю [225, 231]. 

Саме пологовий біль, впливаючи на ЦНС, стимулює синтез і адекватне 

надходження у кров окситоцину, який може забезпечити нормальну 

скоротливу діяльність матки (СДМ), розкриття шийки матки. 

При правильному налаштуванні жінки больові відчуття під час переймів, 

зростання їх сили й тривалості дають роділлі інформацію, що пологи 

проходять успішно. Пологовий біль для ЦНС є домінантним стимулом, який 

забезпечує гальмування кори і більш високий тонус центрів, які відповідають 

за аналіз пологової діяльності каналом зворотного зв’язку, забезпечують 

фізіологічну поведінку жінки в пологах. Таким чином, больові стимули 

стають фізіологічними коректорами фазових станів ЦНС у різні періоди 

пологів [226, 228, 232]. 

Надмірний біль супроводжується викидом стрес-гормонів, що 

сприяють додатковому навантаженню на систему кровообігу, яка під час 

пологів вже функціонує в режимі максимальної напруги. Отже, аналгезія 

сприяє профілактиці виникнення недостатності кровообігу в пологах. Крім 

того, зміна гормонального гомеостазу, яка нерідко виникає у породіль, 

порушення кислотно-лужної рівноваги, розлад кровообігу в фето-



56 

плацентарному комплексі провокують порушення координації пологової 

діяльності. Тому знеболювання пологів є заходом профілактики 

дискоординованої пологової діяльності (ДПД). Таким чином, аналгезія 

пологів поряд зі своїм очевидним призначенням профілактує ВУГ плода, 

недостатність кровообігу у породіллі і ДПД [229, 233]. 

Психологічні аспекти болю в пологах включають в себе розвиток 

стресової реакції у роділлі, страх перед пологами, високий ризик формування 

післяпологової депресії [146, 230, 234]. Згідно результатів досліджень 

М.И.Неймарк та співавт. (2017), 54% вагітних жінок бояться можливих 

ускладнень в процесі пологів, 30% – стурбовані больовим синдромом, 10% 

жінок відзначають страх власної смерті чи своєї дитини, 6% жінок 

відчувають страх перед невідомим [145]. 

Кожна жінка має знати про сучасні методи знеболювання пологів, їх 

переваги та недоліки й разом з акушером приймати рішення про їх 

використання [225]. Історія вивчення пологового болю пропонувала різні 

методи знеболювання [231, 232]: 

- немедикаментозні (психопрофілактична підготовка, акупунктура, 

гіпноз); 

- використання наркотичних аналгетиків, седативних препаратів 

обмежене нетривалою дією й негативним впливом на плід; 

- використання інгаляційних анестетиків; 

- реґіонарні методи знеболювання (епідуральна, спінальна, комбінована 

епідурально-спінальна аналгезія). 

Сучасний метод знеболювання повинен бути достатньо ефективним, не 

обмежувати рухи жінки у першому періоді пологів, не здійснювати 

негативного впливу на потужний період, з мінімальним ризиком 

материнських і перинатальних ускладнень і побічних ефектів. Полегшує 

проведення знеболювання та обставина, що до кінця вагітності у жінок 

підвищується поріг больової чутливості [224, 235]. 
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У даний час фахівцями багатьох країн вивчаються різні прийоми 

немедикаментозного знеболювання пологів: релаксація, застосування 

масажу, акупунктури, рефлексотерапії, які займають особливе місце в 

системі допомоги при пологах багатьох економічно розвинених країн. До 

немедикаментозних методів ослаблення болю також відноситься вільне 

пересування, особливо в першому періоді пологів [233–237].    

На думку деяких дослідників найбільш фізіологічну дію на організм 

вагітної жінки має акупунктура [242]. Даний метод підготовки організму до 

пологів сприяє зміні тонусу нервової системи в бік парасимпатикотонії, 

знижує рівень тривожності, сприяє більш швидкому «дозріванню» шийки 

матки. При застосуванні акупунктури знижується відсоток аномалій 

пологової діяльності, оперативних пологів. Загальна тривалість пологів, 

тривалість безводного проміжку у даній категорії пацієнток також достовірно 

менша. Застосування акупунктури і акупресури у роділь є досить ефективним 

засобом для зниження больових відчуттів. У роботі G.Ozgoli et al. (2016) 

продемонстровано ефективність акупресури для знеболювання пологів у 

першовагітних жінок [242]. Застосування акупунктури може підвищити 

ступінь задоволеності знеболюванням і знизити частоту використання 

фармакологічних засобів. Акупресура може сприяти полегшенню болю під 

час пологів, хоча ступінь зниження болю може бути незначним.  У 

дослідженні C.A.Smith et al., (2020) показано, що застосування акупунктури 

або акупресури не чинить впливу на необхідність проведення розроджуючих 

операцій при вагінальних пологах, проте використання акупресури може 

знижувати необхідність проведення кесаревого розтину [243].      

В іншому дослідженні було вивчено вплив застосування різних 

спеціально розроблених прийомів релаксації на ступінь больових відчуттів 

під час пологів. Так, у роботі J. E. M. McCullough et al., (2017) антенатальна 

рефлексотерапія зменшила тривалість пологів та больові відчуття у вперше 

народжуючих жінок [244]. Дослідження про вплив розслабляючого масажу 

на вираженість і інтенсивність пологового болю показали, що дана техніка 
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значно збільшує больовий поріг жінки, сприяючи більш сприятливому і 

комфортному перебігу пологів [221]. 

Слід враховувати, що більшість доказів по немедикаментозним 

втручанням під час пологів грунтувалися тільки на одному або двох 

дослідженнях, тому отримані дані не є остаточними. При цьому недостатньо 

доказів, що гіпноз, акупунктура, ароматерапія, музикотерапія є більш 

ефективними, ніж плацебо або інші заходи з лікування болю в пологах [245]. 

Упродовж двох десятиліть досліджуються терапевтичні можливості 

транскраніальної електростимуляції структур мозку, як метод вибіркової 

активації опіоїдних та серотонінергічних ланок підтримки ноцицептивної 

норми гомеостазу, ноцицептивної відповіді та виконавчих реакцій [245, 246]. 

Суть даного методу полягає у впливі імпульсним струмом на головний мозок 

через покриви черепа. Один з найбільш важливих компонентів ТЕС – стрес-

лімітуюча система, всі ефекти методу обумовлені її центральним і 

периферичним впливом [224, 245]. 

Результати застосування ТЕС для лікування невиношування вагітності, 

гестозів, з метою комплексної допологової підготовки жінок із 

переношуванням і знеболюванням пологів свідчать про перспективу 

подальшого впровадження методу ТЕС в акушерстві та аргументує 

доцільність дослідження можливості застосування методу ТЕС у 

комплексній підготовці до ПП [246–250]. 

Велика кількість робіт по ТЕС присвячена вивченню розвитку 

механізму знеболювання [250–255]. Під впливом ТЕС знижується чутливість 

рецепторів до тактильного і больового стимулу, блокується проведення 

больових імпульсів у спинному мозку, в тому числі за рахунок ендорфінного 

виділення субстанції Р, також блокується проведення больових імпульсів на 

рівні ядер таламуса.  

Анальгетичний ефект ТЕС-терапії не залежить від причини і 

локалізації болю [245]. Він настає через 10-15 хв від початку процедури, має 

тривалу післядію, час якої збільшується з проведенням курсового лікування. 



59 

За допомогою ТЕС-терапії може бути досягнута глибока аналгезія, що дає 

можливість використовувати її у ході анестезіологічної допомоги при 

тривалих і важких операціях, зменшити або повністю виключити 

застосування наркотичних анальгетиків [224, 245]. 

У дослідженні Ю.Бяловский та співавт. (2019) оцінена ефективність 

ТЕС [255]. Показано, що механізмом дії методу є активація стрес-лімітуючої 

системи, вплив на цитокіни і стимуляція опіоїдергічної системи. На думку 

авторів, впровадження у клінічну практику ТЕС як доповнення до 

медикаментозної терапії має великі можливості  [256]. 

ТЕС ефективно усуває або істотно зменшує різні центральні і 

периферичні прояви стресу, викликаного різними факторами. При цьому 

доведено, що антистресові ефекти ТЕС в значній мірі обумовлені активацією 

ендорфінергічних структур захисних механізмів мозку. Відразу ж після 

початку застосування ТЕС зменшується концентрація в крові вільних 

радикалів (антиоксидантний ефект) і кортизолу, що свідчить про 

антистресовий вплив процедур [253, 254, 255].  

У роботі Е.Е.Атлас та співавт., (2017) визначали можливості 

попередження розвитку психоемоційного стресу впливом ТЕС в поєднанні з 

лазерофорезом серотоніну. Проведено оцінку психологічного статусу до і 

після лікування. Показана можливість корекції симптоматики 

психоемоційного стресу, викликаного ендогенними причинами [256]. 

Застосування ТЕС-терапії при підготовці до пологів дозволяє 

достовірно збільшити відсоток спонтанного початку пологів, ефективність 

індукції пологів, зменшити кількість оперативних розроджень. Під час 

пологів позитивний аналгетичний ефект досягає 89,7 % як у вперше-, так і у 

повтонароджуючих жінок, що дозволяє скоротити застосування наркотичних 

анальгетиків. Знижується тривалість першого періоду пологів, стабілізується 

артеріальний тиск і пульс, при цьому ТЕС-терапія не чинить негативного 

впливу на перебіг другого і третього періоду пологів, на стан 

новонароджених дітей, не збільшує крововтрату [247, 248, 257]. 
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У літературі описано ефекти ТЕС, зумовлені включенням механізмів 

адаптації, які реалізуються через гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову і 

гіпоталамо-гіпофізарно-репродуктивну системи при акушерській патології та 

стресах [250, 258–262]. 

Медикаментозні методи знеболювання представлені опіоїдними і 

неопіоїдними анальгетиками, інгаляційними і нейроаксіальними методами 

знеболювання [262-263, 264]. Кожен з цих методів має свої переваги і 

недоліки. Опіоїдні анальгетики можуть здійснювати безпосередній вплив на 

плід в результаті пасивної трансплацентарної дифузії, а також 

опосередкований вплив шляхом зміни хвилинної вентиляції матері або 

маткового тонусу. Материнські побічні ефекти опіоїдів є дозозалежними і 

включають нудоту, блювання, седативний ефект, свербіж, пригнічення 

дихання і дезорієнтацію [264, 265]. Жодне з досліджень не мало достатньої 

достовірності для того, щоб зробити оцінку безпеки застосування опіоїдів під 

час пологів і виявити переваги застосування одного наркотичного 

анальгетика над іншими [227]. 

Найефективнішим способом корекції больового синдрому 

та вегетативних порушень вважають комплекс реґіонарних блокад 

за допомогою місцевих анестетиків [231, 265-266]. Для жінок, які 

народжують шляхом кесаревого розтину, ЕПДА є достойною альтернативою 

загального наркозу, тому саме їй віддають перевагу в акушерських клініках. 

Окрім того, епідуральна анестезія використовується для корекції ДПД, 

знеболювання пологів [224, 265]. 

Епідуральна анестезія полягає у введені місцевого анестетика в нижню 

частину спини в безпосередній близькості до нервів, які передають біль [266-

267]. Розчини для епідуральної анестезії вводять шляхом болюсної ін'єкції 

(велика, швидка ін'єкція), тривалої інфузії або за допомогою насоса (помпи) 

контрольованого пацієнтом [267-268]. При одночасному застосуванні з 

опіатами потрібні більш низькі концентрації місцевого анестетика, що 
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дозволяє жінкам зберегти здатність пересуватися під час пологів і активно в 

них брати участь.  

Проведення епідуральної анестезії в пологах має цілу низку 

особливостей: досягти аналгезії без анестезії, жінка не повинна відчувати 

біль, але має зберігатися скоротлива функція матки, не повинно бути 

негативного впливу на плід. Незважаючи на те, що ЕПДА визнана «золотим 

стандартом» знеболювання пологів і використовується в більшості країн 

більш ніж у 50% пологів, важливо пам’ятати, що необхідність у 

знеболюванні має бути суворо обґрунтованою та об’єктивною [262, 269]. 

Важливою умовою має бути наявність висококваліфікованих спеціалістів. 

Проте регіональні блокади мають низку недоліків: всі методики інвазивні, 

потребують спеціального обладнання, навичок, мають певні можливі 

ускладнення. Іноді виконання цих методик обмежене індивідуальними 

анатомічними особливостями, рівнем функціональної компенсації. 

Найчастішими ускладненнями, пов’язаними з проведенням епідуральної 

анестезії є: розвиток гіпотензії, пошкодження твердої мозкової оболонки, 

інфекції, епідуральна гематома, токсичний вплив місцевих анестетиків, 

повний спінальний блок [266, 270]. Під час використання ЕПДА визначається 

тенденція до збільшення загальної тривалості пологів, частоти використання 

окситоцину, порушення розташування плода. До можливих ускладнень 

належать дисфункція сечового міхура, хронічний головний біль, біль у 

попереку тривалий час після пологів. 

Пошук методів знеболення призвів до відновлення робіт по вивченню  

неінвазивних безпечних і ефективних методів знеболювання пологів, 

зокрема, інгаляційної аналгезії, яка може застосовуватися як окремо, так і в 

поєднанні з іншими методами [263]. Використовуючи субанестетичні дози 

анестетиків, інгаляційна аналгезія дозволяє досягнути швидкої індукції і 

ефективності за мінімально короткий термін. Відсутність впливу на 

фізіологію перейм дає можливість почати введення анестетика у будь-який 

момент. Серед інгаляційних анестетиків найширше застосовують закис азоту, 
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що не піддається метаболізму, а швидко і повністю усувається легенями 

новонародженого з початком дихання незалежно від тривалості інгаляції. 

Проте ефективність і безпечність застосування закису азоту піддається 

критиці [227]. З огляду на її дозозалежний аналгетичний ефект, при 

використанні в концентрації 50–70% відзначено збільшення у матері таких 

побічних ефектів, як нудота, блювання, слабість і запаморочення, а при 

більш низьких концентраціях аналгетичний ефект закису азоту викликає 

сумніви [269-270]. 

Пошук нових методів знеболення пологів триває. Зокрема, 

запропоновано уведення місцевих анестетиків – новокаїну, лідокаїну, 

ропівакаїну, бупівакаїну ректально [225]. Спосіб у своїй основі спирається на 

особливості анатомічного положення, кровопостачання та інервації органів 

малого тазу. Автори вважають за доцільне використання цього способу в 

акушерсько-гінекологічній практиці, зокрема, для знеболювання пологів, 

лікування дискоординації пологової діяльності, у комплексному лікуванні 

прееклампсії [224, 265]. 

У дослідженні Т.Т.Наритник та співавт. (2017) показано 

патогенетичний механізм дії водної анестезії, описано техніку її проведення, 

обґрунтовано доцільність застосування водної блокади як ефективного 

альтернативного методу знеболення пологів [270]. 

Під час вибору методу знеболювання пологів лікар зобов’язаний зважати 

на таке: методи знеболювання не мають пригнічувати пологову діяльність, 

негативно впливати на плід і новонародженого, метод має бути легкодоступним і 

легкокерованим; препарати, які використовують, мають бути малотоксичними, з 

низькою проникністю через плаценту, повинні мати здебільшого аналгезуючий 

ефект, без вираженого наркотичного ефекту [264, 265]. 

Медикаментозне знеболювання пологів проводять за наявності деяких 

умов: відсутність ефекту знеболювання від психопрофілактичної підготовки; 

виникнення пологової домінанти й розвиток регулярних переймів під час 

відкриття шийки матки на 3–4 см. За наявності сучасної апаратури 
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моніторингу за станом матері та плода за відсутності протипоказань до 

знеболювання [265, 271]. 

Вагітні жінки повинні мати свободу вибору способу полегшення болю, 

який, як вони вважають, краще допоможе їм під час пологів. Під час 

вагітності жінкам слід розповідати про переваги і потенційні побічні ефекти 

для них та їхніх дітей при використанні різних методів контролю болю. 

Пологовий біль має фізіологічну природу, відображає перебіг пологів, тому 

знеболювання пологів у разі використання інвазивних методів має бути чітко 

обґрунтованим. Необхідні подальші дослідження у сфері немедикаментозних 

втручань, що застосовуються для управління болем під час пологів [272]. 

Таким чином, огляд літературних джерел свідчить про значні зміни у 

стані здоров’я та процеси адаптації до вагітності навіть у практично здорових 

вагітних. Саме у даного контингенту вагітних жінок відзначається значна 

кількість акушерських ускладнень, що зумовлює перинатальні втрати. Тому 

існує необхідність оптимізації підготовки до пологів та доповнення існуючої 

схеми спостереження за вагітними сучасними заходами, що дозволять 

зменшити ризик виникнення акушерських ускладнень. Результати наукових 

досліджень спонукають до розробки і впровадження в акушерську практику 

науково обґрунтованих програм роботи з вагітними жінками з метою 

забезпечення психологічного супроводу вагітності та благополучного 

розродження. Необхідним є подальше вивчення методів підготовки до 

пологів, зокрема, ТЕС-терапії, тому що наукових досліджень, пов'язаних з 

цим методом, небагато і дані суперечливі.  

У науковій літературі зустрічаються поодинокі роботи з підготовки 

здорових вагітних з якогось одного напрямку: психопрофілактика, 

лікувальна фізкультура, плавання, аутотренінг, тощо. На сьогодні не 

розроблено комплексного, диференційованого підходу до даної проблеми. 

Немає єдиної системи, яка охоплює всі важливі етапи в житті жінки – 

підготовка до вагітності, корекція перебігу вагітності, індивідуальна 

підтримка лікаря і партнера в пологах, післяпологова реабілітація. Розробка 
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багатокомпонентної системи індивідуальної підготовки подружньої пари до 

вагітності та пологів, є актуальним і важливим завданням, як з теоретичної, 

так і з практичної точки зору, особливо з урахуванням необхідності 

формування здорового способу життя сім'ї в цілому. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика клінічних груп, дизайн дослідження 

 

У даному розділі поданий дизайн проведеного дослідження та 

викладені принципи розподілу пацієнток на групи, надано опис 

лабораторних, клінічних та статистичних методів, що застосовувались при 

виконанні даної роботи.  

Для вирішення поставлених завдань на першому етапі було проведено 

ретроспективний аналіз пологів у 2545 жінок, які були розродженні на базі 

пологового відділенні для вагітних з акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О.М.Лук’янової НАМН України» за період з 2010-го по 2014 роки.  

Проведена ретроспективна оцінка застосованих методів підготовки до 

пологів дала можливість вивчити особливості перебігу вагітності, пологів, 

післяпологового періоду та перинатальних результатів розродження і 

з’ясувати частоту і основні варіанти аномалій пологової діяльності у 

здорових першонароджуючих. 

На другому етапі дослідження мало проспективний рандомізований 

характер та включало 120 соматично здорових першонароджуючих жінок з 

одноплідною вагітністю, які були розподілені на основну та контрольну 

групи. У основній групі – 90 жінок, налаштованих на партнерські пологи, 

яким була проведена індивідуальна підготовка до пологів. До контрольної 

групи увійшло 30 жінок, які не проходили допологової підготовки, не мали 

індивідуальної підтримки в пологах та були налаштовані на традиційні 

методи знеболення за потреби.  

Дослідження проведене з урахуванням принципів Гельсінської 

декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини та 

відповідних законів України про проведення експериментальних і клінічних 

досліджень. Відповідно до розробленого протоколу всі етапи наукового 
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дослідження погоджені Комітетом по біоетиці Державної установи «ІПАГ 

імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України». 

Інформація про вагітних вносилася в базу даних персонального 

комп’ютера в програмі WindowsXP. Для проведення клінічних досліджень 

була складена комп’ютерна програма на основі програм ―Office-XP‖. Це 

дозволило проаналізувати всі етапи проведеної наукової роботи. 

Критерієм включення у дослідження була перша одноплідна доношена 

вагітність у здорових жінок в головному передлежанні за умови 

компенсованого стану плода, за відсутності у вагітної показань до планового 

кесарева розтину, тяжкої акушерської патології, гострих інфекційних 

процесів, алергічних реакцій чи запальних захворювань у стадії загострення 

(ГРВІ, ангіна, гнійничкові ураження шкіри та інші). Верифікація діагнозу 

проводилася у відповідності до МКХ-10. 

Критерії виключення – термін вагітності до 37 тижнів та більше 41 

тижня гестації, вагітність внаслідок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій, багатоплідна вагітність, тазове передлежання, 

поперечне, косе положення плода в матці, вроджені аномалії розвитку матки, 

оперована матка, тяжка екстрагенітальна патологія, гінекологічні 

захворювання та перенесені гінекологічні операції в анамнезі, непліддя, 

багатоводдя, маловоддя, тяжка прееклампсія, плацентарна дисфункція з 

порушенням кровотоку, декомпенсований стан плода на момент початку 

пологової діяльності, наявність у вагітної показань до планового кесарева 

розтину, запальні захворювання на момент початку пологів, загострення 

хронічних захворювань під час вагітності, психічні розлади. 

Проспективне дослідження проводилося згідно попередньо 

розробленого та затвердженого плану і проходило у три послідовних етапи 

(рис.2.1). На першому етапі нами був проведений скринінг та включення 

обстежуваних у дослідження, тривалість першого етапу складала від одного 

до п’яти днів з моменту звернення пацієнток у відділення для вагітних з 

акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН 
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України»; другий етап проспективного дослідження заключався 

безпосередньо у проведенні допологової підготовки вагітних (від двох до 

чотирьох тижнів); на третьому етапі проводили оцінку перебігу пологів та 

стану новонароджених (до моменту виписки зі стаціонару у післяпологовому 

періоді). 

На першому етапі проспективного дослідження нами було проведено 

скринінг 187 жінкам, з них було рандомізовано 120 першонароджуючих 

пацієнток з терміном вагітності від 37 повних тижнів. 67 пацієнток були 

виключені з дослідження на етапі скринінгу: 56 жінок у зв’язку з 

невідповідністю щодо критеріїв включення/виключення і 11 жінок добровільно 

відмовилися від подальшої участі у дослідженні.  

Після отримання інформованої згоди та підтвердження відповідності 

критеріям включення/виключення вони були рандомізовані в одну з двох 

груп у співвідношенні 1:1. 

1 групу склали вагітні (n=45), які спостерігались у жіночій консультації 

за загальноприйнятим алгоритмом і яким у якості допологової підготовки 

було запропоновано використання комплексу фізичних вправ та методів 

психологічного впливу для підготовки до партнерських пологів, досягнення 

мотивації на проведення партнерських пологів.  

До 2 групи увійшли вагітні (n=45), що спостерігались у жіночій 

консультації і отримували комплексну допологову підготовку за 

розробленою нами схемою, де окрім фізичних вправ проводилася корекція 

психологічного стану та створення мотивації подружньої пари на партнерські 

пологи. У цієї групи окрім психопрофілактичних методів підготовки до 

партнерських пологів призначали курс допологової підготовки шляхом 

транскраніальної електростимуляції опіоїдних та серотонінергічних 

мезодіенцефальних структур головного мозку імпульсним током з заданими 

значеннями характеристик, який починали після проведення 

психопрофілактичної підготовки до партнерських пологів та підтвердження 

родинною парою мотивації проведення партнерських пологів, в терміні 
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вагітності 38-39 тижнів, але не пізніше як за 10 діб до прогнозованого 

терміну пологів з використанням електростимулятора «Медаптон» (МДМК-4).  

Усім пацієнткам 2 групи у комплексі допологової підготовки 

застосували розчинну форму органічного магнію у дозі 300 мг один раз на 

добу. Рандомізація пацієнток забезпечувала більш надійну статистичну 

основу кількісної оцінки статистичних відмінностей між групами 

порівняння, сприяючи більш рівномірному розподілу прогностичних 

факторів та зменшенню їх спотворення. 

У кінці другого етапу проспективного дослідження після проведення 

допологової підготовки вагітних (від двох до чотирьох тижнів) вагітним 

окрім дослідження особистої і ситуативної тривожності, проводили 

визначення стану стрес-реалізуючої (адреналін, норадреналін, кортизол) та 

стрес-лімітуючої (серотонін, β-ендорфін) систем, внутрішньоутробного плода 

під час пологів та в післяпологовому періоді. 

Для вагітних, які не проходили допологову підготовку із застосуванням 

ТЕС, другий візит проводився за 1-2 тижні до передбачуваного терміну 

пологів. Вагінальні пологи для пацієнток всіх обстежуваних груп 

проводилися в горизонтальному положенні (на боці) згідно Наказу МОЗ 

України № 624 від 03.11.2008 року.  

На третьому етапі проводили клінічну оцінку перебігу пологів у 

групах, що визначали за медикаментозною стимуляцією пологової діяльності 

із застосуванням інвазивного знеболення першого періоду пологів і частоти 

ускладнень та оцінку стану новонароджених (до моменту виписки з 

стаціонару у післяпологовому періоді). Третій візит проводився в 

післяпологовому періоді в день виписки з пологового будинку. Під час 

даного візиту фіксувалися всі дані про проведення процедур, котрі були 

виконані під час пологів, а також протягом всього післяпологового періоду 

до моменту виписки. 

 



 

        

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Група 1– здорові  

першонароджуючі

жінки з 

одноплідною 

вагітністю (n=45) 

 

 Група 2 – здорові  

першонароджуючі 

жінки з 

одноплідною 

вагітністю (n=45) 

 

Контрольна група – 

здорові 

першонароджуючі 

жінки з одноплідною 

вагітністю (n=30) 

– спостерігались за загальноприйнятим алгоритмом, у 

якості допологової підготовки запропоновано: 

– використання комплексу фізичних вправ та методів 

психологічного впливу для підготовки до партнерських 

пологів 

I етап проспективного 

дослідження – скринінг 

вагітних та включення у 

дослідження 

загально-клінічне, 

психосоматичне обстеження, 

оцінка вихідного рівня 

біохімічного статусу в терміні 

37тижнів  

II етап проспективного 

дослідження – проведення 

допологової підготовки вагітних 

(від двох до чотирьох тижнів) 

– спостерігались за загальноприйнятим алгоритмом, 

отримували спеціально розроблений комплекс підготовки  

до партнерських пологів, що включав: 

–  психопрофілактичні методи, фізичні вправи, 

– транскраніальну електростимуляцію (ТЕС),  

– розчинну форму органічного магнію у дозі 300 мг на добу 

III етап – оцінка перебігу 

пологів та перинатальні 

наслідки (до моменту виписки  

зі стаціонару у післяпологовому 

періоді) 

Рис. 2.1. Формування груп і етапи проведених досліджень 

– спостерігались за загальноприйнятим алгоритмом,  

– не проходили допологової підготовки,  

– не мали індивідуальної підтримки в пологах, 

– були налаштовані на традиційні методи знеболення 

 

 

 

Рис. 2.1 Дизайн проспективного дослідження. 

Основна група(n=90) 

6
9
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2.2 Методи обстеження вагітних, дослідження функціонального 

стану фетоплацентарного комплексу та антенатальна оцінка стану 

плода 

 

Згідно мети і поставлених задач, виконання даного дослідження 

передбачало проведення клініко-лабораторного, інструментального 

обстеження всіх вагітних, клінічну оцінку стану фетоплацентарного 

комплексу (ФПК), перебігу вагітності і пологів та стану новонароджених. 

Обстеження вагітних та їх новонароджених проводили за спеціально 

розробленим планом.  

Здійснено статистичний аналіз обмінних карт вагітних (форма 113/у), 

історій вагітності та пологів (форма 096/0) і карт розвитку новонароджених 

(форма 097/0) породіль усіх груп. Для проспективного отримання даних було 

розроблено спеціальну карту – «Реєстраційна карта», до якої вносили перелік 

анамнестичних даних, що включали соціально-біологічну характеристику: 

професійні фактори, матеріально-побутові умови, наявність шкідливих 

звичок, дані акушерсько-гінекологічного анамнезу, а саме: характеристика 

менструальної, дітородної функції, перенесені захворювання, перинатальні 

фактори ризику, а також комплекс клінічних, параклінічних і лабораторних 

досліджень.  

Клінічні методи включали традиційний збір інформації з урахуванням 

скарг вагітної, аналіз соматичного і акушерсько-гінекологічного анамнезу, 

дослідження репродуктивної сфери. При обстеженні використовувалися 

традиційні методологічні підходи: збір соматичного (перенесені та супутні 

екстрагенітальні захворювання) і акушерського анамнезу. 

Зверталась увага на тип тілобудови, проводилася антропометрія, 

визначення росто-вагового коефіцієнту. Окрім загально-клінічних, 

застосовували акушерські методи дослідження, визначали відповідність 

висоти стояння дна матки до терміну гестації, в більш точній діагностиці 

якого керувались співставленням даних відносно дати останньої менструації, 
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перших рухів плода, по даті першого відвідування лікаря жіночої 

консультації та даних ультразвукового дослідження (УЗД) на ранніх 

термінах. Усі вагітні підлягали традиційному загально-клінічному 

обстеженню, що здійснювалось згідно скринінгу у відповідності з наказом № 

417 МОЗ України. Окрім того, проводили оцінку екстрагенітальної та 

урогенітальної патології. 

Відповідно, була розроблена «Карта обстеження новонароджених». 

Детально розглянуті перинатальні ускладнення у новонароджених, частота 

асфіксії при народженні, ознаки гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС та 

пологового травматизму. При народженні дітей враховувалась стать, основні 

показники фізичного розвитку (вага, зріст, обвід голівки та грудної клітки), 

відповідність терміну гестації, оцінка за шкалою Апгар, інформація про 

надання реанімаційної допомоги, діагноз при народженні та перебіг процесу 

неонатальної адаптації. 

Оцінка готовності організму до пологів проводилася за допомогою 

об’єктивних даних, даних вагінального обстеження. Ступінь зрілості шийки 

матки у обстежуваних вагітних визначали за шкалою Бішоп. При оцінці від 0 

до 2-х балів шийку матки вважали «незрілою», від 3-х до 4-х балів – 

«недостатньо зрілою», від 5 до 8 балів – «зрілою». Проводили визначення 

стану швів і тім’ячок, щільності кісток черепа плода). Усі пацієнтки були 

обстежені на сифіліс, носійство вірусів гепатиту і ВІЛ, як передбачено 

Наказом МОЗ України № 620 від 29.12.2003 «Про організацію надання 

стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в 

Україні». 

Використані для обстеження вагітних жінок методи є безпечними як 

для матері, так і для плода, достатньо інформативними для об’єктивної 

оцінки функціонального стану різних систем материнсько-плодового 

комплексу. Обстеження всіх вагітних жінок проведено за однаковими 

методиками та з використанням одних і тих же апаратів, що виключає вплив 

можливої помилки, характерної для будь-якого неінвазивного методу 
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дослідження, на достовірність результатів обстеження. Включеним у 

дослідження пацієнткам була проведена оцінка показників клінічного аналізу 

крові з підрахунком лейкоцитарної формули, бактеріоскопічне та 

бактеріологічне дослідження виділень з піхви. Біохімічний аналіз крові 

включав визначення рівня загального білка, креатиніну, сечовини, білірубіну, 

цукру крові; коагулограма (АЧТЧ, МНО, фібриноген, протромбіновий 

індекс). 

Кількісну оцінку концентрації в плазмі крові стрес-реалізуючої і стрес-

лімітуючої систем проводили методом імуноферментного аналізу з 

використанням відповідних тест-систем у всіх обстежуваних жінок. 

Визначення кортизолу та серотоніні проводилось імуноферментним аналізом 

за загальноприйнятими методиками на потужностях лабораторії ДУ «ІПАГ 

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

MSR 1000, «AwarnessTechnlogy», США). Дослідження гормонів адреналіну 

та норадреналіну проводили ручним методом імуноферментного аналізу, 

рідер SUNRISE; β-ендорфіну — β-endorphin ELISA, PENINSULA 

LABORATORIES, INC. (США) на потужностях приватних лабораторій. 

Забір матеріалу для визначення концентрації гормонів в плазмі крові 

проводили під час першого періоду пологів (при активній пологовій 

діяльності та розкритті шийки матки до 5–6 см). 

Кардіотокографія (КТГ) плода проводилася за допомогою фетального 

кардіомонітора фірми «Soniсaid» (Англія), протягом 30 хвилин зі швидкістю 

руху стрічки 1 см/хв. Фетальний кардіомонітор укомплектований двома 

датчиками: ультразвуковим та тензометричним. Робота ультразвукового 

датчика базується на принципі Доплера, він призначений для реєстрації 

серцевої діяльності плода, а тензометричний – для реєстрації скоротливої 

діяльності матки (СДМ) та рухової активності плода. Перед початком 

дослідження ультразвуковий датчик розташовували на передній черевній 

стінці у місці найкращого прослуховування серцевих тонів плода. Для 

забезпечення максимального контакту на поверхню датчика наносили шар 
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ультразвукового гелю. Тензометричного датчика закріплювали в ділянці дна 

матки ближче до її правого кута без нанесення гелю. Окрім датчиків, 

фетальний монітор укомплектований спеціальним пристроєм для реєстрації 

рухів плода. 

З метою оцінки стану плода визначали наступні показники: базальну 

частоту серцевих скорочень (БЧСС), кількість, амплітуду та тривалість 

акцелерацій, що пов’язані з рухами плода, амплітуду миттєвих осциляцій 

(АМО), кількість, глибину та тривалість спонтанних децелерацій, що 

пов’язані з рухами плода чи фізіологічними переймами.  

Вважали, що нормальна БЧСС плода становить 110-170 ударів за 1 хв. 

Збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС) понад 170 ударів за 1 хв. 

характеризує тахікардію, збільшення ЧСС, пов’язане з рухами плода чи з 

переймами, розцінювали як акцелерацію, а уповільнення ЧСС при цьому – 

децелерацію. Ознаками порушення функціонального стану плода вважали 

зменшення амплітуди осциляцій серцевого ритму, появу патологічних 

децелерацій. Рухи плода фіксувались у вигляді окремих поміток.  

Інтервали між кардіотокографічними дослідженнями складали п’ять 

днів. При аналізі КТГ, приймали до уваги дані нестресового тесту (за Fisher) 

та підраховували інтегративний показник страждання плода (ПСП) по 

формулі: ПСП=1550хEtcp+230xEhma+0,33xMaxhma/cp+0,95, (де Etcp – 

загальна тривалість стабільного ритму, Ehma – загальна амплітуда повільних 

акцелерацій, Maxhma/cp – відношення амплітуди максимальних акцелерацій 

до максимальної тривалості стабільного ритму). Величину ПСП в межах 0-1 

розцінювали як показник задовільного стану плода; коливання в межах 1,1-

2,0 були ознакою початкових порушень його стану; 2,1-3,0 – виражених 

порушень, а вище 3,1 – свідчили про критичний стан плода. Інтерпретацію 

отриманих результатів проводили за методикою М.А. Пасинкова й 

співавторів [151]. 

На токограмі визначали частоту перейм за 10 хвилин, систолу і 

діастолу перейми, наявність/відсутність дискоординованих 
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переймів. «Комплексами дискоординації» рахували подвійні, потрійні та 

«двогорбі» комплекси перейм [11]. 

Ультразвукове дослідження плода і плаценти проводили за 

допомогою сучасного ультразвукового апарату «SIMENS AUKSON X300 

Premium Edition» Німеччина з використанням допплерометричного датчика, 

за допомогою якого оцінювали стан фетоплацентарної системи. Визначали 

локалізацію плаценти, її розмір, структуру, наявність патологічних змін, 

«зрілість» плаценти, кількість навколоплідних вод. При фетометрії 

вимірювали біпарієтальний розмір голівки плода, діаметр живота, окружність 

живота, довжину стегна. При цьому оцінювали відповідність визначених 

біометричних параметрів нормативним показникам, а можливе відставання 

росту плода визначали в тижнях вагітності відповідно з класифікацією А.Н. 

Стрижакова.  

Стан матково-плацентарного і плодового кровотоку визначався за 

допомогою допплерометрії. Реєстрували криві швидкостей кровоточу (КШК) 

у матковій артерії, а також артеріях пуповини та середньо-мозковій артерії 

плода. У кожній із вищезазначених судин досліджували показники швидкості 

кровотоку – пульсаційний індекс (ПІ) та судинного опору – індекс 

резистентності (ІР), а також систоло-діастолічне співвідношення (СДС). 

Порушення плодово-плацентарної гемодинаміки оцінювали за значеннями 

СДС відповідно класифікації А.Н. Стрижакова [202]: 

І А стадія – підвищення опору току крові тільки в маткових артеріях;  

І Б стадія – підвищення опору току крові тільки в артеріях пуповини;  

ІІ – виражені порушення як в маткових артеріях, так і в  артеріях 

пуповини;  

ІІІ стадія – критичний стан з наявністю нульових або від’ємних 

показників діастолічного компоненту в артеріях пуповини.   

З метою характеристики стану плода встановлювали його біофізичний 

профіль (БПП) за А.М. Vintzileos і співавт. (1983), який є сумою балів п’яти 

параметрів життєдіяльності плода: нестресовий тест (НСТ), дихальних рухів 
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плода, рухів тіла та кінцівок, тонусу плода та об’єму амніотичної рідини. 

Кожний компонент оцінювався від 0 до 2 балів. Загальна оцінка 7–10 балів 

свідчила про задовільний стан плода, 5–6 балів – сумнівний тест, вимагає 

повторення, <4 балів – патологічна оцінка БПП, необхідність повторення 

тесту або розродження [147].  

Психоемоційний стан вагітної оцінювали шляхом проведення 

анкетування, тестування та спостереження сумісно з медичним психологом. 

У ході наукового дослідження проводилася суб’єктивна оцінка рівня 

ситуативної та особистої тривожності за методикою Ч.Д.Спілберга та 

Ю.Л.Ханіна (State-Trait Anxiety Inventory - STAI), котра є інформативним 

методом самооцінки рівня тривожності на даний момент (реактивна чи 

ситуативна тривожність) та особиста тривожність як стійка характеристика 

людини [255]. 

Дана шкала складається з двох частин: перша – оцінює ситуативну, а 

друга – особисту тривожність. Шкала Спілберга-Ханіна, а також технологія її 

інтерпритації подані в додатках 3,4. 

Характерним для виникнення стану ситуативної тривожності є стан, що 

розвивається при потраплянні в стресове середовище і характеризується 

напруженістю, суб’єктивним дискомфортом, вегетативним збудженням та 

занепокоєнням. Даний стан відрізняється різною інтенсивністю і нестійкістю 

протягом часу залежно від інтенсивності стресової ситуації. Значення 

показника за шкалою ситуативної тривожності дозволяє виявити рівень 

дійсної тривоги пацієнтки, а також з’ясувати, чи знаходиться вона під 

впливом стресового фактору і яка інтенсивність цього впливу [228]. 

Особиста тривожність представляє індивідуальну рису пацієнтки, 

обумовлює схильність до сприйняття загрози в різних ситуаціях. При високій 

особистій тривожності кожна така ситуація буде проявлятися стресовим 

впливом на пацієнтку і викликати у неї виражену тривогу. Занадто висока 

особиста тривожність прямо пов’язана з наявністю внутрішнього 
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невротичного конфлікту, з невротичними і емоційними зривами, а також з 

психосоматичними захворюваннями [229]. 

Зіставлення виявлених результатів по обох шкалах дозволяє оцінити 

індивідуальну значимість стресовій ситуації для пацієнтки [60]. Тест 

Спілберга-Ханіна проводили всім вагітним, які беруть участь в дослідженні 

чотири рази: в терміні вагітності 37–38 тижнів до проведення допологової 

підготовки, після проведення четвертого сеансу ТЕС у комплексі 

пренатальної підготовки сімейних пар, на початку пологів і через добу після 

них. 

Перед кожною процедурою ТЕС проводили сенсометрію: визначали 

больові пороги в абсолютних величинах — міліамперах (мА), шляхом 

дозованої стимуляції шкіри лівого вказівного пальця, імпульсним струмом із 

частотою 50–100 Гц та послідовним збільшенням сили струму. Повідомлення 

про перші больові відчуття під електродом визначало поріг болю (ПБ), 

максимально допустима сила струму відповідала значенню порогу 

терпимості болю (ПТБ). Розрахунок значення інтервалу больової 

переносимості (ІБП) проводили за формулою: 

ІБП=ПТБ/ПБ, де  

ІБП – інтервал больової переносимості, 

ПБ – поріг болю, 

ПТБ – поріг терпимості болю. 

Суб’єктивну оцінку пологового болю обстежуваним жінками 

проводили в першу добу післяпологового періоду за вербальною описовою 

шкалою оцінки болю (VerbalDescriptorScale, 1990). Шкали оцінки болю 

призначені для визначення інтенсивності болю. Шкали дозволяють оцінити 

суб’єктивні больові відчуття, які відчуває пацієнт в момент дослідження. 

Найбільш широке поширення отримали вербальні, візуальні та цифрові 

шкали, або шкали, в яких поєднуються всі три варіанти оцінки. При 

використанні вербальної описової шкали у пацієнта необхідно з’ясувати, чи 

відчуває він будь-який біль прямо зараз. Якщо болю немає, то його стан 
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оцінюється в 0 балів. Якщо спостерігаються больові відчуття, необхідно 

запитати: «Ви могли б сказати, що біль посилився, або біль став 

неймовірним, або це найсильніша біль, яку ви коли-небудь відчували». Якщо 

це так, то фіксується найвища оцінка в 10 балів. Якщо ж немає ні першого, ні 

другого варіанту, то далі уточнювали: «Чи можете пацієнтка сказати, що біль 

слабкий, середній (помірний, терпимий, несильний), сильний (різкий) або 

дуже сильний (нестерпний). 

      Таким чином, можливі шість варіантів оцінки болю: 

      0 - немає болю; 

      2 - слабкий біль; 

      4 - помірний біль; 

      6 - сильний біль; 

      8 - дуже сильний біль; 

     10 - нестерпний біль. 

 Відповідно до цієї методики, передбачені 6 варіантів оцінки болю:  

 максимальна оцінка — 10 балів — визначає відчуття болю як 

«нестерпний», 

 оцінки 0–2 бали означають відповідно, що болю немає та біль слабкий 

(додаток 5). 

Стан здоров’я новонароджених оцінювали на основі клінічних даних 

одразу після народження (оцінка за шкалою Апгар на першій і п’ятій 

хвилині), а також за показниками їх фізичного стану. Проводили аналіз 

раннього неонатального періоду згідно інформації, занесеної в історії 

розвитку новонароджених. Вивчали адаптаційні можливості дітей та 

виявляли ранні наслідки пологів. 

 

2.3 Методика індивідуальної підготовки подружньої пари до 

партнерських пологів     
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Найважливішим компонентом індивідуальної підготовки до пологів є 

психологічний контакт лікаря і пацієнтки. Усунення стану занепокоєння і 

страху сприятливо впливають на психіку жінки. Активна поведінка в 

пологах, доброзичливе відношення медичного персоналу та партнерська 

підтримка сприяє зниженню частоти ускладнень, покращує перебіг 

післяпологового періоду, становлення лактації, у цих пацієнток відсутня 

післяпологова депресія і у подальшому добре складаються родинні стосунки. 

Психотерапевтична і психокорегувальна робота з родинними парами 

починалася з перших відвідин кабінету акушера-гінеколога, проводилася 

постійно і продовжувалася до пологів і в післяпологовому періоді. Робота 

велася не лише з самою вагітною, але й з її партнером, з близькими 

родичами.  

При первинному зверненні проводилося повне обстеження родинної 

пари згідно з алгоритмам обстеження, затвердженим протоколами МОЗ 

України. Нами проводилося ознайомлення з анамнезом, з’ясування 

відношення родинної пари до вагітності і пологів, роз’яснення особливостей 

фізіологічного перебігу пологів і можливості усунення надмірних больових 

відчуттів при пологах. Проводилася оцінка стану соматичного здоров’я 

жінки, корекція виявленої патології. 

Для кожної обстежуваної вагітної нами була розроблена індивідуальна 

програма допологової підготовки, що включала: комплекс лікувальної 

фізкультури, фізичні методи впливу, тематичні заняття, тренінг пологів, 

проводили консультації фахівців: психотерапевта, неонатолога, 

анестезіолога. 

Навчання подружньої пари проводилося з залученням того самого 

персоналу, який прийматиме пологи. Це сприяло встановленню довіри між 

пацієнткою і медичним персоналом. З першого візиту проводили додаткові 

заняття для подружньої пари по тренінгу пологів, роз’яснювали роль 

партнера і його функції в процесі пологів. 
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Заняття з подружньою парою проводили індивідуально, з урахуванням 

особливостей акушерсько-гінекологічного анамнезу, рівня фізичної 

активності до вагітності, особливостей перебігу вагітності. До комплексу 

психопрофілактичної підготовки включали бесіди і практичні заняття 

лікувальною фізкультурою. Проводили ознайомлення родинної пари з 

умовами роботи пологового будинку, з особливостями процедур та поведінки 

жінки під час і після пологів, функцією медичного персоналу, необхідністю 

заохочення жінки до самостійного прийому води та їжі під час пологів. 

Вагітним пояснювали те, що будучи психологічно непідготовленими до 

пологів, вони можуть вести себе неспокійно та дезорганізовувати процес 

пологів.  

Перед проведенням занять по методиці підготовки до пологів нами був 

складений індивідуальний план роботи з кожною родинною парою, з 

урахуванням особливостей вагітної і перебігу гестації. Під час підготовчих 

занять намагалися викладати матеріал у доступній формі, закріплюючи на 

практиці отримані навички. 

Особливого підходу в індивідуальній підготовці до пологів вимагають 

першонароджуючі вагітні. Під час бесід надавалася детальна інформація про 

періоди пологів, їх тривалість і перебіг. Проводився тренінг з ознайомленням 

з комплексом вправ, які необхідно виконувати в різні періоди пологів. 

Заняття проводилося на гімнастичних м’ячах. У практичній частині також 

проводили навчання прийомам знеболення, масажу, дихання в пологах.  

На занятті, присвяченому знеболенню пологів, родинну пару 

знайомили з прийомами самознеболення. Комплекс вправ рекомендували 

повторювати і закріплювати удома. Вагітних переконували, що при 

розумному і спокійному відношенні допологів, при зацікавленості у 

народженні здорової дитини і при активній участі партнера і медичного 

персоналу пологи мають пройти спокійно, без болю.  

Вагітним проводилося роз’яснення того, що болі можуть бути 

обумовлені її неусвідомленням тих процесів, що відбуваються в організмі під 
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час вагітності і пологів, що вони можуть мати психологічний характер, 

визначатися неправильною поведінкою в пологах. 

На слідуючому занятті інформували вагітних про перебіг першого 

періоду пологів, особливості поведінки під час переймів, знайомили родинну 

пару з основними відомостями про фізіологію пологів, їх перебіг і з 

відчуттями в періоді розкриття шийки матки, «вигнання плода», відділення і 

виділення посліду, особливостями післяпологового періоду. Наголошували 

на необов’язковості сильних больових відчуттів, роз’яснювали методику 

прийомів, сприяючих послаблення болю. Інформували про перебіг другого 

періоду пологів – проходження голівки через пологові шляхи, появу та 

характер потуг. Наголошували про необхідність на початку потужного 

періоду вольового подавлення потуг, а при прогресуванні потужної 

діяльності та просуванні голівки плода по родовому каналу потуги можна 

або підсилити, або ослабити. Тренувальні вправи повторювали декілька 

разів. Вагітних навчали приймати необхідну позу, «тужитися», затримувати 

дихання, розслаблятися і відпочивати. Правильне виконання потуг 

виявляється дуже корисним під час пологів. Особливо звертали увагу на 

уміння розслабляти м’язи тазового дна і сфінктера під час потуг. 

Вагітну налаштовували на те, що прийоми самознеболення пологів і 

управління потугами необхідно застосовувати лише по вказівці особи, що 

приймає пологи (акушерки чи лікаря), також роз’яснювали про необхідність 

припиняти потуги на момент виведення голівки плода, при просуванні її 

через вульварне кільце для попередження сильного і швидкого розтягування 

промежини і її розривів. Проводили роз’яснення про характер та особливості 

перебігу післяпологового періоду. Проводили роз’яснення ролі партнера і 

особливостей його допомоги у знеболенні перейм. Після пологів, знаючи про 

закономірності зміни психологічного стану особи залежно від багатьох 

чинників, важливо встановити провідні механізми психологічного захисту, 

внести корекцію відносно пацієнтки до її стану, якщо він неадекватний. 
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При підготовці родинних пар до пологів, у складі багатокомпонентної 

системи допологової підготовки значну роль має психотерапія, яка 

проводиться медичним психологом або при необхідності психотерапевтом. В 

даному випадку застосовуються пряме і непряме навіювання, раціональна 

психотерапія. 

В процесі психопрофілактичної підготовки проводили роз’яснення 

необхідності спокійної і активної поведінки під час пологів. Психологічний 

стан пацієнта є важливим компонентом соматичного здоров’я та істотно 

впливає на розвиток ускладнень як під час вагітності, так і під час пологів та 

у післяпологовому періоді. Вагітність завжди супроводжується змінами в 

психоемоційному стані не лише жінки, але і всієї сім’ї. Психологічний стан 

жінки відображається на стані плода. Зважаючи на це, для розробки 

індивідуальної системи допологової підготовки, важливо визначити рівень 

тривожності не лише жінки, але і її партнера. Завданням лікаря є 

встановлення контакту з пацієнткою, виявлення психологічних проблем, 

котрі має родинна пара, оцінка стану психічних функцій особи, особливості 

стану здоров’я в динаміці вагітності, пологів. 

У психологічний стан жінки навіть нормальний перебіг вагітності 

вносить свої особливості. Зачасту, загострюються особливі риси. Змінюються 

чи спотворюються смакові та нюхові відчуття. Змінюється настрій зі 

схильністю до дратівливості, лабільності настрою, депресії. Жінки 

тривожаться за результат пологів, здоров’я майбутньої дитини, бояться 

передчасних пологів, різного роду ускладнень, пологового болю. 

Побоювання багато в чому пов’язані з відсутністю знань і уявлень про 

вагітність і пологи. У другій половині вагітності жінки стають забобонними, 

легко навіюваними. Більшість вагітних швидко втомлюються фізично і 

психічно, самооцінка стає нестійкою і не завжди адекватною, нерідко 

подовжується нічний сон, з’являється сонливість вдень, часті пробудження 

вночі, тривожні сновидіння. Симптоми посилюються з наближенням пологів. 
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Слід зазначити, що такі зміни психіки характерні для нормального перебігу 

вагітності, в разі патології вони будуть більш виражені. 

Пограничні розлади психічної діяльності необхідно корегувати за 

допомогою доступних психокорегувальних і психотерапевтичних прийомів, 

спільно з медичним психологом чи психотерапевтом. З цією метою до 

настання вагітності і перед пологами проводилося тестування за шкалою 

Спілбергера-Ханіна для оцінки психологічного стану родинної пари. 

Робота з родинними парами може бути груповою і індивідуальною. 

Слід обговорити з жінкою її стан, психологічні проблеми і стурбованість, 

взаємини з сексуальним партнером, відношення до майбутньої дитини. 

Зміни, що відбуваються в організмі жінки, мають бути зрозумілі їй, 

сприйматися без надмірної тривожності. Профілактика та корекція 

психологічних стресів під час вагітності здійснюється за допомогою програм 

психофізичної підтримки з використанням родинно-орієнтованих технологій 

розродження. Ефективність партнерських (родинно-орієнтованих) технологій 

базується на супроводі жінок під час пологів членами сім’ї, що надає 

можливість забезпечити психопрофілактичну допомогу та проводити її 

безпосередньо в пологах. Для профілактики та лікування психосоматичних 

розладів у вагітних жінок віддають перевагу альтернативним технологіям 

спрямованим на демедикалізацію вагітності та пологів, що служить 

підґрунтям для розробки рекомендованої технології. 

 

2.4 Особливості застосування запропонованого профілактичного 

комплексу  

 

Нами запропонований алгоритм лікувально-профілактичних заходів 

для підвищення ефективності підготовки подружніх пар до перших пологів, а 

саме: психофізичну підготовку, партнерську підтримку, ТЕС структур 

головного мозку та розчинного магнію – покращує психологічний стан, 

позитивно впливає на показники стрес-реалізуючої й стрес-лімітуючої 
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систем, підвищує больовий поріг та поріг терпимості болю. 

Поставлена задача способу підготовки вагітних до ПП здорових жінок, 

що включає виконання комплексу фізичних вправ, проведення корекції 

психологічного стану та створення психологічної мотивації вагітної на 

партнерські пологи вирішується тим, що додатково застосовують 

транскраніальну електростимуляцію опіоїдних та серотонінергічних 

мезодіенцефальних структур з використанням рекомендованих параметрів 

стимуляції прямокутними монополярними імпульсами, позитивної 

полярності, з довжиною імпульсів струму 4±0,25 мс та плавною зміною 

частоти імпульсів струму від 70-90 Гц і знову до 70 Гц з подачою постійної 

складової 1:1, по відношенню до амплітуди для досягнення стійкого 

анальгетичного ефекту впродовж курсу електростимуляції в терміні 

вагітності 38-39 тижнів, з послідуючою підтримкою досягнутого ефекту до 

початку пологової діяльності. Електростимуляцію здійснювали апаратом 

«Медаптон» (модулятор МДК 4) у режимі генерації уніполярних 

прямокутних імпульсів позитивної полярності з постійною гальванічною 

складовою та зміною сумарного значення струмів у межах 0,5–2,5 Ма 

залежно від комфортності в зонах накладання електродів. 

Спосіб здійснюється наступним чином: після проведення підготовки 

до партнерських пологів, та підтвердження родинною парою мотивації 

проведення партнерських пологів, в терміні вагітності 38-39 тижнів, але не 

пізніше як за 10 діб до передбачуваної дати пологів, вагітним 2 групи 

починали курс транскраніальної електростимуляції уніполярними 

прямокутними імпульсами позитивної полярності, зі зміною частоти 

імпульсів в межах 70-90 Гц та подачею постійної гальванічної складової з 

фіксованим відношенням до імпульсної 1:1 по амплітуді та зміною значень 

сили струму в межах 0,5–2,5 mА, в залежності від комфортності 

передбачених відчуттів в зонах накладення електродів. Тривалість кожного 

сеансу 60 хв., усім вагітним 2 групи проводилася рекомендована загальна 

кількість процедур до 10 з урахуванням досягнення стійкого анальгетичного 
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ефекту після 4−5 процедури, який утримувався протягом 24 годин після 

закінчення кожного послідуючого сеансу ТЕС, з метою забезпечення 

ефективного немедикаментозного знеболення І-го періоду пологів при 

розвитку регулярної пологової діяльності в визначений проміжок часу. 

Отриманий Патент на корисну модель «Спосіб  підготовки вагітних до 

партнерських пологів», що включав розроблену методику. 

З метою нормалізації функціонального стану нервової системи при  

підвищеній потребі у магнії у вагітних, для стабілізації психоемоційного 

стану, підвищення стійкості до пологового стресу, з метою профілактики 

аномалій пологової діяльності, розвитку її дискоординації маткових 

скорочень призначали органічну форму цитрату магнію у дозі 300 мг у 

розчинній формі один раз на добу до 38 тижнів вагітності. Саме цитрат 

магнію у водному розчині забезпечує високу ступінь всмоктуваності іонів 

магнію та максимальну біодоступність [136]. 

 

2.5 Статистична обробка матеріалу 

 

Cтaтиcтичну обробку мaтеріaлу здійcнювaли зa допомогою 

перcонaльного комп’ютерa тa приклaдної прогрaми для роботи із 

електронними тaблицями Microsoft Excel зa допомогою пaкету 

―STATISTICA-10 for Windows®-6,0‖. З метою виявлення чинників ризику та 

прогнозування ускладнень застосовували методику розрахунку показника 

відношення шансів (Odds Ratio, OR) та його 95% довірчого інтервалу (95% 

Confidential Interval, 95% CI). Графіки і діаграми будували за допомогою 

програми «Microsoft Excel» [235]. Статистичну обробку матеріалу проводили 

методами варіаційної та парної статистики, а також застосовували метод 

відмінності з використанням t-критерію Стьюдента. Отримані результати 

вважали вірогідними, якщо коефіцієнт достовірності р, який знаходили по 

таблиці Стьюдента, був меншим 0,05, тобто у випадках, коли імовірність 

відмінностей була більша 95%. Для визначення залежності між декількома 
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показниками використовували метод корелятивного аналізу 

(Л.С.Камінський, 1964; О.П. Мінцер і співавт., 1991). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ У 

ЗДОРОВИХ ПЕРШОНАРОДЖУЮЧИХ 

 

У даному розділі поданий ретроспективний аналіз перебігу вагітності, 

пологів, перинатальних наслідків та стану неонатальної адаптації 

новонароджених у практично здорових жінок за даними пологового 

відділення для вагітних з акушерською патологією (аналіз архівних даних 

2545 історій пологів 2010-2014 рр.). Динаміка кількості пологів упродовж 

зазначеного періоду подана в таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1 

Частка першонароджуючих за період 2010–2014 рр. за даними пологового 

відділенні для вагітних з акушерською патологію ДУ «ІПАГ імені академіка  

О.М. Лук’янової НАМН України» 

 Роки Загальна 

кількість 

пологів  

Першонароджуючі 

жінки 

1-ші пологи 

у першовагітних 

Соматично 

здорові 

жінки 

абс. 

число 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

2010 477 282 

 

59,1 188 39,6 40 

 

8,4 

2011 468 298 

 

58,5 

 

202 

 

43,2 38 

 

8,1 

2012 538 298 

 

55,2 224 

 

41,6 41 7,6 

2013 540 304 

 

56,3 227 

 

42,0 45 

 

8,3 

2014 522 260 

 

49,8 236 45,2 41 7,8 

Всього 2545 1442 

 

56,7 1077 42,3 205 

 

8,1 

 

У ході ретроспективного аналізу констатовано щорічне зменшення 

кількості першонароджуючих, що співпадає з даними вітчизняних та 

зарубіжних досліджень з даного питання, а також виявлено зменшення 
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частки здорових жінок серед усього контингенту розроджених вагітних [120, 

136, 162-167]. Нами проаналізовано перебіг вагітності та пологів за даними 

історій вагітності та пологів у здорових жінок, що були вагітні вперше.  

Під час ретроспективного аналізу було встановлено, що частота пологів 

у першонароджуючих за досліджуваний період склала 1442 (56,7%), з них 

пологи у першовагітних мали місце у 1077 (42,3%), і лише 205 (8,1%) жінок з 

усіх пацієнток, що народжували у цей період, виявилися здоровими 

(ОR=6,06; 95% СІ: 3,79-9,7; р<0,05). Загальна кількісті першонароджуючих, що 

вже мали в анамнезі вагітності, що завершилися їх перериванням – 365 (14,4%) 

жінок. 

Середній вік першонароджуючих здорових жінок, розроджених за 

період з 2010 по 2014 рр. в умовах пологового відділенні для вагітних з 

акушерською патологію ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН 

України» склав – (27,9±0,8) років (табл.3.2).  

Таблиця 3.2  

Розподіл жінок за віком 

Рік ≤ 19 

років 

20–24 

років 

25–29 

років 

30–34 

років 

35 ≥ 

років 

Середній 

вік 

абс.число 

(%) 

абс.число 

(%) 

абс.число 

(%) 

абс.число 

(%) 

абс.число 

(%) 

M ± m 

2010 2 

(5,0) 

8 

(20,0) 

18 

(45,0) 

12 

(30,0) 

– 26,8 ± 0,6 

2011 – 

 

6 

(15,8) 

11 

(28,9) 

18 

(47,4) 

3 

(7,9) 

28,0 ± 0,6 

2012 1 

(2,4) 

12 

(29,3) 

23 

(56,1) 

5 

(12,2) 

– 27,7 ± 0,7 

2013 5 

(11,1) 

7 

(15,5) 

25 

(55,6) 

6 

(13,3) 

2 

(4,4) 

27,8 ± 0,3 

2014 – 5 

(12,2) 

17 

(41,5) 

16 

(39,0) 

3 

(7,9) 

27,6 ± 0,4 

Всього  8 

(3,9) 

38 

(18,5) 

94 

(45,9) 

57 

(27,8) 

8 

(3,9) 

27,9 ± 0,8 

 

Особливості соматичного та акушерського анамнезу, паритет, а також 

вік вагітних мають велике значення і створюють серйозні передумови для 

перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду.  
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Аналіз рівня освіти представлений у таблиці 3.3. Звертає на себе увагу, 

що більшість обстежуваних мали вищу або середню спеціальну освіту. 

 

Таблиця 3.3 

Рівень освіти обстежених вагітних 

Рік Освіта обстежуваних 

 

 

 

Середня Середня 

спеціальна 

Вища 

абс. число % абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

2010 20 

 

50,0 9 

 

22,5 11 

 

27,5 

2011 9 

 

23,7 18 

 

47,4 11 

 

28,9 

2012 14 

 

34,1 6 

 

14,6 21 

 

51,2 

2013 7 

 

15,6 14 

 

31,1 24 

 

53,3  

2014 16 

 

39,0 17 

 

41,5 8 

 

19,4 

Всього 66 32,2 64 

 

31,2 75 36,6 

 

В цілому віковий та соціальний склад жінок був однорідним, що 

виключало будь-які впливи віку на репродуктивну функцію. Розподіл жінок 

за віком: до 19 років включно – 8 (3,9% ) жінок; 20–24 роки – 38 (18,6%) осіб; 

25–29 – найбільша група – 94 (45,9%) жінок, 30–34 роки – 57 (27,8%) жінок, 

після 35 років – 8 (3,9%) жінки.  

Соціальна структура обстежуваних вагітних та їх сімейний стан подані 

у таблицях 3.4, 3.5. 

Серед 205 пацієнток превалювали жінки, що займалися розумовим 

видом діяльності, їх частка складає 32,2 %, домогосподарки  – 24,4 %, мають 

фізичний вид діяльності – 29,8 %, навчаються – 13,7 %. 
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Таблиця 3.4  

Соціальна структура обстежуваних вагітних 

 

Показники Сфера діяльності 

Домогосподарки Робітниці Службовці Студентки 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

2010 40 10 25,0 9 22,5 11 27,5 10 25,0 

2011 38 6 15,8 18 47,4 11 28,9 3 7,9 

2012 41 11 26,8 6 14,6 21 51,2 3 7,3 

2013 45 7 15,6 11 24,4 21 46,7 6 13,3 

2014 41 16 39,0 17 41,5 2 4,8 6 14,6 

Всього 205 50 24,4 61 29,8 66 32,2 28 13,7 

 

Таблиця 3.5 

Сімейний стан, абс. ч., (%) 

 

Роки 
Шлюб 

зареєстрований 

Шлюб 

не зареєстрований 
Одинока 

2010 28 

(70,0) 

9 

(22,5) 

3 

(7,5) 

2011 29 

(76,3) 

7 

(18,4) 

2 

(5,3) 

2012 

 

33 

(80,5) 

8 

(19,5) 

– 

2013 

 

38 

(84,4) 

6 

(13,3) 

1 

(2,2) 

2014 

 

23 

(56,1) 

14 

(34,1) 

4 

(9,8) 

Всього 151 

(73,7) 

44 

(21,5) 

10 

(4,8) 

 

Проаналізована частота ускладненого перебігу вагітності у здорових 

першонароджуючих жінок (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6  

Частота ускладненого перебігу вагітності у першонароджуючих 

здорових жінок, абс.ч., % 

Рік 

З
аг

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
іс

ть
 

п
о

л
о

гі
в
 

Ускладнення вагітності 

 

З
аг

р
о

за
 п

ер
ер

и
-

в
ан

н
я
 в

аг
іт

н
о
ст

і 

А
н

ем
ії

 

Р
ан

н
ій

 г
ес

то
з 

Г
Р

В
І 

Б
аг

ат
о

в
о

д
д

я
 

Б
ез

си
м

п
то

м
н

а 

б
ак

те
р
іу

р
ія

 

К
о

л
ьп

іт
, 

б
ак

в
аг

ін
о

з 

Г
ес

та
ц

ій
н

и
й

 

п
іє

л
о

н
еф

р
и

т 

Г
іп

ер
те

н
зі

я
 

в
аг

іт
н

и
х
 

2010 40 12 

(30) 

15 

(37,5) 

3 

(7,5) 

4 

(10,0) 

7 

(17,5) 

2 

(5,0) 

1 

(2,5) 

4 

(10,0) 

- 

2011 38 12 

(31,6) 

13 

(34,2) 

2 

(5,3) 

4 

(10,5) 

7 

(18,4) 

- - 2 

(5,3) 

2 

(5,3) 

2012 41 14 

(34,1) 

15 

(36,6) 

2 

(4,9) 

3 

(7,3) 

8 

(19,5 

2 

(4,9) 

1 

(2,4) 

3 

(7,3) 

- 

2013 45 13 

(28,9) 

14 

(31,1) 

1 

(2,2) 

5 

(11,1) 

5 

(11,1) 

3 

(6,7) 

2 

(4,4) 

4 

(8,9) 

1 

(2,2) 

2014 41 13 

(31,7) 

14 

(34,1) 

3 

(7,9) 

5 

(12,2) 

7 

(17,1) 

- 1 

(2,4) 

3 

(7,3) 

1 

(2,4) 

Всього 205 64 

(31,2) 

71 

(34,6) 

11 

(5,4) 

21 

(10,2) 

36 

(17,6) 

7 

(3,4) 

5 

(2,4) 

16 

(7,8) 

4 

(1,9) 

 

Прослідковується високий рівень загрози переривання вагітності – 

31,2%, стабільно високий рівень анемії – 34,6%, багатоводдя – 17,6% без 

тенденції до зниження цих показника, частка вірусних інфекцій під час 

вагітності, ранніх та пізніх гестозів, безсимптомної бактеріурії мали 

поодинокі випадки. 

Стан новонароджених та перебіг процесів їх неонатальної адаптації 

напряму залежать від терміну розродження вагітних. Розподіл пологів за 

терміном розродження наданий у таблиці 3.7. 

Низький рівень передчасних (у 34−36 тижнів) та запізнілих пологів у 

здорових жінок свідчать про достатність компенсаторно-пристосувальних 

процесів здорових вагітних під час гестаційного процесу та своєчасну 
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адекватну акушерську допомогу, що націлена на попередження 

невиношування вагітності, своєчасна та адекватна допомога при виникненні 

гестаційних ускладнень. 

Таблиця 3.7  

Розподіл пологів у здорових першонароджуючих жінок за терміном 

розродження (2010–2014 рр.), абс.ч. (%) 

Рік 

Загальна 

кількість 

пологів 

Передчасні Термінові Запізнілі 

2010 40 – 38 

(95) 

1 

(5,0) 

2011 38 1 

(2,6) 

34 

(92,1) 

2 

(5,3) 

2012 41 2 

(4,9) 

37 

(90,2) 

2 

(4,8) 

2013 45 1 

(2,2) 

42 

(93,3) 

2 

(4,4) 

2014 41 2 

(4,9) 

37 

(90,2) 

2 

(4,9) 

Всього 205 5 

(2,4) 

188 

(91,7) 

9 

(4,9) 

 

Ускладнення під час гестації впливають відповідно і на перебіг пологів у 

здорових жінок, виникнення ускладнень під час пологів, що зазначено в 

таблиці 3.8.      

З наведених даних видно, що у здорових першонароджуючих вагітних 

протягом 2010–2014 рр. має місце висока частота передчасного розриву 

плодових оболонок (ПРПО) 44 (21,5%), аномалій пологової діяльності 46 

(22,4%) , дистресу плода в пологах 21 (10,2%) з тенденцією до росту, частота 

виникнення розривів шийки матки та пологових шляхів – 40 (19,5%) 

випадків. Ускладнений перебіг пологів та розвиток патологічних пологів 

веде за собою зростання показника оперативних втручань у пологах, 

підвищення частоти кесаревого розтину. Ретроспективний наліз методів 

розродження здорових жінок поданий у таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.8 

Частота ускладнень в пологах, абс. ч., (%) 

Показник 
Рік 

Всього 
2010 2011 2012 2013 2014 

Передчасний розрив 

плодових оболонок 

9 

(22,5) 

7 

(18,4) 

10 

(24,4) 

10 

(22,2) 

8 

(19,5) 

44 

(21,5) 

Аномалії пологової 

діяльності 

7 

(17,5) 

8 

(21,1) 

9 

(21,9) 

11 

(24,4) 

11 

(26,8) 

46 

(22,4) 

Неправильне положення 

плода 

– 1 

(2,6) 

1 

(2,4) 

1 

(2,2) 

1 

(2,4) 

4         

(2,0)       

Клінічно вузький таз 
2       

(5,0) 

– 1 

(2,4) 

1 

(2,2) 

1 

(2,4) 

5    

(2,4) 

Дистрес плода 
3 

(7,5) 

4 

(10,5) 

3 

(7,3) 

5 

(11,1) 

6 

(14,6) 

21 

(10,2) 

Передчасне відшарування 

нормально розташованої 

плаценти 

1       

(2,5) 

– – – – 1       

(0,5) 

Розрив ш/матки, 

промежини, піхви 

6     

(14,0) 

7      

(18,6) 

11  

(26,8) 

8 

(17,8) 

8 

(19,4) 

40 

(19,5) 

Дефект посліду (оболонок) 
8       

(20,0) 

7      

(18,4) 

6    

(14,6) 

9     

(20,0) 

8  

(19,5) 

38 

(18,5) 

Кровотечі у ранньому 

післяпологовому періоді 

– – – 1 

(2,2) 

– 1       

(0,5) 

 

Структура оперативних втручань під час розродження здорових 

вагітних подана у табл. 3.10. 

Простежується чітка тенденція до зростання частоти кесаревого 

розтину у структурі методів розродження здорових першовагітних. 

Стабільно високою залишається частота епізіо- та перинеотомій, показника 

ручної ревізії стінок порожнини матки, амніотомії. Прослідковується доволі 

низький показник частоти накладання акушерських щипців та вакуум-

екстракції плода, що порівнюється з показником частоти кесаревого розтину 

та зумовлено вибором оперативного розродження за наявності відповідних 

показань. 
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Таблиця 3.9 

Методи родорозродження здорових першонароджуючих жінок, абс. ч.(%) 

Роки Загальна 

кількість пологів 

Вагінальні 

пологи 

Кесарів 

 розтин 

2010 40 36 

(90) 

4 

(10) 

2011 38 33 

(86.8) 

5 

(13,2) 

2012 41 36 

(87,8) 

5 

(12,2) 

2013 45 39 

(86,7) 

6 

(13,3) 

2014 41 34 

(82,9) 

7 

(17,1) 

Всього 205 178 

(86,8) 

27 

(13,2) 

   

Таблиця 3.10 

Структура оперативних втручань під час пологів, абс. ч. (%) 

Рік 

З
аг

ал
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 п

о
л
о

гі
в
 Частота оперативних втручань під час пологів 

К
ес

ар
ів

 р
о

зт
и

н
 

А
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у

ш
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к
і 

щ
и

п
ц

і 

А
м

н
іо
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м

ія
 

Е
п

із
іо

- 
та

 

п
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и
н

ео
то

м
ія

 

В
ак

у
у

м
- 
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ст

р
ак

ц
ія

 

п
л
о
д

а 

Р
у

ч
н

а 
р
ев

із
ія

 

ст
ін

о
к
 п

о
р
о
ж

-

н
и

н
и

 м
ат

к
и

 

Г
ем

о
тр

ан
с-

ф
у

зі
я
 

2010 40 4 

(10) 

1 

(2,5) 

7 

(17,5) 

15 

(37,5) 

2 

(5,0) 

8 

(20,0) 

1 

(2,5) 

2011 38 5 

(13,2) 

– 10 

(26,3) 

16 

(42.1) 

– 7 

(18,4) 

– 

2012 41 5 

(12,2) 

– 11 

(26,8) 

19 

(46,3) 

2 

(4,9) 

6 

(14,6) 

– 

2013 45 6 

(13,3) 

– 7 

(15,6) 

21 

(46,7) 

3 

(6,7) 

8 

(17,8) 

– 

2014 41 7 

(17,1) 

– 9 

(21,9) 

18 

(43,7) 

3 

(7,3) 

8 

(19,5) 

– 

Всього 205 27 

(13,2) 

1 

(0,5) 

44 

(21,5) 

89 

(43,4) 

10 

(4,9) 

37 

(18,1) 

1 

(0,5) 

  

Ретроспективний аналіз тривалості пологів, що наданий у таблиці 3.11. 
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Отже, виходячи з таблиці 3.11, у практично здорових жінок стрімкі та 

швидкі пологи сумарно мале місце у 35 (17,1%) вагітних, затяжні пологи 

спостерігалися у 25 (12,2%). Нормальний перебіг пологів відмічений у 159 

(77,6%) жінок. Тобто у 46 (22,4%) жінок пологи ускладнилися аномаліями 

скоротливої діяльності матки, що є однією з актуальних проблем сучасного 

акушерства, тому що вона належить до найпоширеніших патологій (15–20%) 

і є основною причиною материнської та перинатальної захворюваності, а 

також призводить до збільшення кількості операцій кесаревого розтину. 

 

Таблиця 3.11 

Тривалість пологів через природні пологові шляхи, абс. ч. (%) 

Рік 

З
аг

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
іс

ть
 

п
о

л
о

гі
в
 

Тривалість пологів 

Д
о

 4
 г

о
д

. 

4
- 

6
 г

о
д

. 

6
-8

 г
о
д

. 

8
-1

0
 г

о
д

. 

1
0

-1
2

 г
о
д

. 

1
2

 -
1
4

 г
о
д

. 

Б
іл

ьш
е 

1
4

 г
о
д

. 

2010 40 – 5 

(15,0) 

 

11 

(22,5) 

 

15 

(37,5) 

3 

(7,5) 

6 

(17,5) 

– 

2011 38 1 

(2,6) 

5 

(13,2) 

10 

(26,3) 

16 

(42.1) 

– 6 

(15,8) 

– 

2012 41 1 

(2,4) 

7 

(17,1) 

11 

(26,8) 

12 

(29,3) 

5 

(12,2) 

4 

(9,8) 

1 

(2,4) 

2013 45 1  

(2,2) 

7 

(15,6) 

15 

(33,3) 

11 

(24,4) 

6 

(13,3) 

3 

(6,7) 

2 

(4,4) 

2014 41 1 

(2,4) 

7 

(17,2) 

9 

(21,9) 

13 

(31,7) 

8 

(19,5) 

2 

(4,9) 

1 

(2,4) 

Всього 205 4  

(2,0) 

31 

(15,1) 

56 

(27,3) 

67 

(32,7) 

22 

(10,7) 

21 

(10,2) 

4 

(2,0) 

 

У процесі ретроспективного дослідження визначено характер перебігу 

пологового акту у першонароджуючих здорових жінок за умови присутності 

партнера, оцінено специфічні особливості перебігу ПП у першонароджуючих 
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здорових вагітних в порівнянні з характером перебігу пологового акту у 

випадку відсутності партнера. Відповідно, всі здорові першонароджуючі 

вагітні нами були розділені на дві групи: 110 пацієнток, котрі народжували за 

участі партнера, решта 95 вагітних, розроджених без участі партнера, 

увійшли до контрольної групи. Результати проведеного аналізу представлені 

в таблиці 3.12 

Таблиця 3.12 

Характер перебігу пологового акту у першонароджуючих здорових жінок 

Показники Основна група 

(110 вагітних) 

Контрольна група 

(95 вагітних) 

Загальна тривалість періодів пологів (хвилини) 

Тривалість безводного 

проміжка 

428,4 ± 11,27* 

 

467,05 ± 18,3 

Тривалість І-го 

періоду пологів 

523,4 ± 11,17* 

 

465,7 ± 14,23 

Тривалість ІІ-го 

періоду пологів 

52,79 ± 0,27* 30,57 ± 0,23 

Тривалість ІІІ-го 

періоду пологів 

5,61± 0,24  5,36 ± 0,17  

Примітка * − достовірна різниця з показником контрольної групи,  (р < 0,05) 

             

Відмічена тенденція до подовження безводного проміжку у групі 

вагітних без партнерської підтримки: (467,05±18,3) хв. – 7 год. 47 хв. проти 

(428,4±11,27) хв. – 7 год. 8 хв. у жінок, на пологах у яких був присутній 

партнер. 

Аналіз тривалості періодів пологів в обох групах показав, що у випадку 

партнерських пологів, де були запроваджені родинно-орієнтовані технології, 

тривалість 1-го та 2-го періодів пологів була достовірно вищою: так у 

першонароджуючих жінок, у яких був присутнім на пологах партнер, 

тривалість першого періоду пологів достовірно перевищує аналогічні дані 

вагітних, що народжували без партнера: 523,4±11,17 хв. – 8 годин 43 хв. 
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проти 465,7±14,23 хв. – 7 годин 45 хв. Відмічена достовірна різниця у 

тривалості потужного періоду між цими групами: 52,79±0,27 хв. у групі з 

партнером проти 30,57±0,23 хв. контрольній. При цьому тривалість третього 

періоду пологів достовірно не відрізнялася.  

З метою аналізу отриманих даних проаналізовано початок пологової 

діяльності в групах, що порівнювалися. При цьому відмічено статистично 

достовірну різницю у застосуванні пологозбудження у першонароджуючих 

жінок: у групі партнерських пологів застосовувалося у 8 (7,2%) жінок, а у 

групі контролю – у два рази частіше: 14 (14,7%), (р<0,05) табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Особливості ведення пологів у першонароджуючих здорових жінок  

порівнюваних груп абс. ч., (%) 

Групи обстежуваних 

Основна група 

(110 вагітних) 

Контрольна група 

(95 вагітних) 

Абс. число % Абс. число % 

Пологи через 

природні пологові 

шляхи 

101 91,8* 77 81,1  

Кесарів розтин 9 8,2 * 18 18,9 

Застосування 

пологопідсилення 

14 12,7* 23 24,2  

Примітка: * - достовірна різниця відносно контрольної групи, (р < 0,05) 

      

Виходячи з результатів ретроспективного аналізу, варто зазначити, що 

у групі здорових вагітних із застосуванням родинно-орієнтованих технологій 

під час розродження відмічена достовірна різниця у частоті випадків 

оперативних пологів (8,2%), у порівнянні з групою вагітних без партнерської 

підтримки під час пологів – (18,9%), що відповідає даними сучасної 

вітчизняної літератури [7, 13, 103, 167]. 

Нами був проведений ретельний аналіз ведення пологів у 

досліджуваних пацієнток, з метою виявлення застосування «агресивних» 
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методів ведення пологів. Виявлена достовірна різниця в частоті застосування 

методів пологопідсилення у практично здорових жінок: під час партнерських 

пологів частота застосування пологопідсилення 12,7% проти 24,2% у групі 

без партнерської підтримки, що менше у два рази. 

Структура аномалій пологової діяльності подана у таблиці 3.14. 

Результати проведеного ретроспективного дослідження свідчать, що 

сумарна частота АПД у жінок з традиційним веденням пологів складає 32,6 %, 

найчастіше розвивається слабкість пологової діяльності (СПД) 21 (22,1%) 

випадків, що у групі ПП зустрічалася достовірно рідше 12 (10,9%) випадків. 

Дискоординація пологової діяльності зустрічалася достовірно частіше у 

контрольній групі 10 (10,5%) проти 3 (2,7%) у групі з партнером (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Структура аномалій пологової діяльності  

у обстежуваних вагітних, (%) 

Групи 

обстежуваних 

Основна група 

n = 110 

Контрольна група 

n = 95 

Абс. число % Абс. число % 

Слабкість пологової 

діяльності  

12 10,9 * 21 22,1  

Дискоординація пологової 

діяльності 

3 2,7 * 10 10,5  

Всього  15 13,6* 31 32,6  

Примітка: * – достовірна різниця відносно контрольної групи р<0,05 

 

Таким чином, присутність партнера на пологах знижує частоту 

аномалій пологової діяльності у першонароджуючих здорових вагітних у 2,4 

рази. 

З метою оцінки ятрогенного впливу на перебіг пологів та стан 

новонароджених, нами проаналізовані методики знеболення, що були 

застосовані під час пологів у практично здорових вагітних, що занесено в 

таблиці 3.15. 
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Таблиця 3.15 

Знеболення під час пологів, абс. ч. (%) 

  

Рік 
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2010 40 9 

(22,5) 

4 

(10,0) 

5 

(12,5) 

9 

(22,5) 

7 

(17,5) 

3 

(7,5) 

3 

(7,5) 

2011 38 8 

(21,1) 

5 

(13,2) 

6 

(15,8) 

7 

(18,4) 

7 

(18,4) 

3 

(7,9) 

2 

(5,3) 

2012 41 11 

(26,8) 

5 

(12,1) 

7 

(17,1) 

6 

(14,6) 

9 

(21,9) 

2 

(4,9) 

1 

(2,4) 

2013 45 9 

(20,0) 

6 

(13,3) 

8 

(17,8) 

5 

(11,1) 

9 

(20,0) 

7 

(15,6) 

1 

(2,2) 

2014 41 7 

(17,1) 

8 

(19,5) 

9 

(22,0) 

5 

(12,2) 

 

9 

(21,9) 

1 

(2,4) 

2 

(4,9) 

Всього 205 44 

(21,5) 

28 

(13,7) 

35 

(17,1) 

32 

(15,6) 

41 

(20,0) 

16 

(7,8) 

9 

(4,4) 

 

У результаті ретроспективного аналізу виявлений низький рівень 

психопрофілактичних методів знеболення пологів – 28 (13,7%) здорових 

вагітних (за даними індивідуальних карт в п’ятирічний термін), що 

відповідає даним літературних джерел, та підтверджує гіпотезу, що ці методи 

не заслужено втратили свою значимість в практичному акушерстві. 

У першонароджуючих здорових жінок, пологи у яких проходили без 

участі партнера, наркотичні анальгетики застосовувалися у (25,2%) 

випадків, тобто в три з половиною рази частіше ніж у пацієнток з партнером 

– (7,2%) випадків, (р<0,05). ЕПДА в групі партнерських пологів 

застосовувалася у 2,2 рази рідше, ніж у контрольній групі – (10,9% проти 

24,2%), спазмолітики застосовувалися у 2,8 рази рідше – (10,9% проти 

30,5%), комбіновані методи знеболення – втричі рідше у порівнянні з 
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пацієнтками, у яких не було партнерської підтримки в пологах – (3,6% 

проти12,6%) випадків (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Структура застосованих методів знеболення в пологах у першонароджуючих 

здорових жінок порівнюваних груп  

Групи  

обстежуваних 

Партнерські пологи 

n = 110 

Контрольна група 

n = 95 

Абс. число (%) Абс. число  (%) 

Психопрофілактика 19 

 

     17,2  9 9,4  

ЕПДА 12 10,9* 23 24,2 

Наркотичні анальгетики 8 

 

     7,2 * 24 25,2 

Спазмолітики 12 

 

10,9* 29 30,5 

Комбіновані методи 4 

 

3,6  12 12,6  

Інтубаційний наркоз 2 

 

1,8 7 7,3  

Примітка: * – достовірна різниця відносно контрольної групи, (р < 0,05) 

 

Отже, висновок про зменшення потреби в знеболенні пологів у 

присутності партнера повністю підтверджений для першонароджуючих 

жінок. 

По даним ретроспективний аналізу спостерігається більша тенденція 

ускладнень післяпологового періоду у жінок, котрі народжували без участі 

партнера, а саме: субінволюція матки та лохіометра – у 3 рази (6,3 проти 1,8%) 

випадків, (р < 0,05). Крім того, у першонароджуючих контрольної групи 

відмічені випадки розходження швів після епізіотомії – 2 (2,1%) та зростає 

потреба у призначенні антибіотиків в післяпологовому періоді у 1,5 рази, 

4,2% проти 2,7%.  
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Отже, група, що народжувала з партнером, мала більш сприятливий 

вплив перебігу післяпологового періоду. 

Проаналізовані перинатальні наслідки пологів у практично здорових 

жінок, що народжували вперше та проведене порівняння перинатальних 

результатів у випадку партнерських пологів і пологів без партнера. За 

результатами ретроспективного аналізу варто зазначити, що середній вік при 

народженні, антропометричні дані не мали достовірних відмінностей в обох 

групах (р > 0,05), що свідчить про їх порівнянність. 

Оцінка новонароджених за Апгар на 1-й та 5-й хвилинах відмічена у 

таблиці 3.17. 

                                                                                                           Таблиця 3.17 

Оцінка дітей за Апгар на 1-й та 5-й хвилинах, абс.ч.(%) 

 

Загальновідомим є саме той факт, що динаміка зміни оцінки на першій 

і п'ятій хвилині є індикатором швидкості адаптації новонароджених та 

активації компенсаторних механізмів. При аналізі оцінки за шкалою Апгар 

виявлені статистично достовірні відмінності показника на 1 хвилині: вища 

оцінка у першій групі порівняно з другою (7,28±0,12) балів проти (6,16±0,16) 

балів, прослідковується чітка тенденція до підвищення оцінки за Апгар на  

Рік К-сть 

пологів 

Оцінка за Апгар (в балах) 

< 5 5–6 6–7 8–9 9 ≥ 

Хвилина після 

народження 

1 хв 5 хв 1хв 5хв 1 хв 5 хв 1 хв 5 хв 1хв 5 хв 

2010 40 2 

(5,0) 

1 

(2,5) 

2 

(5,0) 

2 

(5,0) 

6 

(15,0) 

4 

(10,0) 

24 

(60,0) 

14 

(35,0) 

6 

(15,0) 

19 

(47,5) 

2011 38 1 

(2,6) 

1 

(2,6) 

1 

(2,6) 

– 7 

(18,5) 

4 

(10,5) 

18 

(47,4) 

12 

(31,6) 

11 

(28,9) 

21 

(55,3) 

2012 41 1 

(2,4) 

1 

(2,4) 

1 

(2,4) 

– 15 

(36,6) 

8 

(19,5) 

24 

(58,5) 

25 

(60,9) 

– 7 

(17,1) 

2013 45 

 

2 

(4,4) 

2 

(4,4) 

2 

(4,4) 

1 

(2,2) 

11 

(24,4) 

2 

(4,4) 

30 

(66,7) 

26 

(57,8) 

– 14 

(31,1) 

2014 41 

 

– – 3 

(7,3) 

2 

(4,9) 

14 

(34,1) 

8 

(19,5) 

17 

(41,5) 

19 

(46,3) 

7 

(17,1) 

12 

(29,3) 

Всього 205 6 

(2,9) 

5 

(2,4) 

9 

(4,4) 

5 

(2,4) 

53 

(25,9) 

26 

(12,7) 

113 

(55,1) 

96 

(46,8) 

24 

(11,7) 

73 

(35,6) 



101 

5-й хвилині у новонароджених від першонароджуючих здорових жінок 

основної групи. 

При цьому відмічено, що народження у стані асфіксії за умови 

партнерських пологів зустрічається в 2,3 рази рідше, ніж у контрольній групі 

− 5 (4,5%) проти 10 (10,5%), що є статистично достовірною відмінністю 

(р<0,05). 

Проведений аналіз маршруту новонароджених у групах порівняння, 

термінів першого прикладання до грудей, сумісного перебування, грудного 

вигодовування. На підставі даного аналізу не виявлено достовірної різниці 

маршрутів новонароджених від першонароджуючих матерів по перебуванню 

дітей в палатах інтенсивної терапії, а також, спільному перебуванні з 

породіллею від моменту пологів. 

Проведений ретроспективний аналіз ускладнень раннього 

неонатального періоду у новонароджених порівнюваних груп. При 

партнерських пологах у першонароджуючих здорових вагітних число 

здорових дітей, виписаних з пологового будинку додому протягом 3–5 днів 

після народження, більше, ніж у групі контролю: 64 (58,2%) проти 37 

(38,9%), (ОR=2,1; 95% CI: 2,4-7,5; р<0,05). 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про 

позитивний вплив партнерських пологів як на акушерські, так і перинатальні 

результати розродження. Отже, отримані результати ретроспективного 

дослідження дають нам право рекомендувати партнерські пологи як метод 

профілактики основних ускладнень. 

Підводячи підсумок ретроспективного аналізу вагітності та пологів у 

практично здорових жінок за період з 2010 р. по 2014 р. ДУ «ІПАГ імені 

академіка О.М.Лук’янової НАМН України» (за архівними даними) варто 

відмітити значну кількість виявлених у цих пацієнток ускладнень упродовж 

вагітності та в пологах, слід зазначити зміни соціальних та суспільних 

показників. 
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Отже, проведене ретроспективне дослідження свідчить про потребу у 

застосуванні додаткових ефективних методик допологової підготовки та 

інтранатального знеболення пологів у першонароджуючих, з метою 

покращення перебігу вагітності, зменшення частоти ускладнень у пологах, 

післяпологовому періоді, перинатальної патології. Одним з найбільш 

важливих наукових завдань проблеми ПП є профілактика аномалій пологової 

діяльності, чому і буде присвячений 2 етап проведених досліджень. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ 

ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ ОБСТЕЖЕНИХ ВАГІТНИХ 

 

4.1 Клінічна характеристика та особливості перебігу вагітності у 

жінок, включених у дослідження 

   

У нашому дослідженні брали участь виключно першонароджуючі 

жінки. Групи обстежуваних були порівняні за віком. Розподіл за віком 

поданий у таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 

Розподіл обстежуваних вагітних за віком, % 

Вік 

Контрольна група  

(n = 30) 
Основна група 

1 група 

 (n = 45) 

2 група  

(n = 45) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

До 18 років - - - - - - 

18-25 років 8 26,7 9 20,0 12 26,7 

26-30 років 14 46,7 26 57,8 22 48,9 

31-35 років 7 23,3 9 20,0 10 22,2 

36 і більше 

років 

1 3,3 1 2,2 1 2,2 

 

Середній вік обстежених жінок основної групи склав 25,9±3,4 роки. 

Розподіл жінок за віком: 18-25 років – 21 (23,3%) осіб; 26-30 – найбільша 

група – 48 (53,3%) жінок, 31-35 років – 19 (21,1%) жінок, 36 і більше років – 2 

(2,3%) жінки. В основній групі першонароджуючих жінок переважали 

пацієнтки 26-30 років, це зумовлено високою соціальною активністю 

сучасних жінок (підвищенням матеріального рівня, кар’єрним зростанням, 

навчанням), коли питання планування вагітності відкладається на більш 

пізній термін. Аналогічна ситуація прослідковується і у жінок контрольної 

групи: 18-25 років – 8 (26,7%) осіб; 26-30 – 14 (46,7%) жінок, 31-35 років – 7 

(23,3%) жінок, 36 і більше років – 1 (3,3%) жінки, таким чином, середній вік 
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обстежуваних контрольної групи склав 26,2±3,6 роки. В цілому віковий та 

соціальний склад жінок був однорідним, що виключало будь-які впливи віку 

на репродуктивну функцію.  

Аналіз росто-вагових показників виявив, що середній зріст вагітних 

контрольної групи становив (165,0±7,9) см і не відрізнявся від показників 

жінок 1-ої і 2-ої групи – (164,1±0,9) см, (р>0,05), (t-критерій Стьюдента для 

незалежних вибірок). Середня вага обстежуваних на момент постановки на 

облік з приводу даної вагітності склала (59,8±1,3) кг – у контрольній групі та 

57,9±3,2 – у основній групі. Вага пацієнток, включених у дослідження перед 

пологами становила (69,4±1,3) кг у контрольній та (68,6±1,2) кг – в основній 

групі, прибавка у масі тіла за вагітність склала – (9,7±0,5) кг – у контрольній та 

(10,2±0,7) кг – в основній групі. Індекс маси тіла у середньому становив – 

21,5±1,3 кг/м² (за норму вважали ІМТ 20-25 кг/м²), що виключало вплив 

росто-вагових показників на результати дослідження (р>0,05). Вагітні з 

ожирінням виключалися з дослідження (згідно розроблених критеріїв 

включення/виключення). Аналіз рівня освіти представлений у таблиці 4.2.  

Таблиця 4.2 

Рівень освіти обстежених вагітних 

Групи Вища Середня спеціальна Середня 

n % n % n % 

Контрольна 

група 
(n = 30) 

11 36,7 13 43,3 6 20,0 

1 група 

(n = 45) 

13 28,9 25 55,6 7 15,5 

2 група 

(n = 45) 

15 33,3 24 53,3 6 13,3 

 

Звертає на себе увагу, що більшість обстежуваних мали вищу або 

середню спеціальну освіту. Вищу освіту мали 11 (36,7%) пацієнток 

контрольної групи, 13 (28,9%) – 1-ї та 15 (33,3%) – 2-ї групи. Середню освіту 

мали 6 (20%) обстежуваних контрольної групи, 7 (15,5%) та 6 (13,3%) жінок 

1-ї та 2-ї групи, середню спеціальну освіту мали 13 (43,3%) жінок 
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контрольної групи та більша половина обстежуваних 1-ї та 2-ї груп: 

відповідно 25 (55,6%) та 24 (53,3%) жінки.  

За сімейним станом жінки обстежуваних груп не мали значних 

відмінностей, на момент зачаття та на період виношування даної вагітності 

кожна третя пацієнтка основної групи перебувала у цивільному шлюбі, кожна 

десята жінка була незаміжня. 

По рівню освіти та сімейному положенню групи були статистично 

співставні, (р > 0,05). 

Таблиця 4.3 

Сімейний стан обстежуваних вагітних 

Сфера діяльності 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

Контрольна 

група  

(n = 30) 

абс. 

число 
 % 

абс. 

число 
 % 

абс. 

число 
 % 

У шлюбі 27 60,0 23 51,1 17 56,7 

Співмешкання 14 31,1 16 35,6   9    30,0 

Незаміжня 4 8,9 6 13,3 4 13,3 

 

Серед 90 пацієнток переважали жінки, що займалися розумовим видом 

діяльності, їх частка склала 44 (48,9%), 17 (18,9%) – мали фізичний вид 

діяльності, 16 (17,8%) – безробітні, навчалися 11 (12,2%) жінок. В основному 

більшість вагітних були службовцями: у 1-й групі – 17 (37,7%), у 2-й – 15 

(33,3%), а у контрольній групі – 14 (46,6%), (табл. 4.4).  

Жінки з робітничими спеціальностями склали відповідно 8 (17,8%), 6 

(13,3%) та 5 (16,7%). Студентки зустрічалися частіше у 1-й групі – 10 (22,2%), 

у 2-й та у контрольній відповідно – 6 (13,3%) та 2 (6,7%). Приватні 

підприємці переважали у 2-й групі – 10 (22,3%), у 1-й групі – 4 (8,9%), у 

контрольній групі – 4 (13,3%). Решта обстежуваних були домогосподарками 
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або тимчасово непрацюючими, їх частка склала в 1-й групі – 6 (13,3%), у 2-й 

групі – 8 (17,8%), у контрольній групі – 5 (16,7%) відповідно, (р>0,05). 

Професійні шкідливості та побутові несприятливі фактори обстежувані 

не відмічали. 

Таблиця 4.4 

Соціальна структура обстежуваних вагітних 

Сфера діяльності 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

абс. 

число 
 % 

абс. 

число 
 % 

абс. 

число 
 % 

Службовці 17 37,8 15 33,3 14 46,6 

Робітниці 8 17,8 6 13,3 5 16,7 

Приватні підприємці 4 8,9 10 22,3 4 13,3 

Студентки 10 22,2 6 13,3 2 6,7 

Непрацюючі 6 13,3 8 17,8 5 16,7 

 

Аналіз репродуктивного здоров’я включених у дослідження пацієнток 

показав, що середній вік настання менархе у жінок основної групи становив 

12,5±0,6 років, у контрольній групі – 12,7±0,7 років, статевий дебют у 

обстежуваних основної групи склав – 17,8±2,0 роки, в контрольній групі – 

17,5±1,8 року. На ранній статевий досвід вказували 73,6% обстежуваних. У 

більшості обстежуваних менструальний цикл був регулярним, кожна третя 

пацієнтка відмічала болісні менструації від моменту першого менархе. 

Менструальні кровотечі у 85,2% пацієнток були помірними, у 12,3% – 

рясними, у 2,6% обстежуваних – мізерними. У структурі гінекологічної 

захворюваності в анамнезі перше рангове місце займали порушення 

менструального циклу в перший рік становлення місячних, у пацієнток 

контрольної групи відмічені у 4 (13,3%) випадках, у 1-й групі – 5 (11,1%), у 

2-й групі – 4 (8,9%) обстежуваних. Друге місце займали захворювання 
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органів малого тазу – перенесені вагініти. Згідно з аналізом даних, 

представлених в таблиці 4.5, акушерсько-гінекологічний анамнез в 

досліджуваних групах був порівнянний (без статистично значущої різниці), 

(p>0,05). 

Таблиця 4.5 

Акушерсько-гінекологічний анамнез пацієнток обстежуваних груп 

Акушерсько-

гінекологічний анамнез 

Основна група Контрольна 

група 

(n = 30) 
1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

1 2 3 4 

Термін початку 

менструацій (вік) 

12,6 ± 0,4 12,4 ± 0,9 12,7 ± 0,7 

Статевий дебют (вік) 17,4 ± 2,1 18,4 ± 1,9* 17,5 ± 1,8 

Паритет 

Планування вагітності 34 (75,6 %) 35 (77,8 %) 23 (76,7 %) 

Гінекологічні захворювання, абс.ч.(%) 

Порушення 

менструального циклу 

в перший рік 

становлення місячних 

5 (11,1) 4 (8,9) 4 (13,3) 

Перенесені вагініти 3 (6,7) 4 (8,9) 4 (13,3) 

 

Отже, при вивченні акушерсько-гінекологічного анамнезу, паритету, а 

також супутніх гінекологічних захворювань у обстежуваних жінок основної 

та контрольної груп достовірних відмінностей не виявлено. 

На першому місці серед перенесених захворювань в анамнезі стоять 

хвороби ШКТ (гастродуоденіт, дискінезія жовчовивідних шляхів) та 

залізодефіцитна анемія, на другому – хвороби серцево-судинної системи, що 

у обстежуваних вагітних обмежувалися наявністю пролапс мітрального 

клапана 1ступеню. Третє місце займали захворювання органів дихання, на 

четвертому місці – захворювання нирок та сечовивідних шляхів, п’яте місце 

розділяли інфекційні захворювання, хвороби шкіри та її придатків (табл.4.6). 
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Таблиця 4.6 

Перенесені захворювання в анамнезі у жінок обстежуваних груп, абс.ч.(%) 

Показники 

Основна група Контрольна 

група 

(n = 30) 
1 група 

(n = 45) 

2 група 

 (n = 45) 

1 2 2 4 

Хвороби ШКТ 5 (11,1) 4 (8,9) 4 (13,3)* 

Захворювання 

серцево-судинної 

системи 

4 (8,9) 3 (6,7) 3 (10,0) 

Захворювання 

органів дихання 
4 (8,9) 2 (4,4) 2 (6,7) 

Анемія 6 (13,3) 5 (11,1) 5 (16,7)* 

Захворювання нирок 

та сечовивідних 

шляхів 

3 (6,7) 4 (8,9) 4 (13,3)* 

Інфекційні хвороби в 

анамнезі 
3 (6,7) 4 (8,9) 1 (3,3) 

Хвороби шкіри та її 

придатків 
1 (2,2) 1 (2,2) 2 (6,7) 

 

Підводячи підсумок проведеного аналізу вікової та соціальної 

структури обстежуваних вагітних, варто відмітити, що у дослідженні брали 

участь жінки активного репродуктивного віку, котрі мали приблизно 

однакові росто-вагові показники, рівень освіти, соціальний статус та 

матеріальне забезпечення (р > 0,05). Таким чином, обстежувані групи були 

однорідними за складом та презентативними. 

На момент включення у дослідження терміни вагітності у 

обстежуваних жінок достовірно не відрізнялися і складали 37,1-37,3 тижнів. 

Був проведений аналіз перебігу вагітності у обстежуваних жінок до 

моменту включення їх у дослідження. Отримані дані зіставлялися з 

результатами обстеження пацієнток контрольної групи, дані відображені у 

таблиці 4.7. 
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Таблиця 4.7 

Частота гестаційних ускладнень в досліджуваних групах 

 

Ускладнення даної 

вагітності 

Основна група  Контрольна група  

1 група 

(n = 45) 

2 група 

 (n = 45) 

(n = 30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Анемія вагітних 4 8,9  3 6,7  2 6,7  

Ранній гестоз 3 6,7  2 4,4 3 10,0  

Загроза переривання 

вагітності <12 тиж. 

2 4,4  3 6,7 2 6,7  

Загроза переривання 

вагітності >12 тиж. 

2 4,4  1 2,2  2 6,7 

Загроза передчасних 

пологів  

4 8,9  5 11,1  4 13,3 

Гіпертензія вагітних 2 4,4  1 2,2  2 6,7  

Багатоводдя, 

маловоддя 

3 6,7  1 2,2  2 6,7 

Вірусні 

захворювання під час 

вагітності 

2 4,4  1 2,2  1 3,3  

При детальному аналізі перебігу вагітності до моменту включення у 

дослідження встановлено, що анемія мала місце у 4 (8,9%) у вагітних 1-ї 

групи, у 3 (6,7%) – у 2-й групі та 3 (6,7%) – в контрольній групі, достовірна 

різниця між показниками відсутня (р>0,05); ранній гестоз у 1-й групі відмічений 

у 3 (6,7%) жінок, у 2 (4,4% ) – у 2-й групі та у 3 (10,0%) – у жінок контрольної 

групи, загроза переривання вагітності на ранньому терміні (до 12 тижнів 

вагітності) мала місце у 2 (6,7%) – у контрольній групі, у 2 (4,4%) жінок 1-ї 

групи, – (ОR=0,64; 95% СІ: 2,48-7,5; р>0,05), та 3 (6,7%) – у 2-й групі – (ОR=1,0; 

95% СІ: 2,44-7,29; р>0,05). У більш пізньому терміні (після 12 тижнів гестації) 

кількість випадків загрози переривання вагітності зменшилася у пацієнток 2-ї 

групи і склала 1 (2,2%) випадки, в інших групах показник не змінився. 

Показник загрози передчасних пологів у обстежуваних групах достовірно не 

відрізнявся: 4 (13,3%) – у контрольній групі, 4 (8,9%) – у жінок 1-ї групи та 5 
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(11,1%) – у 2-й групі, співвідношення шансів між основною та контрольною 

групою склало (ОR=0,72; 95% СІ: 2,44-7,29; р>0,05). 

Гіпертензія вагітних спостерігалася у контрольній групі у 2 (6,7%) випадків 

проти 2 (4,4%) – у 1-й групі, (ОR=0,64; 95% СІ: 0,18-2,20; р>0,05), та 1 (2,2%) 

– у 2-й групі, (ОR=0,31; 95% СІ: 0,06-1,47; р>0,05). Прееклампсії середнього 

та тяжкого ступеня у досліджуваних вагітних не було. Згідно критеріїв 

виключення такі ускладнення як дистрес плода під час вагітності та затримка 

росту плода не мали місця у досліджуваних вагітних, так як ці ускладнення 

пов’язані з порушеннями в системі «мати – плацента – плід» в подальшому 

можуть впливати на перебіг пологів, призводити до АПД, вибору методу 

розродження. 

При аналізі перебігу вагітності до моменту включення у дослідження 

частота гестаційних ускладнень у обстежуваних жінок по групах достовірно 

не відрізнялася (p>0,05). По всім досліджуваним параметрам не було 

виявлено статистично достовірних відмінностей у перебігу вагітності в 

обстежуваних групах. Прослідковується загальна закономірність зниження 

числа гестаційних ускладнень у порівнянні із загальнопопуляційними 

показниками. Це пояснюється виключенням із нашого дослідження жінок з 

обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, наявністю тяжкої 

екстрагенітальної патології, що відповідно регламентовано критеріями 

виключення з дослідження. 

 

 

4.2 Оцінка фетоплацентарного комплексу та внутрішньоутробного 

стану плода 

 

Для оцінки стану фетоплацентарного комплексу та 

внутрішньоутробного плода ефективним методом є допплерометричне 

дослідження кровотоку у судинах матері і плода, яке дозволяє своєчасно 

виявляти гемодинамічні порушення в системі «мати-плацента-плід» та 
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широко використовується в акушерській практиці [65]. Стан матково-

плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку оцінювали перед 

пологами всім вагітним, а в пологах лише за показаннями. Проведено 

вивчення характеристик матково-плацентарного кровотоку в судинних 

басейнах маткової артерії, артерії пуповини, середньо-мозкової артерії плода. 

Результати дослідження представлені в таблиці 4.8.  

 

Таблиця 4.8 

Результати допплерометричного дослідження матково-плацентарного 

кровотоку 

Показник матково-

плацентарного кровотоку 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

Індекс резистентності артерія 

пуповини 
0,71 ± 0,07 0,67 ± 0,06 0,77 ± 0,06 

Індекс резистентності правої 

маткової артерії 
0,57 ± 0,03 0,53 ± 0,01 0,61 ± 0,07 

Індекс резистентності середньо-

мозкової артерії 
0,59 ± 0,05 0,51 ± 0,02 0,61 ± 0,03 

 

Результати проведеного дослідження, подані в таблиці 4.9, свідчать про 

те що у групі жінок, які пройшли допологову підготовку із застосуванням 

ТЕС у комбінації з розчинною формою магнію, рівень індексу судинної 

резистентності при проведенні допплерометрії кровотоку мав тенденцію до 

зниження відносно 1-ї групи, особливо в артеріях пуповини. 

Відомо, що своєчасне виявлення порушень кровотоку у системі «мати-

плацента-плід», виявлене під час вагітності чи в пологах, дозволяє 

забезпечити проведення своєчасного розродження, знизити ризик 

акушерських і перинатальних ускладнень. 

Отже, аналіз показників матково-плацентарного кровотоку дозволяє 

зробити висновок про те, що методика індивідуальної підготовки до пологів 
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є ефективним методом попередження акушерських і перинатальних 

ускладнень. 

Для оцінки стану плода та попередження акушерських ускладнень під 

час пологів ми проводили кардіотокографічне дослідження. Даний метод 

дозволяє здійснювати безперервну одночасну реєстрацію частоти серцевих 

скорочень плода і тонусу матки з графічним зображенням фізіологічних 

сигналів на калібрувальній стрічці. Аналіз кардіотокограм проводився 

відповідно до рекомендацій Міжнародній Асоціації акушерів-гінекологів 

FIGO (2007 р.) за допомогою фетального монітора за встановленими 

нормативами основних параметрів КТГ. Оцінку показників кардіотокограми 

здійснювали по 10-ти бальній шкалі. 

Достовірних відмінностей, частоти виявлення порушень стану плода в 

обстежуваних групах не зафіксовано. У всіх вагітних якісна оцінка КТГ була 

не менше 7–8-ми балів. Найбільша частота порушень функціонального стану 

плода виявлена в групі жінок, які не пройшли підготовку до пологів. 

У досліджуваних групах не було виявлено достовірних відмінностей в 

частоті базального ритму, який у контрольній групі склав 138,2±2,1 уд/хв., тоді 

як у 1-й групі – 137,3±2,3 уд/хв, у 2-й групі – 135,6±1,2 уд/хв (відмінності не 

достовірні, р > 0,05). Акцелерації (прискорення ритму) однаково часто 

реєструвалися в усіх групах, як «малі» - більше за 10 ударів/хвилину, так і 

«великі» більше за 15 ударів/хвилину – 5,7±034 проти 5,1±0,4 і 4,4±0,3 проти 

2,9±0,4 відповідно (відмінності не достовірні, р<0,05).  

 

Клінічний випадок 1 (Контрольна група).  

Вагітна К., 28 років. Пологи І, термінові у 41 тиждень вагітності. 

Перебіг вагітності без ускладнень. В пологах – первинна слабкість пологової 

діяльності – стимуляція окситоцином. Глибокі варіабельні децелерації на тлі 

гіпертонусу матки в кінці активної фази першого періоду пологів на тлі 

стимуляції пологової діяльності окситоцином (рис.4.1).  
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Рис. 4.1. Вагітна К. Кардіотокографія. Варіабельні децелерації на тлі 

частих скорочень матки у вагітної під час стимуляції окситоцином.  

 

Проведено негайне розродження пацієнтки шляхом операції кесаревого 

розтину в ургентному порядку. Стан за Апгар 5/6 балів. Після надання 

реанімаційної допомоги, дитина перебувала на лікуванні у відділенні 

інтенсивної терапії новонароджених. 

Подібного порушення серцевого ритму не відмічалося у вагітних 

основної групи.  

Клінічний випадок 2 (1 група).  

Вагітна В., 32 роки. Пологи І, термінові у 40 тижнів вагітності. Перебіг 

вагітності без ускладнень. Перший період перших спонтанних пологів. На 

КТГ відсутні децелерації чи порушення ритму. Після перейми серцебиття 

плода в нормі. Відмічені епізоди низької варіабельності серцевого ритму. 

Визначення інтервалу STV в пологах – 3,8 (рис. 4.2), через 15 хвилин 

монотонного ритму КТГ,  інтервалу STV – 2,9 (рис. 4.3). Вирішено пологи 

завершити шляхом кесаревого розтину з приводу дистресу плода в пологах. 

Стан за Апгар 7/7 балів. Сумісне перебування матері і плода у відділенні 

інтенсивної терапії після кесаревого розтину. 
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Рис. 4.2. Вагітна В., 32 роки. Пологи І, термінові у 40 тижнів. 

Кардіотокографія. Епізоди низької варіабельності серцевого ритму. 

A. Iнтервал STV – 3,8. 

 

Рис. 4.3. Вагітна В., 32 роки. Пологи І, термінові у 40 тижнів. 

Кардіотокографія. Епізоди низької варіабельності серцевого ритму.  

В. – запис через 15 хвилин. Зниження інтервалу STV – 2,9. 

 

Отже, порушення, виявлені при кількісному і якісному аналізі КТГ 

дослідження, носили, мабуть, функціональний характер і при виконанні 

повільних ритмічних дихальних вправ в пологах, покращується 

аускультативна картина серцебиття плода, тембр стає виразнішим, зникає 

приглушена тонів, зростає оцінка за шкалою Fisher на 0,5-1,3 балу. Оцінка 
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показників КТГ в пологах є досить інформативними і надійним методом 

діагностики, що дозволяє достовірно оцінювати стан плода.  

Результати кардіотокографічного дослідження, а також наведені 

приклади свідчать про виражений клінічний ефект вживання методики 

індивідуальної підготовки до пологів із застосуванням ТЕС на стан плода. З 

боку матері, плода і новонародженого не відмічено будь-яких ускладнень або 

небажаних побічних ефектів, що відповідає одній з найважливіших вимог, 

щодо лікувальних методик у рамках охорони здоров'я матері і плода. 

Проведення статистичного аналізу клініко-лабораторних показників 

(клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові), а також результати 

динамічного нагляду за станом плода (ультрасонографічне обстеження з 

допплерометрією кровотоку та КТГ) під час вагітності показали відсутність 

патологічних відхилень, а досліджувані групи є однорідними за даними 

показниками та статистично співставні (p > 0,05). 

Провівши ретельний клініко-статистичний аналіз клініко-лабораторних 

показників у вагітних обстежуваних груп, варто зазначити, що всі групи є 

однорідними, співставними, що забезпечує більш точну якісну оцінку впливу 

досліджуваних факторів на перебіг пологів та розвиток акушерських і 

перинатальних ускладнень. 

 

 

4.3 Характеристика психоемоційного статусу обстежуваних 

вагітних 

 

Відношення жінки до вагомих життєвих подій регламентується 

різними типами суб’єктивного контролю. Ці типи мають здатність впливати 

на перебіг пологової діяльності та обумовлюють різні варіанти перебігу 

пологів, в тому числі й непередбачувані ускладнення в пологах, що чинять 

негативний інтранатальний вплив на плід, а також на новонародженого як в 

ранньому неонатальному так і в більш віддалені періоди життя. 
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За результатами тестування на етапі скринінга проводився аналіз 

психоемоційного стану обстежуваних вагітних за методикою 

Ч.Д.Спілбергера та Ю.Л.Ханіна [166]. Психоемоційний стан жінок оцінювали 

за рівнем особистої та ситуативної тривожності. Отримані дані чітко 

відображені у табл. 4.9.  

Таблиця 4.9 

Рівень особистої та ситуативної тривожності вагітних за шкалою Спілберга-

Ханіна на етапі включення у дослідження 

Рівень тривожності Основна група Контрольна група 

 (n = 90) (n = 30) 

абс. % абс. % 

Особиста тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

12 13,3 6 20,0 

Помірний рівень 

тривожності 

44 48,9 14 46,7 

Низький рівень 

тривожності 

34 37,8 10 33,3 

Ситуативна тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

29 32,2 10 33,3 

Помірний рівень 

тривожності 

44 48,9 14 46,7 

Низький рівень 

тривожності 

17 18,9 6 20,0 

 

Оцінюючи особисту тривожність у обстежуваних груп на етапі 

включення у дослідження, встановлено, що її помірний рівень спостерігався 

більш ніж у половини вагітних, зокрема в основній групі — 48,9 %; у 

контрольній групі — у 46,7 %. Число жінок з низьким рівнем особистої 

тривожності переважало в основній групі (37,8 %), ніж у контрольній групі 

(33,3 %), що свідчить про впевненість пацієнток цієї групи в ефективності 

партнерської підтримки в пологах (рис. 4.4). 

Високий рівень тривожності відзначений у 13,3 % вагітних основної 

групи і у 20,0 % — у пацієнток контрольної групи. Порівняння показників 
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особистої тривожності між 1-ю та 2-ю групами до початку допологової 

підготовки показало, що переважав у цих групах помірний рівень особистої 

тривожності, що спостерігався також у кожної другої жінки та достовірно не 

відрізнявся між групами, що були налаштовані на партнерські пологи (48,9% 

проти 46,7%) – відповідно у 1-й та 2-й групах, (p < 0,05). 

 

Особиста тривожність, % 

 
 

Рис. 4.4. Розподіл вагітних обстежуваних груп у залежності від 

значення показників особистісної тривожності за шкалою Спілберга-Ханіна 

на етапі включення у дослідження 

 

Проведені дослідження показують, що в 37-38 тижнів вагітності 

високий та помірний рівень особистої та ситуативної тривожності у всіх 

обстежуваних склав 63,3% та 80,8% відповідно, що обгрунтовує необхідність 

підготовки здорових вагітних до перших пологів. Не відмічено достовірної 

різниці між цими групами і по показниках високого та низького рівнів 

особистої тривожності до початку допологової підготовки. 

Подібна тенденція відзначена й при оцінці ситуативної тривожності, 

яка зумовлена подіями, що відбуваються в даний момент. Тривало існуючий 

«стрес очікування» пологів формує у свідомості жінки модель майбутньої 

ситуації та програмує її поведінку, відповідно впливає на психоемоційний 
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стан. Помірний рівень спостерігався у кожної другої вагітної (в основній 

групі — 48,9 %; у контрольній — 46,7 %); високий — у основній групі — 

32,2 %; у контрольній — 33,3 %). Низький рівень ситуативної тривожності у 

жінок основної групи  (18,9 %), проти 20,0% — у жінок контрольної групи. 

Це означає, що групи вагітних за показниками особистої та ситуативної 

тривожності на момент рандомізації були статистично порівняні (без 

значущих відмінностей), (p > 0,05). 

Рівень ситуативної тривожності між підгрупами основної групи на 

етапі включення у дослідження достовірно не відрізнявся від загальних 

показників. Так у жінок, які були налаштовані на партнерські пологи 

відповідно переважав помірний рівень ситуативної тривожності, у пацієнток 

1-ї та 2-ї груп він становив по 48,9 %, що достовірно не відрізнялося від 

показника контрольної групи, який склав 46,7 % (рис. 4.5).  

 

Ситуативна тривожність, % 

 

Рис. 4.5. Розподіл вагітних обстежуваних груп у залежності від 

значення показників ситуативної тривожності за шкалою Спілберга-Ханіна 

на етапі включення у дослідження 

 

Високий рівень ситуативної тривожності у жінок 1-ї групи склав по 

31,1 %, у 2-й групі – 33,3%, що достовірно не відрізнялося від показника 

контрольної групи — 33,3 %, (p > 0,05). Низький рівень ситуативної 

тривожності становив 20,0% у вагітних 1-ї та 17,8% — у пацієнток 2-ї групи 
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проти показника контрольної групи — 20,0 %, (p > 0,05). Варто відзначити, 

що у всіх вагітних, включених у дослідження, переважає помірний рівень 

особистої та ситуативної тривожності. Кожна друга жінка страждала від 

страху перед майбутніми пологами, хвилювання за здоров’я майбутньої 

дитини. Отримані дані свідчать про необхідність проведення профілактичної 

роботи з метою зниження і попередження підвищення рівня тривожності у 

вагітних, що відіграє особливо важливе значення безпосередньо перед 

пологами. 

За результатами самооцінки рівня ситуативної тривожності, 

отриманими напередодні ТЕС, психологічний стан вагітних 2-ї групи 

відповідав стресу середнього рівня. Повторне дослідження ситуативної 

тривожності, свідчило про достовірність зниження показника, значення якого 

після четвертої процедури електростимуляції становило 36,9±0,73 бали проти 

42,9±0,52 бали до ТЕС (р < 0,05). Відзначено, що проведені сеанси 

допологової підготовки з використанням ТЕС у комбінації з магнієм 

дозволили вірогідно стабілізувати рівень ситуативної тривожності у 

пацієнток 2-ї групи (табл. 4.10). Так, до занять низький рівень ситуативної 

тривожності мали 8 (17,8 %) жінок, а після їх проведення низька ситуативна 

тривожність була відзначена у 13 (28,9 %) вагітних, що в 1,6 рази більше. 

Кількість жінок c помірним рівнем тривожності після занять також 

збільшилася — з 22 (48,9%) до 26 (57,8%). Найбільш значні зміни виявлено в 

показниках високого рівня ситуативної тривожності: він був відзначений у 15 

(33,3 %) жінки до занять, а після проходження занять спостерігався лише у 6 

(13,3 %) вагітних, що в 2,5 рази нижче, (p < 0,05). 

Отримані результати підтверджують стан досягнення стійкого 

анальгетичного ефекту після 4-ї процедури ТЕС, який утримується протягом 

24 годин після закінчення кожного послідуючого сеансу, що надає 

можливість забезпечити ефективне немедикаментозне знеболення І-го 

періоду пологів при розвитку регулярної пологової діяльності в визначений 

проміжок часу. 
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Таблиця 4.10 

Порівняння показників рівня ситуативної тривожності за шкалою 

Спілберга-Ханіна у вагітних 2-ї групи на етапі включення у дослідження та 

після проведення четвертої процедури ТЕС 

Рівень ситуативної 

тривожності 

На етапі включення у 

дослідження 

Після проведення 

четвертої процедури 

ТЕС 

 (n = 45) (n = 45) 

абс.ч. % абс.ч. % 

Ситуативна тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

15 33,3 6 13,3* 

Помірний рівень 

тривожності 

22 48,9 26 57,8* 

Низький рівень 

тривожності 

8 17,8 13 28,9* 

Примітка: * -достовірна різниця показників до процедури, (p < 0,05). 

 

Результати проведеного нами дослідження показали, що стрес 

очікування був менше вираженим у пацієнток 2-ї групи, яким у комплексі 

пренатальної підготовки було проведено підготовчий курс транскраніальної 

електростимуляції за рекомендованою методикою, з використанням 

електростимулятора МДМК-4 та використанням розчинної форми магнію. 

Слід відзначити, що на початку пологів кількість жінок з високим 

рівнем особистої тривожності, які проходили пренатальну підготовку за 

розробленою нами методикою (2 група), була достовірно меншою, ніж серед 

пацієнток, які народжували з партнером, але їм під час підготовки до пологів 

не застосовували ТЕС: у 1,3 рази порівняно з 2-ю групою і в 2,5 рази 

меншою, ніж серед жінок, які народжували традиційно (контрольна група). 

При порівнянні даних показників з такими перед пологами зареєстровано 

деяке їхнє підвищення в 1-й групі (з 13,3 до 17,8 %) і в контрольній групі (з 

20,0 до 33,3 %), в той час як в основній 2-й групі даний показник не змінився 

(13,3 %) (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 

Рівень особистої та ситуативної тривожності вагітних  

за шкалою Спілберга-Ханіна на початку пологів 

Рівень тривожності 

Основна група Контрольна 

група 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

(n = 30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс. % 

Особиста тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

8 17,8* 6 13,3*  10  33,3 

Помірний рівень 

тривожності 

23  51,1 23 51,1 15 50,0 

Низький рівень 

тривожності 

14 31,1* 16 35,6* 5 16,7 

Ситуативна тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

22 48,9* 12 26,7*

º 

23 76,6 

Помірний рівень 

тривожності 

19   42,2* 22 48,9* 5 16,7 

Низький рівень 

тривожності 

4 8,9 11 24,4*

º 

2 6,7 

Примітки º - достовірна різниця з показником 1-ї групи (p < 0,05); 

                * - достовірна різниця з показником контрольної групи (p < 0,05). 

 

На початку пологів прослідковується зміна динаміки частоти низької 

ситуативної тривожності у обстежуваних жінок, у порівнянні з такою на 

момент рандомізації: в контрольній групі знизилася з 20,0 до 6,7 % (майже в  

3 рази), в 1-й групі – з 20,0 до 8,9 % (в 2,2 рази) (p < 0,05), а у 2-й групі 

спостерігалося незначне її підвищення – з 17,8 до 24,4 % (в 1,4 рази). Помір-

ний рівень даної тривожності також зазнав достовірних змін у порівнянні з 

таким при вагітності у 1-й групі – знизився з 48,9 до 42,2 % (в 1,2 рази), у 

контрольній групі - з 46,7 до 16,7 % (в 2,8 рази), (p < 0,05), а у  

2-й групі його показник залишився сталим 48,9%. У жінок, які народжували 

традиційно, високий рівень ситуативної тривожності спостерігався в 2,3 рази 

частіше (з 33,3 до 76,6 %), у жінок, які народжували з партнером і не 
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проходили пренатальної підготовки з застосуванням ТЕС – в 1,6 рази частіше 

(з 31,1 до 48,9 %). У жінок, які пройшли підготовку до пологів з 

застосуванням ТЕС, цей показник знизився в 1,2 рази – (з 33,3 до 26,7 %), 

(p > 0,05). 

Згідно наших спостережень, ці дані є об’єктивною характеристикою 

ефективності проведеної допологової підготовки та складають адекватну 

оцінку подій, що відбуваються, а саме пацієнткам основної 2-ї групи, які 

отримали достатню кількість необхідної інформації й практичних навиків для 

подолання стресового стану в пологах, особливостей перебігу пологів, 

створена мотивація на партнерські пологи, крім того застосована методика 

ефективної допологової підготовки із застосуванням ТЕС у комбінації з 

розчинною формою магнію, що дало достовірно кращий результат при 

суб’єктивному оцінюванні особистої та ситуативної тривожності. У жінок 

основної 1-ї групи стрес-індукований стан був більшим, оскільки важлива не 

тільки присутність чоловіка в пологах, його моральна підтримка, але і 

застосування додаткових методів пренатальної підготовки.  

При оцінці рівня особистої тривожності через добу після пологів у жінок, 

які народжували з присутністю партнера (основна група), практично не 

змінився (табл. 4.12). В той же час кількість жінок з високим рівнем особистої 

тривожності в контрольній групі була вдвічі більшою (16,7 %), ніж у 2-й групі 

(8,9 %), (p < 0,05).  

Аналіз ситуативної тривожності виявив наступну картину суб’єктивної 

оцінки. У породіль основної 2-ї групи частота випадків високого рівня 

тривожності знизилася в 2,2 рази і склала 13,3 % (в пологах – 26,7 %, 

p < 0,05), а помірної – збільшилася на 26,6 % (з 48,9 до 75,6 %), низький 

рівень тривожності змінився (з 24,4 до 11,1 %), (p > 0,05). 
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Таблиця 4.12 

Рівень особистої та ситуативної тривожності вагітних за шкалою  

Спілберга-Ханіна через добу після пологів 

Рівень тривожності Основна група Контрольна 

група 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

(n = 30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Особиста тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

5 11,1 4   8,9 5  16,7 

Помірний рівень 

тривожності 

26 57,8 28 62,2* 14 46,7 

Низький рівень 

тривожності 

14 31,1 13  28,9 11 36,7 

Ситуативна тривожність 

Високий рівень 

тривожності 

11 24,4 6 13,3* 8  26,7 

Помірний рівень 

тривожності 

24   53,3 34 75,6º* 14  46,7 

Низький рівень 

тривожності 

10   22,2     5 11,1º* 8  26,7 

Примітки º - достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05); 

                * - достовірна різниця з показником контрольної групи, (p < 0,05). 

 

Високий рівень тривожності у породіль основної 1-ї групи також 

знизився в 2,2 рази у порівнянні з таким в пологах (з 48,9 до 24,4 %), однак 

перевищував його в 1,7 рази у порівнянні з породіллями основної 2-ї групи, 

(p < 0,05).  

У кожної третьої породіллі контрольної групи відмічався високий 

рівень ситуативної тривожності (26,7 %), що перевищувало даний показник 

пацієнток основної 2-ї групи вдвічі, а основної 1-ї групи – в 1,2 рази, 

(p < 0,05). Число жінок з помірним рівнем тривожності у жінок контрольної 

групи зросло в 2,8 рази (з 16,7 до 46,7 %), а з низьким – зросло на 20% (6,7 і 

26,7 %).  
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Таким чином, жінки з високим рівнем ситуативної тривожності 

вимагають підвищеної уваги з боку медичного персоналу, оскільки саме у 

таких пацієнток частіше є можливим розвиток ускладнень під час пологів, а 

найбільша їх кількість у групі з традиційним веденням пологів свідчить, що 

адекватна підготовка сімейної пари до пологів, а також застосування простих 

у використанні та не дороговартісних ефективних методик допологової 

підготовки, а саме транскраніальної електростимуляції у комбінації з розчинним 

магнієм вірогідно знижують стан психоемоційного стресу та підвищують поріг 

больової чутливості. 

З метою визначення порогів больової чутливості та терпимості болю у 

вагітних обстежуваних груп перед кожною процедурою ТЕС нами 

проводилася сенсометрія: визначали больові пороги в абсолютних величинах 

— міліамперах (мА), шляхом дозованої стимуляції шкіри лівого вказівного 

пальця, імпульсним струмом із частотою 50-100 Гц та послідовним 

збільшенням сили струму. Повідомлення про перші больові відчуття 

піделектродом визначало поріг болю, максимально допустима сила струму 

відповідала значенню порогу терпимості болю. Розрахунок значення 

інтервалу больової переносимості проводили за формулою: 

 

ІБП=ПТБ/ПБ, де 

 

ІБП – інтервал больової переносимості, 

ПБ – поріг болю, 

ПТБ – поріг терпимості болю. 

За результатами визначення ПБ у динаміці проведення процедури ТЕС 

вагітним 2-ї групи зареєстровано прогресуюче зростання ПТБ із подальшою 

стабілізацією цієї величини після п’ятої процедури електростимуляції (рис. 

4.6).  
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Рис 4.6. Значення больового порогу у динаміці проведення ТЕС у вагітних 2-ї 

групи (виміри значень до процедури ТЕС) 
 

Відповідно до змін величин ПБ суттєво зросли значення ІБП, який 

збільшився в 4,2 рази після четвертої процедури ТЕС (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Значення інтервалу больової терпимості у вагітних 2-ї групи  

в динаміці ТЕС 

 

Клінічний випадок 3 (2 група). 

Вагітна І., 34 роки, вагітність І, 38 тижнів. Перебіг даної вагітності не 

ускладнений. Пройшла повний курс психофізичної підготовки, досягнута 
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психологічна мотивація на партнерські пологи. Обстежена в терміні 

вагітності 39-40 тижнів: готовність пологових шляхів за шкалою Бішоп − 4 

бали, стан плода за даними УЗД і КТГ – не порушений, показник рівня 

реактивної тривожності за шкалою Спілберга становить 29 балів – низький. 

За даними сенсометрії поріг болю (ПБ) – 10 мА, поріг терпимості болю 

(ПТБ) – 19 мА. Проведено підготовчий курс транскраніальної 

електростимуляції за рекомендованою методикою, з використанням 

електростимулятора МДМК-4. Початок регулярної пологової діяльності 

через 6 годин після закінчення п’ятого сеансу ТЕС. Повторно визначений 

рівень реактивної тривожності, який помірно збільшився і в І періоді пологів 

становив 32 бали. На фоні активної пологової діяльності при відкритті шийки 

матки – 4 см., визначений ПБ -16 мА, ПТБ – 24 мА, оцінка знеболення 

пологів за шкалою ВАШ становила 2-3 бали ( слабкий ). Загальна тривалість 

пологів 7 год. 40 хв., дитина оцінена за шкалою Апгар 8-8 балів, крововтрата 

в пологах склала 200мл. 

Резюме пологів: Пологи І, термінові.  

Оцінка психофізичної допологової підготовки – позитивна. 

 

 

4.4 Визначення стану стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем 

організму 

 

Одним з патогенетичних механізмів розвитку акушерських і 

перинатальних ускладнень у жінок є стан стрес-реалізуючої й стрес-

лімітуючої функцій, які перебувають у безпосередній залежності від їх 

психоемоційного стану. Процес адаптації до стресових ситуацій реалізується 

шляхом активації відомих нейрогуморальних реакцій. Маркерами стрес-

реалізуючої системи організму є гормони наднирників: адреналін, 

норадреналін, кортизол. В основі стрес-лімітуючої систем лежить 

нейромедіаторна дія серотоніну, β-ендорфіну, співвідношення рівнів 
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адреналін/серотонін. Дослідження стану рівноваги стрес-реалізуючої та 

стрес-лімітуючої систем організму у обстежуваних вагітних до проведення 

передпологової підготовки виявило відсутність достовірної різниці між 

показниками основної і контрольної групи. Таким чином, під впливом 

емоціогенних стимулів на тлі існуючих біологічних або соціальних потреб й 

імовірної оцінки їхнього задоволення в мозку складається нейромедіаторна 

інтеграція емоційного збудження, що визначає розвиток усього комплексу 

соматовегетативних проявів і формує певний рівень готовності жінки до 

пологів. Стійкість до емоційного стресу в значному ступені залежить від 

індивідуальних особливостей процесів саморегулювання функціональних 

систем організму, особливості суб’єктивної оцінки і переживання такої 

важливої події в житті жінки як пологи, є значущим фактором, який 

обумовлює відповідний стан стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем 

організму. Пологова діяльність завжди супроводжується певним рівнем 

стресу. Страх і очікування болю в пологах — негативні емоції, що 

визначають розвиток комплексу нейроендокринних реакцій, які забезпечують 

адаптацію організму до змінених умов. 

Виявлена достовірна різниця між показниками рівня кортизолу в 

сироватці крові, як одного з маркерів стрес-реалізуючої системи організму, 

між 1-ю та 2-ю групами. Рівень кортизолу у жінок, які народжували при 

підтримці чоловіка в активну фазу пологів у 1-й групі був достовірно вищим 

(1287,43±43,62) нмоль/л проти показника 2-ї групи, що склав 

(1127,18±68,24) нмоль/л, (p<0,05). Така ж тенденція спостерігалася і у жінок, 

які народжували традиційно (контрольна група), свідомо обрали пологи без 

партнерської підтримки – у них рівень кортизолу у сироватці крові був 

найвищим і склав відповідно (1314,29±43,19) нмоль/л, що зазначено у 

таблиці 4.13. 

Визначення показника концентрації норадреналіну у сироватці крові 

обстежуваних жінок в активній фазі пологів також показало його достовірну 

різницю. Рівень сироваткового норадреналіну у жінок, які народжували при 
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підтримці чоловіка і проходили пренатальну підготовку (2 група), склав 

(13016,74±46,28) проти (13764,76±54,83) пг/мл у пацієнток, що мати 

партнерську підтримку, але їм не проводилася допологова підготовка з 

застосуванням курсу ТЕС (1 група), проте їх показники були достовірно 

нижчими, ніж у жінок контрольної групи (14874,53±24,52) пг/мл, (p<0,05), які 

народжували традиційно.  

 

Таблиця 4.13 

Показники стану стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем організму 

в активній фазі пологів у роділь обстежених груп (M ± m) 

Гормони 

Основна група Контрольна група 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

(n = 30) 

Показники стрес-реалізуючої системи організму 

Кортизол, 

нмоль/л 

1287,43 ± 43,62  1127,18 ± 68,24*º 1314,29 ± 43,19  

Адреналін, 

пг/мл 

6956,04 ± 242,21*  4280,52 ± 270,45*º  7642,52 ± 337,86  

Норадренал

ін, пг/мл 

13764,76 ± 54,83* 13016,74 ± 46,28*º 14874,53 ± 24,52  

Показники стрес-лімітуючої системи організму 

Серотонін, 

нг/мл 

246,46 ± 7,14*  278,53 ± 6,02*º  208,08 ± 5,53  

β-ендорфін, 

нг/мл 

25,99 ± 0,11*  26,53 ± 0,17*º  25,31 ± 0,16 

Адреналін/

серотонін 

28,22 ± 0,83* 15,37 ± 1,02*º   36,72 ± 0,89 

Примітки º - достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05); 

             * - достовірна різниця з показником контрольної групи, (p < 0,05). 

 

Значні зміни були виявлені при дослідженні у сироватці крові 

обстежуваних вагітних у активну фазу пологів рівня адреналіну. При 

порівнянні показників  рівня адреналіну в обстежуваних групах нами 

виявлено, що його вміст у роділь контрольної групи був достовірно вищим 

(7642,52±337,86) пг/мл, ніж у жінок, які народжували з партнером (1 група–

— (6956,04±242,21) пг/мл; 2 група – (4280,52±270,45) пг/мл); до того ж у 

 

2
1 
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жінок, які пройшли спеціальний курс допологової підготовки з застосуванням 

розробленої нами методики, рівень даного показника був нижчим у 1,6 рази у 

порівнянні з 1-ю групою, та в 1,8 рази меншим за показник контрольної 

групи (p < 0,05). 

Найбільш низька концентрація адреналіну та норадреналіну у сироватці 

крові жінок, у яких пройшли партнерські пологи після допологової 

комплексної підготовки із застосуванням ТЕС у комбінації з розчинним 

магнієм, свідчить про більш адекватне сприйняття ними пологів і помірний 

рівень стресу, що допомагає їм впоратися із виникненням складних нейро-

стресорних реакцій, які відбуваються в організмі.  

Оцінки показників стрес-лімітуючої системи виявила, що найбільш 

високий рівень серотоніну спостерігався у жінок, які народжували при 

підтримці чоловіка і проходили допологову підготовку (278,53±6,02) нг/мл, 

що ілюструє його вплив на емоційний стан людини, знижуючи рівень страху і 

депресії. У роділь, які народжували з партнером, але їм не проводили 

допологову підготовку із застосуванням ТЕС, його концентрація була 

достовірно нижчою (246,46±7,14) нг/мл, але найбільш низькі значення 

помічено у жінок контрольної групи (208,08±5,53) нг/мл, пологи у яких 

велися традиційно, без допологової підготовки та партнерської підтримки, 

(p < 0,05). Підвищення концентрації серотоніну в крові у вагітних носить 

компенсаторний характер, перешкоджаючи надмірному збудженню 

адренергічних центрів і запобігаючи розвитку надмірної стресової реакції. 

Компенсаторне збільшення концентрації серотоніну спрямовано на 

обмеження надмірного збудження адренергічних центрів і перешкоджає 

розвитку значної стресової реакції. Найбільш низькі показники серотоніну 

спостерігалися у жінок з традиційним веденням пологів (контрольна група), 

що свідчило про недостатність компенсаторних механізмів і можливий 

розвиток дистресу. 

Проведено визначення співвідношення показників адреналін/серотонін,  

виявлено, що у жінок основної 1-ї групи його значення становило 
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(28,22±0,83), у вагітних контрольної групи (36,72±0,89), що перевищувало 

показник 2-ї групи у 1,8 та 2,4 рази (15,37±1,02). 

Подібна тенденція, простежувалася відносно вмісту β-ендорфіну. 

β-ендорфін відноситься до класу опоїдних пептидів, має антистресорні 

властивості та бере активну участь у пептидергічних механізмах, що 

зумовлюють стійкість до емоційного стресу. За літературними даними 

(В. И. Кулаков и соавт., 2006) вони є одним з факторів стресорної аналгезії. 

Рівень β-ендорфіну, який забезпечує функцію протибольової системи мозку 

та підвищує поріг больової чутливості, у жінок при сімейних пологах був 

достовірно вищим, ніж в контрольній групі. Так, у роділь основної 2-ї групи 

цей показник склав (26,53 ± 0,17) нг/мл, що було вище, ніж в основній 1-й 

групі (25,99 ± 0,11) нг/мл і у контрольній групі (25,31 ± 0,16), (p < 0,05). В той 

же час у жінок, які не проходили пренатальної підготовки, але народжували 

при підтримці чоловіка, даний показник був достовірно вищим, ніж у роділь 

контрольної групи, (p < 0,05). 

Таким чином, у жінок, які мали партнерські пологи, та курс 

допологової підготовки, показники симпато-адреналової системи були 

достовірно нижчими (p < 0,05), ніж у жінок, які народжували традиційно, а 

стрес-лімітуючої — достовірно вищими (p < 0,05). У жінок, які пройшли 

пренатальну підготовку за розробленою нами системою (основна 2 група), 

дані показники мали найменш виявлений стрес-реалізуючий характер. При 

аналізі в обстежуваних групах відзначено, що у жінок 1-ї та контрольної груп 

спостерігався високий рівень і адреналіну, і кортизолу, що свідчить про 

напруження системи адаптації. Слід зазначити, що у пацієнток, які пройшли 

пренатальну підготовку, із застосуванням ТЕС у комбінації з розчинним 

магнієм, показники симпато-адреналової системи були достовірно нижчими, 

ніж у жінок без такої, також більш вираженими у них були захисні 

антистресові механізми. 

Встановлений високий та середній рівень кореляційного зв’язку між 

рівнем тривожності та показниками стрес-реалізуючої системи (адреналін – 
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r=0,72 і кортизолом – r=-0,44) і стрес-лімітуючої системи (серотоніном – 

r=0,73 і β-ендорфіном − r=-0,60). 

У жінок 2-ї групи рівень ситуативної та особистої тривожності в 

абсолютній більшості випадків був помірним, відповідно напруження як 

стрес-реалізуючої, так і стрес-лімітуючої систем являло собою 

урівноважений характер і сприяло розвитку нормальної пологової діяльності 

та пологів. 

Жінки основної 1-ї групи переважно мали низький рівень особистої і 

високий — ситуативної тривожності, що при дослідженні вмісту гормонів 

виявлялося в більш вираженому підвищенні рівнів адреналіну і кортизолу та 

зниженні концентрації серотоніну і β-ендорфіну (у порівнянні з пацієнтками 

2-ї групи). Таке співвідношення показників ілюструє більш високий рівень 

напруження адаптивних систем, зниження порога больової чутливості, 

наслідком чого є більш частий розвиток дискоординації пологової діяльності, 

а також слабкості пологової діяльності та дистресу плода.  

У пацієнток з традиційним веденням пологів за відсутності 

партнерської підтримки частіше спостерігався високий рівень особистої 

тривожності, а ситуативної − помірний і високий. Відзначено різке 

підвищення рівня адреналіну та кортизолу, що свідчить про зрив 

компенсаторних механізмів і розвиток дистресу. У таких жінок характерним 

ускладненням в пологах була слабкість пологової діяльності, а також − 

дискоординація пологової діяльності та дистрес плода. Загальновідомим є 

той факт, що будь-яка аномалія пологової діяльності потребує необхідності її 

корекції: стимуляції чи знеболення пологової діяльності, а також підвищує 

частоту кесаревого розтину та інших оперативних втручань в пологах. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ ДОПОЛОГОВІЙ ПІДГОТОВЦІ  

ВАГІТНИХ  

 

5.1 Особливості перебігу пологів у обстежуваних вагітних залежно 

від способу допологової підготовки 

 

Більша частина ускладнень у пологах зумовлена впливом 

психоемоційних факторів, що напряму залежать від підготовки вагітної до 

пологів, а фізіологічний перебіг пологів у більшості випадків визначається 

станом жінки перед пологами [7, 26]. Встановлено, що основною 

психологічною потребою жінки під час пологів є відчуття безпеки та 

емоційного комфорту, що робить методи психопрофілактики складовою 

частиною супроводу під час пологів. Будь-яка аномалія пологової діяльності 

тягне за собою необхідність її корекції: стимуляції, знеболення; підвищує 

частоту кесаревого розтину й інших оперативних втручань. 

Пологи розвинулися спонтанно у 28 (93,3%) вагітних контрольної 

групи, у 1-й основній групі спонтанний початок пологової діяльності 

відмічений у 44 (97,8%) пацієнток, натомість в основній 2-й групі всі пологи 

розвинулися самостійно: після третьої процедури ТЕС — у 2 (4,4%) жінок; 

після четвертої та подальших електростимуляцій — у 43 (95,6%) жінок. 

Фізіологічні пологи у жінок, які народжували при підтримці чоловіка та 

проходили допологову підготовку за розробленим нами алгоритмом (основна 

2 група), були зареєстровані в 1,7 рази частіше, ніж у контрольній групі (88,9 

і 53,3 % відповідно, p < 0,05). Практично кожна друга жінка з групи, у якій 

пологи велися традиційно без участі партнера та допологової підготовки, 

мала певні ускладнення під час пологів, що не суперечить даним попередніх 

наукових досліджень. У роділь обстежуваних груп пологи були ускладненими 
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відповідно у 2-й – в 11,1% випадків, у 1-й – 24,4%; у контрольній – 46,7% 

(рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Частота нормальних та ускладнених пологів  

у обстежуваних групах, % 

 

Варто зазначити, що у жінок, які народжували з партнером і пройшли 

пренатальну підготовку за розробленою нами методикою, у порівнянні з 

традиційними пологами, вдалося знизити частоту ускладнених пологів у 4,2 

рази; у тих жінок, які народжували з партнером, проте їм не застосовувався 

розроблений нами алгоритм допологової підготовки — у 2,2 рази, (p < 0,05). 

Це свідчить про те, що розроблена нами методика підготовки до пологів 

ефективна не лише по відношенню до традиційних, а й покращує наслідки 

партнерських пологів, зменшуючи кількість акушерських ускладнень. 

Аналізуючи структуру патологічних пологів, що мали місце у здорових 

першонароджуючих, слід відмітити високу частоту передчасного розриву 

плодових оболонок, що у контрольній групі мав місце у 30,0% вагітних, що у 

1,7 рази перевищувало показник 1-ї групи (17,8%) та у 2,3 рази відповідно 

показник 2-ї групи (13,3%) (p < 0,05), (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1  

Частота ускладнень в пологах, абс. ч., (%) 

 

Показник 

Основна група Контрольна 

група 1 груп 2 група 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Передчасний розрив плодових 

оболонок 

8 17,8* 6 13,3* 9 30,0 

Аномалії пологової діяльності 9 20,0* 2 4,4*º 11 36,7 

Клінічно вузький таз 1 2,2 - - 1 3,3 

Дистрес плода 6 13,3 1 2,2 5 16,7 

Передчасне відшарування 

плаценти 

- - - - 1 3,3 

Розрив ш/матки, промежини, 

піхви 

4 8,9 2 4,4 7 23,3 

Дефект посліду (оболонок) з 

ручною чи інструментальною 

ревізією порожнини матки 

3 6,7 1 2,2 4 13,3 

Кровотечі у ранньому 

післяпологовому періоді 

1 2,2 - - 1 3,3 

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи, (р < 0,05).  

                   º − достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

 

Оцінюючи структуру ускладнень в пологах, ми відзначили, що 

дискоординацією пологової діяльності частіше пологи ускладнилися в 

контрольній групі (6,7 %) у порівнянні з даними 1-ї групи – (4,4 %), 

(p < 0,05). У пацієнток, які народжували з підтримкою чоловіка і пройшли 

пренатальну підготовку з використанням ТЕС, випадків розвитку 

дискоординації пологової діяльності зареєстровано не було (табл. 5.2). 

Подібна тенденція відзначалася і за розвитком слабкості пологової 

діяльності: у 11,1 % жінок 1-ї групи, що у 2,5 рази частіше, ніж у роділь 2-ї 

групи (4,4 %), що достовірно відрізнялося від показника контрольної групи 

(16,7 %) (табл. 5.2). Найбільш часто стимуляцію проводили у зв’язку із 

розвитком слабкості пологової діяльності, що збільшило частоту 

розродження шляхом операції кесаревого розтину (по два випадки у 1-й та 

контрольній групі відповідно).  
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Виявлена достовірна різниця у частоті застосування методів 

пологопідсилення у практично здорових жінок: під час партнерських пологів 

частота застосування пологопідсилення окситоциному 1-й групі (11,1%) 

проти 16,7% у групі без партнерської підтримки (контрольна група). Обидва 

випадки стимуляції пологової діяльності окситоцином у жінок 2-ї групи були 

проведені у другому періоді пологів у зв’язку зі слабкістю потуг, в одному з 

цих випадків проводилося накладання вакуум-екстрактора з приводу 

розвитку дистресу плода. 

Таблиця 5.2  

Структура аномалій пологової діяльності  

у обстежуваних вагітних, абс.ч., % 

Аномалій пологової 

діяльності 

Основна група 
Контрольна 

група 

(n = 30) 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Слабкість пологової 

діяльності  

5 11,1 2 4,4*º 5 16,7 

Дискоординація 

пологової діяльності 

2 4,4 - - 2 6,7 

Надмірна пологова 

діяльність  

1 2,2 - - 2 6,7 

Гіпертонус нижнього 

сегмента 

1 2,2 - - 2 6,7 

Всього  9 20,0* 2 4,4*º 11 36,7  

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи, р < 0,05.  

                  º - достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

 

Надмірної пологової діяльності та гіпертонусу нижнього сегмента 

(зворотний градієнт) у 2-й групі виявлено не було, а в 1-й та контрольній 

групах частота цих ускладнень склала відповідно (2,2 та 6,7%) та (2,2 та 

6,7%) випадків. Таким чином, присутність партнера на пологах знижує 

частоту аномалій пологової діяльності у першонароджуючих здорових 

вагітних. 
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Результатом аномалій пологової діяльності, особливо надмірних 

маткових скорочень, гіпертонусу матки, що виникає під впливом 

пологостимуляції окситоцином є травматизація м’яких тканин пологових 

шляхів (розриви ш/матки, промежини, піхви). Ці ускладнення мали місце у 

8,9% роділь 1-ї групи, у жінок контрольної групи вони зустрічалися частіше 

у 2,6 рази – (23,3%) випадків. Окрім цього, аномалії пологових сил та 

надмірна стимуляція відповідно супроводжуються патологією відділення та 

видалення посліду, що мала місце у 3 (6,7%) та 4 (13,3%) випадках у 1-й та 

контрольній групах відповідно та не зустрічалися у пацієнток 2-ї групи. 

Партнерські пологи мають велике значення у попередженні акушерської 

агресії, нераціонального використання пологостимуляції та попередження 

акушерських ускладнень. 

Структурний аналіз методів розродження обстежуваних здорових жінок 

поданий у таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Особливості ведення пологів у першонароджуючих здорових жінок 

обстежуваних груп, абс. ч., (%) 

Ведення пологів 

Основна група 
Контрольна 

група 

(n = 30) 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Пологи через природні 

пологові шляхи 

40 88,9* 45* 100*º 23 76,7 

Кесарів розтин 5 11,1* - - 7 23,3 

Застосування 

пологопідсилення 

5 11,1 2 4,4*º 5 16,7 

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи, р < 0,05.  

               º − достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

 

Підсумовуючи, варто наголосити, що у здорових першонароджуючих 

жінок має місце висока частота передчасного розриву плодових оболонок, 

аномалій пологової діяльності, частота виникнення розривів шийки матки та 
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пологових шляхів, випадків дистресу плода в пологах, показник якого складає 

відповідно 13,3% – у 1-й, 16,7% – у контрольній та 2,2% – у групі 

партнерських пологів, де застосований удосконалений алгоритм допологової 

підготовки (р < 0,05).  

Ускладнений перебіг пологів та розвиток патологічних пологів веде за 

собою зростання показника оперативних втручань у пологах, підвищення 

частоти кесаревого розтину, випадків вакуум-екстракції плода, 

післяпологової ручної та інструментальної ревізії порожнини матки. 

Методи розродження у здорових жінок обстежуваних груп наглядно 

зображені на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2. – Методи розродження у здорових жінок обстежуваних груп, % 

 

Структура оперативних втручань під час розродження здорових 

вагітних подана у табл. 5.4.  

Стабільно високою залишається частота епізіо- та перинеотомій, що 

склала відповідно 26,7% − у роділь 1-ї групи, 15,6% − у 2-й та 36,7% − у 

вагітних контрольної групи, (р < 0,05). Показник ручного відділення 

плаценти та ручної ревізії стінок порожнини матки достовірно відрізнявся у 

вагітних обстежуваних груп, у контрольній групі він склав 6,7%, що у 1,5 рази 

перевищувало показник 1-ї групи за відсутності таких випадків у 2-й групі. 



140 

Частота амніотомії в пологах у вагітних контрольної групи становила 26,7%, 

що удвічі перевищувало показник 1-ї групи, де мали місце партнерські пологи 

(13,3%) проти 4,4% − у роділь 2-ї групи, у яких частота амніотомії в пологах 

утричі була нижчою за показник 1-ї групи та у 6 разів нижча за дані групи з 

традиційним веденням пологів.  

Таблиця 5.4  

 

Структура оперативних втручань під час пологів, абс. ч. (%) 

Оперативні втручання 

Основна група Контрольна 

група 

(n = 30) 
1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Кесарів розтин 5 11,1* -  7 23,3 

Амніотомія 6 13,3* 2 4,4* 8 26,7 

Вакуум- екстракція плода 1 2,2 1 2,2 2 6,7 

Акушерські щипці - - - - - - 

Епізіо- та перинеотомія 12 26,7* 7 15,6*º 11 36,7 

Ручне відділення плаценти 

та ручна ревізія стінок 

порожнини матки, 

інструментальна ревізія 

стінок порожнини матки 

7 15,6 1 2,2º 3 10 

Гемотрансфузія 1 2,2 -  1 3,3 

Примітка * – достовірна різниця з показником контрольної групи, (р<0,05);  

               º − достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

    

Прослідковується доволі низький показник частоти накладання вакуум-

екстрактора на голівку плода у випадку слабкості потуг, що порівнюється з 

показником частоти кесаревого розтину та зумовлено вибором оперативного 

розродження за наявності відповідних показань. 

Аналіз структури причин кесаревого розтину в обстежуваних групах 

виявив наступну закономірність: найбільша кількість операцій проведена з 

приводу дистресу плода в пологах – по три випадки у 1-й та контрольній 

групах (6,7% та 10,0% відповідно). На другому місці – слабкість пологової 

діяльності, що не корегується медикаментозними засобами, що у групі 

партнерських пологів була у 3 рази меншою, порівняно з традиційними 
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пологами, відповідно 2,2% проти 6,7%. Один випадок оперативного 

розродження у 1-й групі (2,2%) у зв'язку з розвитком клінічно вузького тазу 

та дистресу плода, у контрольній групі – по одному випадку з приводу 

випадки з приводу клінічно вузького тазу та випадіння ручки плода 

(табл.5.5).  

Таблиця 5.5 

Структура причин кесаревого розтину в обстежуваних групах, абс. ч. (%) 

Причини кесаревого розтину 

Основна група Контрольна 

група 

(n = 30) 
1група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

 абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Кесарів розтин 5 11,1* - - 7 23,3 

Дистрес плода 3 6,7 - - 3 10,0 

Клінічно вузький таз 1 2,2   1 3,3 

Слабкість пологової діяльності, 

що не корегується 

медикаментозними засобами 

1 2,2 - - 2 6,7 

Випадіння ручки плода - - - - 1 3,3 

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи, (р < 0,05).  

 

Як видно з наведених даних, у більшості випадків причиною 

оперативного розродження обстежуваних жінок прямо чи опосередковано 

стало порушення пологової діяльності. У 2-й групі, в якій застосований 

розроблений нами алгоритм підготовки до партнерських пологів, випадки 

кесаревого розтину були взагалі відсутніми. 

Проведений аналіз тривалості пологів. У практично здорових жінок 

обстежуваних груп стрімкі та швидкі пологи сумарно мале місце у 20% жінок 

контрольної, 22,2% роділль 1-ї групи та 17,8% − 2-ї групи, затяжні пологи 

спостерігалися відповідно у 16,7% контрольної групи, що у 2 рази частіше за 

жінок, у яких мали місце партнерські пологи (8,9%) при їх повній відсутності 

у 2-й групі. Нормальна тривалість пологів відмічена відповідно у 63,3% 

жінок контрольної групи, що достовірно не відрізнялося від 1-ї групи − 

69,1% та у 1,3 рази більше у 2-й групі (82,2%) (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.6 

Тривалість пологів через природні пологові шляхи, абс. ч. (%) 

 

Проаналізований характер перебігу пологового акту, тривалість 

періодів пологів у першонароджуючих здорових жінок. Виходячи з 

отриманих даних слід зазначити, що середній термін розродження 

першонароджуючих здорових вагітних, у яких мали місце партнерські 

пологи склав у 1-й групі (39,1±0,06), у 2-й – (38,43±0,17) тижнів, що 

достовірно відрізнялося від контрольної групи, де пологи проходили без 

участі партнера (39,6±0,06) тижнів. Відмічена незначна тенденція до 

подовження безводного проміжку у групі вагітних без партнерської 

підтримки: (467,05±18,3) хв. – 7 год. 47 хв. проти (428,4±11,27) хв. – 7 год. 8 хв. 

та (318,4±11,27) хв. – 5 год. 30 хв. у жінок, на пологах у яких був присутній 

партнер. У групі жінок, що не планували партнерську підтримку, частіше 

пологи починалися з раннього розриву плодових оболонок, у 

першонароджуючих, які планують пологи з партнером, простежується більш 

фізіологічний початок пологів (табл. 5.7). 

Щодо випадків акушерського травматизму, котрі мали місце у 7 

(23,3%) вагітних контрольної групи, варто зазначити, що з них розриви 
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К

іл
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Д
о

 4
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4
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6
-8
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о
д

. 

8
-1

0
 г

о
д

. 

1
0

-1
2

 г
о
д

. 

1
2

  
≥

 г
о

д
. 

1 група 

(n = 45) 

45 2 

(4,4) 

8 

(17,7) 

16 

(35,6)* 

7 

(15,6)* 

8 

(17,7) 

4 

(8,9)* 

2 група 

(n = 45) 

45 – 

 

8 

(17,8) 

23 

(51,1)*º 

12 

(26,7)º 

2 

(4,4)*º 

– 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

30 2 

(6,7) 

4 

(13,3) 

4 

(13,3) 

10 

(33,3) 

5 

(16,7) 

5 

(16,7) 

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи, (р < 0,05).  

                  º − достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 
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шийки матки І ступеня зафіксовано у 3 (10,0%) випадків, розриви піхви − 2 

(6,7%) промежини 2 (6,7%) випадків. У 1-й групі 4 (8,9%) випадків 

акушерського травматизму, з них 1 (2,2%) – розрив шийки матки, 2 (4,4%) – 

розрив піхви та 1 (2,2%) – розрив промежини. 

Таблиця 5.7 

Тривалість періодів пологів у жінок обстежуваних груп, абс. ч. (%) 

Групи обстежуваних 
1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

Термін розродження 

(тиж.) 
39,1 ± 0,06* 38,43 ± 0,17 39,6 ± 0,06* 

Загальна тривалість періодів пологів (хвилини) 

Тривалість 

безводного проміжку 
428,4 ± 11,27 318,4 ± 11,27*º 467,05 ± 18,3 

Тривалість І-го 

періоду пологів 
511,4 ± 11,17* 465,7 ± 14,23*º 544,4 ± 11,17 

Тривалість ІІ-го 

періоду пологів 
35,79 ± 0,27* 30,57 ± 0,23*º 45,79 ± 0,27 

Тривалість ІІІ-го 

періоду пологів 
5,61± 0,24  5,36 ± 0,17  5,61± 0,24  

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи,  (р<0,05). 

               º − достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

  

Кровотечі під час пологів та раннього післяпологового періоду 

зареєстровано у 8 (26,7%) жінок контрольної групи, з них один випадок 

гіпотонічної кровотечі у ранньому післяпологовому періоді, 1 випадок з 

приводу щільного прикріплення плаценти та 2 випадки з приводу дефекту 

плацентарної тканини та оболонок з подальшою ручною чи 

інструментальною ревізією порожнини матки та 4 випадки розриву м’яких 

тканин пологових шляхів. У 1-й групі у 8 (17,8%) жінок мали кровотечі, з них 

– один випадок гіпотонічної кровотечі у ранньому післяпологовому періоді, 

решта випадків внаслідок дефекту плацентарної тканини з ручною чи 

інструментальною ревізією порожнини матки (3 випадки) та 4 випадки 
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розриву шийки матки та промежини в пологах. У 2-й групі – 3 (6,7%) 

випадків, з них один випадок кровотечі зумовлений дефектом плаценти з 

ручною ревізією порожнини матки та два інших випадки – травмою 

пологових шляхів (табл.5.8). 

Таблиця 5.8 

Обсяг крововтрати під час пологів у обстежуваних групах, абс.ч.(%) 

Обсяг 

крововтрати, мл 

1 група 

(n = 45) 

2 група 

(n = 45) 

Контрольна група 

(n = 30) 

<250,0 27 

(60,0) 

42 

(93,3) *º 

16 

(53,5) 

251,0-500,0 10 

(22,2) 

2 

(4,4) *º 

5 

(16,6) 

501,0-1000,0 7 

(15,6)* 

1 

(2,2) *º 

8 

(26,6) 

>1000,0 1 

(2,2) 

- 1 

(3,3) 

Примітка * – достовірна різниця з показником контрольної групи, р<0,05.  

               º − достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

  

У ході аналізу структури та частоти ускладнень під час пологів нами 

було з’ясовано, що застосований удосконалений алгоритм допологової 

підготовки з використанням ТЕС у комплексі з розчинною формою 

органічного магнію позитивно вплинув на підготовку жінок до складного та 

відповідального процесу – пологів. Комплексна допологова підготовка 

дозволила нормалізувати порушені нейроендокринні взаємовідносини, 

динамічну рівновагу між показниками стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої 

систем організму, підвищити поріг больової чутливості пацієнток, 

забезпечити нормальну скорочувальну діяльність матки протягом пологів та 

у післяпологовому періоді. 
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5.2 Порівняльна оцінка рівня пологового болю та застосованих 

методів знеболення у жінок обстежуваних груп у залежності від 

характеру допологової підготовки 

 

Суб’єктивну оцінку пологового болю проводили жінкам обстежуваних 

груп в першу добу післяпологового періоду за вербально-описовою шкалою 

оцінки болю (Verbal Descriptor Scale, 1990). Відповідно до цієї методики, 

перед бачені 6 варіантів оцінки болю: максимальна оцінка – 10 балів – 

визначає відчуття болю як «нестерпний», оцінки 0–2 бали означають 

відповідно, що болю немає та біль слабкий [166]. Клінічну характеристику 

перебігу пологів у групах визначали за медикаментозною стимуляцією 

пологової діяльності із застосуванням інвазивного знеболення першого 

періоду пологів та частоти ускладнень.  

Суб’єктивна оцінка структури пологового болю у жінок обстежуваних 

груп представлена на рис. 5.3.  

Слабкий та помірний біль (0-4 бали) відмічала половина обстежуваних 

контрольної групи – 15 (50%) жінок. Сильний біль (4-6 балів) – 7 (23,3%) 

жінок. Дуже сильний, нестерпний біль (6-10 балів) – 8 (26,7%) жінок. У 

породіль 1-ї групи слабкий та помірний біль (0-4 бали) – 28 (62,2%) жінок, 

сильний біль (4-6 балів) – 9 (20%) жінок. Дуже сильний, нестерпний біль (6-10 

балів) відмічали 8 (17,8%) жінок.  

Щодо суб’єктивного сприйняття пологового болю, то породіллі 2-ї 

групи у першу добу післяпологового періоду оцінювали його наступним 

чином: слабкий та помірний біль (0–4 бали) відмічала більшість жінок – 32 

(71,1%) випадки. Сильний біль (4-6 балів) – 7 (15,6%) жінок (рис.5.3).  

Дуже сильний, нестерпний біль (6-10 балів) за вербально-описовою 

шкалою оцінки болю спостерігався у 6 (13,3%) жінок, котрим за вимогою 

проводилося знеболення фентанілом. 
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Рис. 5.3. Структура пологового болю у жінок за вербально-описовою шкалою 

оцінки болю (Verbal Descriptor Scale, 1990) 

 

Суб’єктивне сприйняття болю значно вищим було у роділь контрольної 

групи з традиційним веденням пологів, у зв’язку з цим у даній групі 

достовірно частіше проводилося знеболення пологів (р<0,05). У роділь 2-ї 

групи, на тлі зниження показника суб’єктивного сприйняття болю, частота 

медикаментозного знеболення пологів відповідно була меншою, а самі 

методи більш щадними.  

Проаналізовані методики знеболення, що були застосовані під час 

пологів у обстежуваних вагітних (табл. 5.9). 

Простежується висока частка застосування у пологах спинно-мозкової 

анестезії (СМА) та інтубаційного наркозу, відповідно у конторольній групі − (20,0 
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та 3,3%) проти (8,9 та 2,2%), що пояснюється в першу чергу значним 

відсотком оперативного розродження у цієї категорії пацієнток про що було 

зазначено вище. У 2-й групі випадків застосування інгаляційного наркозу та 

спінальної анестезії не було. 

Таблиця 5.9 

Знеболення під час пологів, абс. ч. (%) 
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1 група 

(n = 45) 

12 

(26,7) 

8 

(17,8)

* 

13 

(28,9) 

8 

(17,8) 

8 

(17,8) 

4 

(8,9)* 

4 

(8,9)* 

1 

(2,2) 

2 група 

(n = 45) 

21 

(46,7)*º 

4 

(8,9) 

*º  

6 

(13,3)

*º 

6 

(13,3)

* 

7 

(15,6)

* 

- 3 

(6,7)* 

- 

Контроль-

на група 

(n = 30) 

6 

(20,0) 

8 

(26,7) 

10 

(33,3) 

8 

(26,7) 

8 

(26,7) 

6 

(20,0) 

7 

(23,3 

1 

(3,3) 

Примітка * – достовірна різниця з показником  контрольної групи, (р < 0,05);  

                  º - достовірна різниця з показником 1-ї групи, (p < 0,05). 

          

Медикаментозне знеболення пологів у 1-й та 2-й групі за вимогою 

жінок проводилося методом монотерапії фентанілом у 8 (17,8%) та 6 

(13,3%) випадків відповідно. У першонароджуючих здорових жінок, пологи 

у яких проходили без участі партнера, наркотичні анальгетики 

застосовувалися у 8 (26,7%) випадків, тобто у 1,5 рази частіше ніж у 

пацієнток першої групи та у 2 частіше, ніж у роділь другої групи, (р < 0,05) 

(рис. 5.4). 

Епідуральна анестезія в контрольній групі застосовувалася у 1,2 рази 

частіше, ніж у 1-й групі (33,3 проти 28,9%) та в 2,5 рази частіше за показник 

2-ї групи – (13,3%), (р < 0,05). Місцеві методи знеболення застосовувалися у 
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26,7% жінок контрольної групи, що у 1,5 рази частіше за показники 1-ї групи 

(17,8%) та втричі частіше за дані 2-ї групи (8,9%), що пояснюється високою 

кількість малих акушерських операцій, які виконували під час розродження, 

а також низьким порогом больової чутливості непідготовлених до пологів 

жінок. 

 

Рис. 5.4. Медикаментозне знеболення пологів в обстежених жінок, % 

 

Психопрофілактична підтримка під час партнерських пологів та 

застосування спеціальних прийомів для знеболення перейм сприяють 

зменшенню больового навантаження. У групі партнерських пологів 

спазмолітики застосовувалися у 1,5 рази рідше у 1-й групі – (13,3%) та у 1,7 

рази (15,6%) – у 2-й проти (26,7%) у контрольній групі, комбіновані методи 

знеболення – у 2,6 та 3,5 разів рідше у порівнянні з пацієнтками, у яких не 

було партнерської підтримки в пологах: (відповідно 8,9% та 6,7%) проти 

(23,3%) випадків у контрольній групі (табл. 5.9). 

Зустрічається поєднання 2-х методів медикаментозного знеболення, 

застосування наркотичних анальгетиків, спазмолітиків у пологах, що 

підвищує ризики розвитку гіпотонічної кровотечі у третьому періоді пологів 

та післяпологовому періоді, частоту розвитку дистресу у плода та 

постнатальної енцефалопатії.  
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5.3 Післяпологовий період та стан новонароджених в обстежуваних 

групах 

 

Щодо ускладнення в післяпологовому періоді у обстежуваних групах, 

частіше вони зустрічалися у жінок, котрі народжували без участі партнера: 

гіпогалактія спостерігалася у 6,7% у контрольній групі проти 2,2% в 1-й 

групі, (р<0,05). У 2-й групі таких випадків не було. Субінволюція матки та 

лохіометра у контрольній групі зустрічалися в 5 (16,7%) випадках, в 1-й та 2-

й групах 2 (4,4%) та 1 (2,2%) відповідно (р < 0,05). Розходження швів після 

епізіотомії у породіль контрольної групи у 6,7% випадків. У основній групі 

таких випадків не зазначено. 

Окрім цього, нами було виявлено, що у здорових першонароджуючих 

жінок, у яких відбулися пологи у присутності партнера, знижується потреба у 

призначенні антибіотиків в післяпологовому періоді: у 1-й групі – у 1,5 рази 

(4,4%) проти (6,7%) у контрольній групі, та у 3 рази у 2-й групі (2,2%) у 

порівнянні з контрольною (р < 0,05). 

Отже, частота ускладнень післяпологового періоду у 2-й групі була 

достовірно нижчою, ніж у 1-й групі жінок, що народжували з партнером, та 

нижчою за показники контрольної групи, де пологи велися традиційним 

шляхом, свідчить про більш сприятливий вплив удосконаленого алгоритму 

допологової підготовки у випадку партнерських пологів у порівнянні з 

традиційними на перебіг післяпологового періоду. 

У жінок усіх обстежуваних груп пологи закінчилися народженням 

живих дітей. При аналізі стану новонароджених відзначено, що більшість 

дітей основної групи народилися у задовільному стані, проте у загальній 

кількості новонароджених 1-ї групи була достовірно більша частка дітей, що 

народилися у стані асфіксії легкого ступеня у порівнянні з 2-ю групою 

обстежуваних.  

У новонароджених контрольної групи, де мали місце традиційні 

пологи, оцінку за шкалою Апгар 7-8 балів мали 23 (76,7%) новонароджених, 
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6-7 балів – 5 (16,7%) дітей, проте одна (3,3%) дитина мала оцінку за Апгар 

при народженні 4 бали. З оцінкою в 9 балів на 1 хвилині народилася у 

контрольній групі лише одна дитина (3,3%).  

Абсолютна більшість новонароджених 1-ї групи на першій хвилині 

життя мали оцінку за шкалою Апгар 7-8 балів 37 (82,2%), з оцінкою за Апгар 

6-7 балів народилося 3 (6,7%) новонароджених, оцінку в 9 балів при 

народженні мало 5 (11,1%) дітей. 

У 2-й групі кількість новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар 7-8 

балів на першій хвилині склала 38 (84,4%) випадки, решта новонароджених 

мали оцінку за Апгар 9 балів – 7 (15,6%) (р <0 ,05).  

Оцінка дітей 9 балів у жінок 2-ї групи склала 7 (15,6%), а в контрольній 

групі – достовірно нижче 1 (3,3%), ніж в основній 1-й 5 (11,1% ) і 2-й групах. 

Отже, у випадку партнерських пологів, після проведених занять з 

пренатальної підготовки, що включали застосування ТЕС (основна 2 група), 

оцінка за шкалою Апгар була достовірно вищою, ніж у 1-й та контрольній 

групах (р < 0,05). 

Оцінюючи стан новонароджених у залежності від типу допологової 

підготовки та способу проведення пологів, встановлено, що найбільш низькі 

показники були у дітей від жінок контрольної групи, де проводилися 

традиційні пологи. Це пояснюється розвитком зазначених акушерських 

ускладнень у цій когорті обстежуваних, а саме вищим відсотком слабкої та 

дискоординованої пологової діяльності, затяжними пологами, розвитком 

дистресу плода в пологах та розродженням шляхом кесарського розтину.  

Прикладання новонародженого до грудей протягом першої години після 

пологів забезпечує можливість активізувати процес становлення лактації, що 

і мало місце у 100,0% жінок 2-ї групи та у 93,3% новонароджених 1-ї групи у 

випадку сімейних пологів, а в контрольній групі – достовірно рідше 86,7%, 

(p<0,05). Важливим компонентом підтримки та заохочення грудного 

вигодовування є мікроклімат у сім’ї, взаєморозуміння та партнерська 

підтримка. 



151 

Запропонований нами алгоритм сприяв збільшенню частоти 

нормальних пологів, зниженню ускладнень в пологах, а саме: слабкості та 

дискоординації пологової діяльності, дистресу плода, частоти операції 

кесаревого розтину і зменшенню випадків гіпотонічних кровотеч, а також 

сприяв покращенню перинальних показників.  

Таким чином, отримані результати доводять перевагу використання 

розробленого алгоритму допологової підготовки, ведення сімейних пологів і 

післяпологового періоду, підтримки грудного вигодовування, як дієвого 

методу щодо профілактики та зниження акушерських і перинатальних 

ускладнень. 

Підводячи підсумки та аналізуючи ефективність застосування 

розробленого алгоритму допологової підготовки здоровим вагітним та її 

вплив на перебіг пологів, можна зробити висновок, що застосування 

транскраніальної електростимуляції у комбінації з розчинною формою 

органічного магнію у комплексній підготовці до партнерських пологів 

покращує психологічний стан, позитивно впливає на показники стрес-

реалізуючої й стрес-лімітуючої систем, підвищує больовий поріг та поріг 

терпимості болю, сприяє зменшенню числа ускладнень в пологах, у першу 

чергу, аномалій пологової діяльності, оперативних пологів, зменшується 

загальна тривалість пологів та має позитивний вплив на стан плода та 

новонародженого. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Психопрофілактичній допологовій підготовці вагітних приділяється 

багато уваги, оскільки саме вона є ефективним фактором попередження 

акушерських ускладнень та покращення перинатальних наслідків. Серед 

новітніх технологій в акушерстві особливе місце займають партнерські 

пологи, частота яких зростає з року в рік та є резервом зниження показників 

акушерської і перинатальної патології.  

Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти ускладнень у 

пологах у здорових жінок на підставі поєднання відомих методів 

фізіопсихопрофілактики, індивідуальної партнерської підтримки та 

застосування транскраніальної електростимуляції головного мозку. 

В ході проведеного дослідження ми намагалися покращити 

перинатальні наслідки у здорових жінок завдяки оптимізації тактики ведення 

пацієнток із застосуванням удосконаленого комплексу допологової 

підготовки. 

Метою дослідження є зниження частоти акушерських і перинатальних 

ускладнень у здорових жінок шляхом розробки та впровадження комплексної 

програми допологової підготовки. 

У ході проведення ретроспективного аналізу досліджена частота і 

основні варіанти аномалій пологової діяльності у здорових жінок, перебіг 

вагітності, пологів, післяпологового періоду та перинатальні результати 

розродження. Проведена оцінка особливостей особистої та ситуативної 

тривожності, стану стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем організму у 

здорових жінок у залежності від способу проведення допологової підготовки. 

Доведена роль порушення психологічного статусу та больового синдрому в 
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генезі аномалій пологової діяльності. Проведена оцінка впливу 

індивідуальної підготовки до партнерських пологів на стан матково-

плацентарного та фетального мозкового кровотоку під час пологів та 

розвиток перинатальних ускладнень. Проведена порівняльна оцінка 

перинатальних наслідків, стану плода та новонародженого в залежності від 

допологової підготовки здорових вагітних.  

Проведено і патогенетично обгрунтовано можливість застосування 

транскраніальної електростимуляції у комбінації з магнієм у програмі 

комплексної допологової підготовки здорових вагітних з метою 

попередження ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. Досліджені 

особливості впливу ТЕС на стан психоемоційної сфери вагітної. 

Підтверджено відсутність шкідливого впливу ТЕС на стан плода. Науково 

обґрунтована та доведена ефективність такого підходу, що дало можливість 

знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень в пологах. 

Досліджено взаємозв’язок між особливостями допологової підготовки, 

психологічним станом вагітної та особливостями перебігу вагітності, пологів 

та післяпологового періоду, стану новонародженого, що надало можливість 

поглибити існуючі дані про патогенетичні механізми порушень пологової 

діяльності та розвитку перинатальної патології. 

В процесі наукового дослідження підтверджено, що психоемоційний 

стрес, який переживає жінка під час пологів, спричиняє зміни ситуативної та 

особистої тривожності, призводить до змін стану стрес-реалізуючої та стрес-

лімітуючої систем і веде до зриву компенсаторних можливостей організму, 

спричиняє дезадаптивні порушення пологової діяльності та підвищує частоту 

ускладнень в пологах.  

Науково обґрунтована доцільність використання розробленої системи 

пренатальної підготовки сімейних пар до пологів із застосуванням 

транскраніальної електростимуляції у поєднанні з магнієм, яка веде до 
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зниження ситуативної тривожності у жінок, що сприяє їхній адекватній 

поведінці в пологах і зниженню акушерських і перинатальних ускладнень. 

На основі проведених досліджень розроблено та впроваджено науково-

обгрунтований алгоритм комплексної допологової підготовки подружньої 

пари з метою зниження частоти ускладнень в пологах та післяпологовому 

періоді, покращення процесів післяпологової адаптації та зниження рівня 

перинатальної патології.  

Для вирішення поставлених завдань на першому етапі нашого 

дослідження було проведено ретроспективний аналіз 2545 пологів за 5 років 

(2010-2014 рр.). Проспективне рандомізоване дослідження включало 

обстеження 120 соматично здорових жінок з фізіологічним перебігом 

одноплідної вагітності, які були розподілені на дві групи. У основній групі – 

90 жінок, налаштованих на партнерські пологи, яким була проведена 

індивідуальна підготовка до пологів. До контрольної групи увійшло 30 

жінок, які не проходили допологової підготовки, не мали індивідуальної 

підтримки в пологах та були налаштовані на традиційні методи знеболення за 

потреби. 

Проспективне дослідження проводилося у три послідовних етапи. На 

першому етапі нами був проведений скринінг та включення обстежуваних у 

дослідження, другий етап заключався безпосередньо у проведенні 

допологової підготовки вагітних (від двох до чотирьох тижнів); на третьому 

етапі проводили оцінку перебігу пологів та стану новонароджених (на 

момент виписки зі стаціонару у післяпологовому періоді). Розподіл жінок 

основної групи проводили після закінчення загального курсу психофізичної 

підготовки з формуванням позитивної мотивації до партнерських пологів, за 

критерієм відношення вагітних до медикаментозного знеболення пологів. 

1 групу склали вагітні (n=45), які спостерігались у жіночій консультації 

за загальноприйнятим алгоритмом, їм було запропоновано використання 

комплексу фізичних вправ та методів психологічного впливу для підготовки 
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до партнерських пологів. До 2 групи увійшли вагітні (n=45), що 

спостерігались у жіночій консультації і отримували комплексну допологову 

підготовку за розробленою нами схемою, де окрім фізичних вправ та 

психопрофілактичних методів підготовки до пологів призначали курс 

допологової підготовки методом транскраніальної електростимуляції (ТЕС) 

мезодіенцефальних структур головного мозку імпульсним током з заданими 

значеннями характеристик, який починали за 10 діб до прогнозованого 

терміну пологів. Тривалість кожного сеансу електростимуляції становила 60 

хв, проводили процедуру один раз на добу, сумарна кількість процедур – 10 

сеансів із дотриманням добової циклічності виконання процедур. Необхідну 

кількість сеансів визначали індивідуально за акушерською ситуацією. Всім 

пацієнткам 2-ї групи у комплексі допологової підготовки застосували 

розчинну форму органічного магнію у дозі 300 мг один раз на добу щоденно 

до 38 тижнів вагітності. 

Нами проаналізовано перебіг вагітності та пологів за даними історій 

вагітності та пологів у здорових жінок, що були вагітні вперше. У ході 

ретроспективного аналізу констатовано щорічне зменшення кількості 

першонароджуючих, що співпадає з даними вітчизняних та зарубіжних 

досліджень з даного питання, а також виявлено зменшення частки здорових 

жінок серед усього контингенту розроджених вагітних. Проаналізовано 

перебіг вагітності та пологів за даними історій вагітності та пологів у 

здорових жінок, що були вагітні вперше. Під час ретроспективного 

дослідження виявлено, що питома вага першонароджуючих за досліджуваний 

період склала 56,7%, з них першовагітних було 42,3%, і лише 8,1% жінок з 

усіх пацієнток виявилися здоровими (ОR=6,06; 95% СІ: 3,79-9,7; р<0,05).  

Проаналізована частота ускладненого перебігу вагітності у здорових 

першонароджуючих жінок. Виявлений високий рівень загрози переривання 

вагітності – 31,2%, стабільно високий рівень анемії – 34,6%, багатоводдя – 

17,6%. 
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Ускладнення під час гестації впливають відповідно і на перебіг пологів 

у здорових жінок, виникнення ускладнень під час пологів: висока частота 

передчасного розриву плодових оболонок 21,5%, аномалій пологової діяльності – 

22,4 %, що є однією з актуальних проблем в акушерстві і є основною 

причиною материнської та перинатальної захворюваності і смертності, а 

також призводить до збільшення кількості операцій кесаревого розтину. 

Простежується чітка тенденція до зростання частоти кесаревого розтину у 

структурі методів розродження здорових вагітних – від 10,0 до 17,1% за 5 

років спостереження, що є наслідком ускладненого перебігу вагітності та 

пологів. Стабільно високою залишається частота епізіо- та перинеотомій – 

43,3%, показника ручної ревізії стінок порожнини матки – до 20%, амніотомії 

– до 26,8%. Простежується тенденція до подовження безводного проміжку у 

групі вагітних без партнерської підтримки: (467,05±18,3) хв. – 7 год. 47 хв. 

проти (428,4±11,27) хв. – 7 год. 8 хв. у жінок, на пологах у яких був присутній 

партнер.  

У групі жінок, що не планували партнерську підтримку, частіше пологи 

починалися з раннього розриву плодових оболонок, у першонароджуючих, 

які планують пологи з партнером, простежується більш фізіологічний 

початок пологів, що свідчить про більш щадне ведення пологів у присутності 

партнера.  

У випадку партнерських пологів, де були запроваджені родинно-

орієнтовані технології, тривалість періодів пологів була достовірно вищою: 

так тривалість першого періоду пологів достовірно перевищує аналогічні 

дані вагітних, що народжували без партнера: (523,4±11,17) хв. – 8 год. 43 хв. 

проти (465,7±14,23) хв. – 7 год. 45 хв. Відмічена достовірна різниця у 

тривалості потужного періоду між цими групами: (52,79±0,27) хв. у групі ПП 

проти (30,57±0,23) хв. контрольної групи. При цьому тривалість третього 

періоду пологів достовірно не відрізнялася. Відмічено статистично 

достовірну різницю у вживанні пологозбудження у першонароджуючих 
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жінок: у групі партнерських пологів застосовувалося у 7,2% жінок, а у групі 

традиційних пологів – у два рази частіше – 14,7% (р<0,05). Виявлена 

достовірна різниця в частоті застосування методів пологопідсилення у 

практично здорових жінок: під час партнерських пологів – 12,7% проти 

24,2% у жінок без партнерської підтримки, що менше у два рази.   

Відмічена достовірна різниця у частоті випадків оперативних пологів: 

8,2% у порівнянні з групою вагітних без партнерської підтримки під час пологів 

– 18,9%. 

Отже, варто зазначити, що застосування родинно-орієнтованих 

технологій з психологічною підтримкою партнера під час пологів стримує 

моменти акушерської агресії у вигляді застосування пологозбудження та 

пологопідсилення, що достовірно впливає на частоту кесарева розтину. 

Частота аномалій пологової діяльності у жінок з традиційним веденням 

пологів складає 32,6%, найчастіше розвивається слабкість пологової 

діяльності 22,1% випадків, що у 2 рази частіше, ніж у випадку партнерських 

пологів – 10,9% випадків.  Дискоординація пологової діяльності – 10,5% 

проти 2,7% у партнерських пологах. Присутність партнера на пологах знижує 

частоту аномалій пологової діяльності у першонароджуючих здорових вагітних 

у 2,4 рази.  

У результаті ретроспективного аналізу виявлений низький рівень 

психопрофілактичних методів знеболення пологів – 13,7% здорових вагітних 

(за даними індивідуальних карт в п’ятирічний термін). У першонароджуючих 

здорових жінок, пологи у яких проходили без участі партнера, наркотичні 

анальгетики застосовувалися у 25,2% випадків, тобто в три з половиною рази 

частіше ніж у пацієнток з партнером – 7,2% випадків, (р<0,05). ЕПДА у групі 

партнерських пологів застосовувалася у 2,2 рази рідше, ніж у контрольній 

групі – (10,9 проти 24,2%), спазмолітики застосовувалися у 2,8 рази рідше – 

(10,9 % проти 30,5 %), комбіновані методи знеболення – втричі рідше у 

порівнянні з пацієнтками, у яких не було партнерської підтримки в пологах: (3,6 
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проти 12,6%) випадків. Отже, висновок про зменшення потреби в знеболенні 

пологів у присутності партнера повністю підтверджений для 

першонароджуючих жінок. 

Достовірно частіше у випадку традиційних пологів відмічені 

ускладнення післяпологового періоду: субінволюція матки та лохіометра – у 3 

рази (6,3 проти 1,8%) випадків, (р < 0,05). Під час пологів у присутності 

партнера знижується потреба у призначенні антибіотиків в післяпологовому 

періоді: у 1,5 рази, (4,2 проти 2,7%), (р < 0,05), що свідчить про більш 

сприятливий вплив партнерських пологів на перебіг післяпологового 

періоду. Отже, група, що народжувала з партнером, мала більш сприятливий 

вплив перебігу післяпологового періоду. 

Проаналізовані перинатальні наслідки пологів у практично здорових 

жінок, що народжували вперше, а саме народження у стані асфіксії за умови 

партнерських пологів зустрічається в 2,3 рази рідше (4,5% проти 10,5%), 

(р<0,05). При аналізі оцінки за шкалою Апгар виявлені статистично 

достовірні відмінності показника на 1 хвилині: вища оцінка при 

партнерських пологах порівняно з традиційними (7,28±0,12) проти 

(6,16±0,16) балів, прослідко-вується чітка тенденція до підвищення оцінки за 

Апгар на 5-й хвилині. 

Проведений ретроспективний аналіз ускладнень раннього 

неонатального періоду. При партнерських пологах число здорових дітей, 

виписаних з пологового будинку додому протягом 3–5 днів після народження, 

більше, ніж після традиційних пологів: 58,2% проти 38,9%, (ОR = 2,1; 95% CI: 

2,4-7,5; р < 0,05).  

 Частота призначення антибактеріальної терапії у новонароджених у 

випадку традиційних пологів в 1,7 разу частіше, ніж після партнерських 

пологів (р < 0,05), що свідчить про сприятливий вплив родинно-орієнтованих 

технологій на мікробну колонізацію новонароджених. Таким чином, 

результати проведених досліджень свідчать про позитивний вплив 
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партнерських пологів як на акушерські, так і перинатальні результати 

розродження. Отже, отримані результати ретроспективного дослідження 

дають нам право рекомендувати партнерські пологи як метод профілактики 

основних ускладнень. 

Підводячи підсумок ретроспективного аналізу вагітності та пологів у 

практично здорових жінок за період з 2010 р. по 2014 р. ДУ «ІПАГ імені 

академіка О.М.Лук’янової НАМН України» (за архівними даними) варто 

відмітити значну кількість виявлених у цих пацієнток ускладнень упродовж 

вагітності та в пологах, слід зазначити зміни соціальних та суспільних 

показників. 

У ході проведення проспективного дослідження встановлено, що 

обстежувані групи були однорідними за складом та презентативними. У 

дослідженні брали участь жінки активного репродуктивного віку, котрі мали 

приблизно однакові росто-вагові показники, рівень освіти, соціальний статус 

та матеріальне забезпечення (р > 0,05). Таким чином, обстежувані групи були 

однорідними за складом та презентативними. 

На момент включення у дослідження терміни вагітності у 

обстежуваних жінок достовірно не відрізнялися і складали 37,1-37,3 тижнів. 

Був проведений аналіз перебігу вагітності у обстежуваних жінок до 

моменту включення їх у дослідження. 

При детальному аналізі перебігу вагітності до моменту включення у 

дослідження встановлено, що анемія мала місце у 4 (8,9%) у вагітних 1-ї 

групи, у 3 (6,7%) – у 2-й групі та 3 (6,7%) – в контрольній групі, достовірна 

різниця між показниками відсутня (р > 0,05); ранній гестоз у 1-й групі 

відмічений у 3 (6,7%) жінок, у 2 (4,4% ) – у 2-й групі та у 3 (10,0%) – у жінок 

контрольної групи, загроза переривання вагітності на ранньому терміні (до 12 

тижнів вагітності) мала місце у 2 (6,7%) – у контрольній групі, у 2 (4,4%) 

жінок 1-ї групи (ОR=0,64; 95% СІ: 2,48-7,5; р>0,05), та 3 (6,7%) – у 2-й групі 

(ОR=1,0; 95% СІ: 2,44-7,29; р > 0,05). У більш пізньому терміні (після 12 тижнів 
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гестації) кількість випадків загрози переривання вагітності зменшилася у 

пацієнток 2-ї групи і склала 1 (2,2%) випадки, в інших групах показник не 

змінився. Показник загрози передчасних пологів у обстежуваних групах 

достовірно не відрізнявся: 4 (13,3%) – у контрольній групі, 4 (8,9%) – у жінок 

1-ї групи та 5 (11,1%) – у 2-й групі, співвідношення шансів між основною та 

контрольною групою склало (ОR=0,72; 95% СІ: 2,44-7,29; р>0,05). 

Гіпертензія вагітних спостерігалася у контрольній групі у 2 (6,7%) випадків 

проти 2 (4,4%) – у 1-й групі, (ОR=0,64; 95% СІ: 0,18-2,20; р>0,05), та 1 (2,2%) 

– у 2-й групі (ОR=0,31; 95% СІ: 0,06-1,47; р > 0,05). Прееклампсії середнього 

та тяжкого ступеня у досліджуваних вагітних не було. Згідно критеріїв 

виключення такі ускладнення як дистрес плода під час вагітності та затримка 

росту плода не мали місця у досліджуваних вагітних, оскільки ці 

ускладнення пов’язані з порушеннями в системі «мати – плацента – плід» і в 

подальшому можуть впливати на перебіг пологів, призводити до аномалій 

пологової діяльності, вибору методу розродження. При аналізі перебігу 

вагітності до моменту включення у дослідження частота гестаційних 

ускладнень у обстежуваних жінок по групах достовірно не відрізнялася        

(p > 0,05). По всім досліджуваним параметрам не було виявлено статистично 

достовірних відмінностей у перебігу вагітності в обстежуваних групах. 

Прослідковується загальна закономірність зниження числа гестаційних 

ускладнень у порівнянні із загальнопопуляційними показниками. 

Стан матково-плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку 

оцінювали перед пологами всім вагітним, а в пологах лише за показаннями. 

Проведено вивчення характеристик матково-плацентарного кровотоку в 

судинних басейнах маткової артерії, артерії пуповини, середньо-мозкової 

артерії плода. Результати проведеного дослідження свідчать про те що у 

групі жінок, які пройшли допологову підготовку із застосуванням ТЕС у 

комбінації з розчинною формою магнію, рівень індексу судинної 

резистентності при проведенні допплерометрії кровотоку мав тенденцію до 
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зниження відносно 1-ї групи, особливо в артеріях пуповини. Отже, аналіз 

показників матково-плацентарного кровотоку дозволяє зробити висновок про 

те, що методика індивідуальної підготовки до пологів є ефективним методом 

попередження акушерських і перинатальних ускладнень. 

Для оцінки стану плода та попередження акушерських ускладнень під 

час пологів ми проводили кардіотокографічне дослідження. Аналіз 

кардіотокограм проводився відповідно до рекомендацій Міжнародній 

Асоціації акушерів-гінекологів FIGO (2007 р.) за допомогою фетального 

монітора за встановленими нормативами основних параметрів КТГ. Оцінку 

показників кардіотокограми здійснювали по 10-ти бальній шкалі. 

У досліджуваних групах не було виявлено достовірних відмінностей в 

частоті базального ритму, який у контрольній групі склав (138,2±2,1) уд/хв., 

тоді як у 1-й групі – (137,3±2,3) уд/хв, у 2-й групі – (135,6±1,2) уд/хв 

(відмінності не достовірні, р > 0,05). Акцелерації (прискорення ритму) 

однаково часто реєструвалися в усіх групах, як «малі» − більше за 10 уд/хв, 

так і «великі» більше за 15 уд/хв – 5,7±0,34 проти 5,1±0,4 і 4,4±0,3 проти 

2,9±0,4 відповідно (відмінності не достовірні, р < 0,05).  

На етапі скринінга проводився аналіз психоемоційного стану 

обстежуваних вагітних за методикою Ч.Д.Спілбергера та Ю.Л.Ханіна. 

Психоемоційний стан жінок оцінювали за рівнем особистої та ситуативної 

тривожності протягом проспективного дослідження чотири рази. Перший 

раз – на етапі скринінгу, повторно вагітним 2-ї групи після четвертої 

процедури ТЕС, у подальшому – в активну фазу пологів та у першу добу 

післяпологового періоду. Оцінюючи особисту тривожність на початку 

рандомізації, виявлено, що помірний рівень спостерігався більш ніж у 

половини вагітних, зокрема в основній групі — 48,9 %; у контрольній групі 

— у 46,7 %. Число жінок з низьким рівнем особистої тривожності 

переважало в основній групі 37,8 %, ніж у контрольній групі 33,3 %, що 

свідчить про впевненість пацієнток цієї групи в ефективності партнерської 
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підтримки в пологах. Високий рівень тривожності відзначений у 13,3 % 

вагітних основної групи і у 20,0 % – у пацієнток контрольної групи. Так у 

жінок, які були налаштовані на партнерські пологи відповідно переважав 

помірний рівень ситуативної тривожності, у пацієнток 1-ї та 2-ї груп він 

становив по 48,9 %, що достовірно не відрізнялося від показника 

контрольної групи, який склав 46,7 % (р > 0,05). Не відмічено достовірної 

різниці між цими групами і по показниках високого та низького рівнів 

особистої тривожності до проведення допологової підготовки. 

Подібна тенденція відзначена і при оцінці ситуативної тривожності: 

помірний рівень спостерігався у кожної другої вагітної (в основній групі — 

48,9 %; у контрольній – 46,7 %); високий – у основній групі – 32,2 %; у 

контрольній – 33,3 %. Низький рівень ситуативної тривожності у жінок 

основної групи 18,9 % проти 20,0% – у жінок контрольної групи. Це означає, 

що групи вагітних за показниками особистої та ситуативної тривожності на 

момент рандомізації були статистично порівняні (p > 0,05). 

За результатами самооцінки рівня ситуативної тривожності, 

отриманими напередодні ТЕС, психологічний стан вагітних 2-ї групи 

відповідав стресу середнього рівня. Повторне дослідження ситуативної 

тривожності, свідчило про достовірність зниження показника, значення якого 

після четвертої процедури електростимуляції становило (36,9±0,73) бали проти 

(42,9±0,52) бали до ТЕС (р < 0,05). Відзначено, що проведені сеанси 

допологової підготовки з використанням ТЕС у комбінації з магнієм 

дозволили вірогідно стабілізувати рівень ситуативної тривожності у 

пацієнток 2-ї групи. Так, до занять низький рівень ситуативної тривожності 

мали 17,8 % жінок, а після їх проведення низька ситуативна тривожність була 

відзначена у 28,9 % вагітних, що в 1,6 рази більше. Кількість жінок c 

помірним рівнем тривожності після занять також збільшилася – з 48,9 до 

57,8%. %. Найбільш значні зміни виявлено в показниках високого рівня 

ситуативної тривожності: він був відзначений у 33,3 % жінок до занять, а 
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після проходження занять спостерігався лише у 13,3 % вагітних, що в 2,5 

рази нижче (p < 0,05). 

Отримані результати підтверджують стан досягнення стійкого 

анальгетичного ефекту після 4-ї процедури ТЕС, який утримується протягом 

24 годин після закінчення кожного послідуючого сеансу, що надає 

можливість забезпечити ефективне не медикаментозне знеболення І-го 

періоду пологів при розвитку регулярної пологової діяльності у визначений 

проміжок часу. 

На початку пологів кількість жінок з високим рівнем особистої 

тривожності, які проходили пренатальну підготовку за розробленою нами 

методикою (2 група), була достовірно меншою, ніж серед пацієнток, які 

народжували з партнером, але їм під час підготовки до пологів не 

застосовували ТЕС: у 1,3 рази порівняно з 1-ю групою і в 2,5 рази меншою, 

ніж серед жінок, які народжували традиційно (контрольна група). При 

порівнянні даних показників з такими перед пологами зареєстровано деяке 

їхнє підвищення в 1-й групі (з 13,3 до 17,8 %) і в контрольній групі (з 20,0 до 

33,3 %), в той час як в основній 2-й групі даний показник не змінився 

(13,3 %). 

Низький рівень ситуативної тривожності у обстежуваних жінок, у 

порівнянні з такою на момент рандомізації: в контрольній групі знизився з 

20,0 до 6,7 % (майже в 3 рази), в основній 1-й групі – з 20,0 до 8,9 % (в 2,2 

рази) (p < 0,05), а у 2-й групі спостерігалося незначне її підвищення – з 17,8 

до 24,4 % (в 1,4 рази). Помірний рівень також зазнав достовірних змін у 

порівнянні з таким при вагітності у 1-й групі – знизився з 48,9 до 42,2 % (в 

1,2 рази), в контрольній групі –— з 46,7 до 16,7 % (в 2,8 рази), (p < 0,05), а у 

2-й групі його показник залишився сталим 48,9 %. У жінок, які народжували 

традиційно, високий рівень ситуативної тривожності спостерігався в 2,3 рази 

частіше (з 33,3 до 76,8 %), у жінок, які народжували з партнером і не 

проходили пренатальної підготовки з застосуванням ТЕС – в 1,6 рази частіше 
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(з 31,1 до 48,9 %). У жінок, які пройшли підготовку до пологів з 

застосуванням ТЕС, цей показник знизився в 1,2 рази – (33,3 і 26,7 %), 

(p > 0,05). 

При оцінці рівня особистої тривожності через добу після пологів у 

жінок, які народжували з присутністю партнера практично не змінився, 

кількість жінок з високим рівнем особистої тривожності в контрольній групі 

була вдвічі більшою (16,7 %), ніж у 2-й групі (8,9 %), (p < 0,05). 

У породіль 2-ї групи частота випадків високого рівня ситуативної 

тривожності знизилася в 2,2 рази і склала 13,3 % (в пологах – 26,7 %, 

p < 0,05). Високий рівень тривожності у породіль 1-ї групи також знизився в 

2,2 рази у порівнянні з таким в пологах (з 48,9 до 24,4 %), однак перевищував 

його в 1,7 рази у порівнянні з породіллями основної 2-ї групи, (p < 0,05).  

У кожної третьої породіллі контрольної групи відмічався високий 

рівень ситуативної тривожності (26,7 %), що перевищувало даний показник 

пацієнток 2-ї групи вдвічі, а 1-ї групи – в 1,2 рази, (p < 0,05).  

З метою визначення порогів больової чутливості та терпимості болю у 

вагітних обстежуваних груп перед кожною процедурою ТЕС нами 

проводилася сенсометрія: визначали больові пороги в абсолютних величинах 

— міліамперах (мА), шляхом дозованої стимуляції шкіри лівого вказівного 

пальця, імпульсним струмом із частотою 50-100 Гц та послідовним 

збільшенням сили струму. Повідомлення про перші больові відчуття під 

електродом визначало поріг болю, максимально допустима сила струму 

відповідала значенню порогу терпимості болю. 

За результатами визначення ПБ у динаміці проведення процедури ТЕС 

вагітним 2-ї групи зареєстровано прогресуюче зростання ПТБ із подальшою 

стабілізацією цієї величини після п’ятої процедури електростимуляції. 

Відповідно до змін величин ПБ суттєво зросли значення ІБП, який 

збільшився в 4,2 рази після четвертої процедури ТЕС. 
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Отже, адекватна підготовка сімейної пари до пологів, а також 

застосування простих у використанні та не дороговартісних ефективних 

методик допологової підготовки, а саме транскраніальної електростимуляції 

у комбінації з розчинним органічним магнієм вірогідно знижують стан 

психоемоційного стресу та підвищують поріг больової чутливості. 

Одним з патогенетичних механізмів розвитку акушерських і 

перинатальних ускладнень у жінок є стан стрес-реалізуючої й стрес-

лімітуючої функцій, які перебувають у безпосередній залежності від їх 

психоемоційного стану. Дослідження стану рівноваги стрес-реалізуючої та 

стрес-лімітуючої систем організму у обстежуваних вагітних до проведення 

передпологової підготовки виявило відсутність достовірної різниці між 

показниками основної і контрольної групи. Виявлена достовірна різниця між 

показниками рівня кортизолу в сироватці крові, як одного з маркерів стрес-

реалізуючої системи організму, між 1-ю та 2-ю групами. Рівень кортизолу у 

жінок, які народжували при підтримці чоловіка в активну фазу пологів у 1-й 

групі був достовірно вищим (1287,43±43,62) нмоль/л проти показника 2-ї 

групи, що склав (1127,18 ± 68,24) нмоль/л, (p < 0,05). Така ж тенденція 

спостерігалася і у жінок, які народжували традиційно (контрольна група), 

свідомо обрали пологи без партнерської підтримки – у них рівень кортизолу у 

сироватці крові був найвищим і склав відповідно (1314,29 ± 43,19) нмоль/л.  

Рівень сироваткового норадреналіну у жінок, які народжували при 

підтримці чоловіка і проходили пренатальну підготовку (2 група), склав 

(13016,74 ± 46,28) проти (13764,76 ± 54,83) пг/мл у пацієнток, що мати 

партнерську підтримку, але їм не проводилася допологова підготовка з 

застосуванням курсу ТЕС (1 група), проте їх показники були достовірно 

нижчими, ніж у жінок контрольної групи (14874,53 ± 24,52) пг/мл, (p < 0,05), 

які народжували традиційно.  

При порівнянні показників рівня адреналіну в обстежуваних групах 

нами виявлено, що його вміст у роділь контрольної групи був достовірно 
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вищим (7642,52 ± 337,86) пг/мл, ніж у жінок, які народжували з партнером (1 

група − (6956,04 ±242,21) пг/мл; 2 група − (4280,52 ± 270,45) пг/мл); до того ж у 

жінок, які пройшли спеціальний курс допологової підготовки з застосуванням 

розробленої нами методики, рівень даного показника був нижчим у 1,6 рази у 

порівнянні з 1-ю групою, та в 1,8 рази меншим за показник контрольної 

групи (p < 0,05). Найбільш низька концентрація адреналіну та норадреналіну 

у сироватці крові жінок, у яких пройшли партнерські пологи після 

допологової комплексної підготовки із застосуванням ТЕС у комбінації з 

розчинним магнієм, свідчить про більш адекватне сприйняття ними пологів і 

помірний рівень стресу, що допомагає їм впоратися із виникненням складних 

нейро-стресорних реакцій, які відбуваються в організмі.  

Таким чином, у жінок, які мали партнерські пологи, та курс 

допологової підготовки, показники симпато-адреналової системи були 

достовірно нижчими (p < 0,05), ніж у жінок, які народжували традиційно, а 

стрес-лімітуючої – достовірно вищими (p < 0,05). У жінок, які пройшли 

пренатальну підготовку за розробленою нами системою (основна 2 група), 

дані показники мали найменш виявлений стрес-реалізуючий характер. При 

аналізі в обстежуваних групах відзначено, що у жінок 1-ї та контрольної груп 

спостерігався високий рівень і адреналіну, і кортизолу, що свідчить про 

напруження системи адаптації. Слід зазначити, що у пацієнток, які пройшли 

пренатальну підготовку, із застосуванням ТЕС у комбінації з розчинним 

магнієм, показники симпато-адреналової системи були достовірно нижчими, 

ніж у жінок без такої, також більш вираженими у них були захисні 

антистресові механізми. 

Встановлений високий та середній рівень кореляційного зв’язку між 

рівнем тривожності та показниками стрес-реалізуючої системи (адреналін – 

r=0,72 і кортизолом – r=-0,44) і стрес-лімітуючої системи (серотоніном – 

r=0,73 і β-ендорфіном − r=-0,60). 
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У жінок 2-ї групи рівень ситуативної та особистої тривожності в 

абсолютній більшості випадків був помірним, відповідно напруження як 

стрес-реалізуючої, так і стрес-лімітуючої систем являло собою 

урівноважений характер і сприяло розвитку нормальної пологової діяльності 

та пологів. 

Пологи розвинулися спонтанно у 93,3% вагітних контрольної групи, у 

1-й основній групі спонтанний початок пологової діяльності відмічений у 

97,8% пацієнток, натомість в основній 2-й групі всі пологи розвинулися 

самостійно: після третьої процедури ТЕС – у 2 (4,4%) жінок; після четвертої 

та подальших електростимуляцій – у 43 (95,6%) жінок. 

Фізіологічні пологи у жінок, які народжували при підтримці чоловіка та 

проходили допологову підготовку за розробленим нами алгоритмом (основна 

2 група), були зареєстровані в 1,7 рази частіше, ніж у контрольній групі (88,9 

і 53,3 % відповідно, p < 0,05). Практично кожна друга жінка з групи, у якій 

пологи велися традиційно без участі партнера та допологової підготовки, 

мала певні ускладнення під час пологів, що не суперечить даним попередніх 

наукових досліджень. 

У групі жінок, що народжували за участю партнера і не проходили 

підготовку (основна 1 група) – в 1,2 рази (75,6%), (p < 0,05). Відповідно у 

11,1; 24,4; 46,7 % роділь цих груп пологи були ускладненими. у жінок, які 

народжували з партнером і пройшли пренатальну підготовку за розробленою 

нами методикою, у порівнянні з традиційними пологами, вдалося знизити 

частоту ускладнених пологів у 4,2 рази; у тих жінок, які народжували з 

партнером, проте їм не застосовувався розроблений нами алгоритм 

допологової підготовки – у 2,2 рази, (p < 0,05).  

Аналізуючи структуру патологічних пологів, що мали місце у здорових 

першонароджуючих, слід відмітити високу частоту ПРПО, що у контрольній 

групі мав місце у 30,0% вагітних, що у 1,7 рази перевищувало показник 1-ї 

групи (17,8%) та у 2,3 рази відповідно показник 2-ї групи (13,3%) (p < 0,05).  
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Дискоординацією пологової діяльності частіше пологи ускладнилися в 

контрольній групі (6,7 %) у порівнянні з даними 1-ї групи – (4,4 %), 

(p < 0,05), за відсутності у 2-й групі. Подібна тенденція відзначалася і за 

розвитком слабкості пологової діяльності: у 11,1 % жінок 1-ї групи, що у 2,5 

рази частіше, ніж у роділь 2-ї групи (4,4 %), що достовірно відрізнялося від 

показника контрольної групи (16,7 %). 

Виявлена достовірна різниця у частоті застосування методів 

пологопідсилення у практично здорових жінок: під час партнерських пологів 

частота застосування пологопідсилення окситоцином у 1-й групі (11,1%) 

проти 16,7 % у групі без партнерської підтримки (контрольна група). Обидва 

випадки стимуляції пологової діяльності окситоцином у жінок 2-ї групи були 

проведені у другому періоді пологів у зв’язку зі слабкістю потуг, в одному з 

цих випадків проводилося накладання вакуум-екстрактора з приводу 

розвитку дистресу плода. 

Травматизація м’яких тканин пологових шляхів (розриви ш/матки, 

промежини, піхви) мала місце у 8,9% роділь 1-ї групи, у контрольній групі – 

у 2,6 рази частіше – 23,3% випадки. Окрім цього, аномалії пологових сил та 

надмірна стимуляція відповідно супроводжуються патологією відділення та 

видалення посліду, що мала місце у 3 (6,7%) та 4 (13,3%) випадках у 1-й та 

контрольній групах відповідно та не зустрічалися у пацієнток 2-ї групи.  

Дистрес плода в пологах зустрічався у 13,3% випадків у 1-й, 16,7% – у 

контрольній та 2,2% – у групі партнерських пологів, де застосований 

удосконалений алгоритм допологової підготовки (р < 0,05). 

Показник ручного відділення плаценти та ручної ревізії стінок 

порожнини матки у контрольній групі склав 6,7%, що у 1,5 рази 

перевищувало показник 1-ї групи за відсутності таких випадків у 2-й групі. 

Аналіз структури причин кесаревого розтину в обстежуваних групах 

виявив наступну закономірність: найбільша кількість операцій проведена з 

приводу дистресу плода в пологах – по три випадки у 1-й та контрольній групах 
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(6,7 та 10,0% відповідно). На другому місці – слабкість пологової діяльності, 

що не корегується медикаментозними засобами, що у групі партнерських 

пологів була у 3 рази меншою, порівняно з традиційними пологами, 

відповідно 2,2% проти 6,7%. Один випадок оперативного розродження у 1-й 

групі (2,2%) у зв'язку з розвитком клінічно вузького тазу та дистресу плода, у 

контрольній групі – по одному випадку з приводу випадки з приводу 

клінічно вузького тазу та випадіння ручки плода. 

Прослідковується висока частка застосування у пологах спинно-

мозкової анестезії та інтубаційного наркозу, відповідно у контрольній групі − 

(20,0 та 3,3%) проти (8,9 та 2,2%), 1-ї групи відповідно, що пояснюється в 

першу чергу значним відсотком оперативного розродження у цієї категорії 

пацієнток. У 2-й групі випадків застосування інгаляційного наркозу та 

спінальної анестезії не було. Медикаментозне знеболення пологів у 1-й та 2-й 

групі за вимогою жінок проводилося методом монотерапії фентанілом у 8 

(17,8%) та 6 (13,3%) випадків відповідно. У першонароджуючих здорових 

жінок, пологи у яких проходили без участі партнера, наркотичні анальгетики 

застосовувалися у 8 (26,7%) випадків, тобто у 1,5 рази частіше ніж у 

пацієнток першої групи та у 2 частіше, ніж у роділь другої групи (р < 0,05). 

Епідуральна анестезія в контрольній групі застосовувалася у 1,2 рази 

частіше, ніж у 1-й групі – (33,3%) проти (28,9%) та в 2,5 рази частіше за 

показник 2-ї групи – (13,3%), (р < 0,05). Місцеві методи знеболення 

застосовувалися у 26,7 % жінок контрольної групи, що у 1,5 рази частіше за 

показники 1-ї групи (17,8%) та втричі частіше за дані 2-ї групи (8,9%), що 

пояснюється високою кількість малих акушерських операцій, які виконували 

під час розродження, а також низьким порогом больової чутливості 

непідготовлених до пологів жінок. 

У післяпологовому періоді ускладнення достовірно частіше 

зустрічалися у випадку традиційних пологів: гіпогалактія спостерігалася у 

6,7% у контрольній групі проти 2,2% в 1-й групі, (р < 0,05). У 2-й групі таких 
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випадків не було. Субінволюція матки та лохіометра у контрольній групі 

зустрічалися в 5 (16,7%) випадках, в 1-й та 2-й групах 2 (4,4%) та 1 (2,2%) 

відповідно (р < 0,05). Розходження швів після епізіотомії у породіль 

контрольної групи у 6,7% випадків. У основній групі таких випадків не 

зазначено. Окрім цього, нами було виявлено зниження потреби у призначенні 

антибіотиків в післяпологовому періоді: у 1,5 рази у 1-й групі (4,4%), 

порівняно з (6,7%) – у контрольній групі та у 3 рази у 2-й групі (2,2%) у 

порівнянні з контрольною (р < 0,05). 

Оцінюючи стан новонароджених у залежності від типу допологової 

підготовки та способу проведення пологів, встановлено, що найбільш низькі 

показники були у дітей від жінок контрольної групи, де проводилися 

традиційні пологи. Це пояснюється розвитком зазначених акушерських 

ускладнень у цій когорті обстежуваних, а саме вищим відсотком слабкої та 

дискоординованої пологової діяльності, затяжними пологами, розвитком 

дистресу плода в пологах та розродженням шляхом кесарського розтину. 

Порівняльна оцінка перинатальних наслідків виявила зниження частоти 

асфіксії середнього ступеню тяжкості — у 1,5 рази при партнерських пологах 

у порівнянні з традиційними (з 10,0 до 6,7 % відповідно, p < 0,05), за 

відсутності таких випадків у групі партнерських пологів із попередньою 

підготовкою ТЕС, а також уникнути асфіксії тяжкого ступеня при 

партнерських пологах (за показника асфіксії тяжкого ступеню 3,3% у групі 

традиційних пологів). Встановлено, що прикладання новонародженого до 

грудей на протязі першої години життя частіше проводиться під час 

партнерських пологів (з попередньою пренатальною підготовкою – 100 %; 

без підготовки – 93,3 %), ніж при традиційних пологах (86,7 %, p < 0,05). 

Отже, частота ускладнень післяпологового періоду у 2-й групі була 

достовірно нижчою, ніж у 1-й групі жінок, що народжували з партнером, та 

нижчою за показники контрольної групи, де пологи велися традиційним 

шляхом, свідчить про більш сприятливий вплив удосконаленого алгоритму 
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допологової підготовки у випадку партнерських пологів у порівнянні з 

традиційними на перебіг післяпологового періоду. 

Проведення партнерських пологів сприяє збільшенню частоти 

фізіологічних пологів (після проведеної пренатальної підготовки – 88,9 %, 

без підготовки – 75,6 %) у порівнянні з традиційними (53,3 %, p < 0,05) і 

достовірному зменшенню (p < 0,05): дискоординованої та надмірної 

пологової діяльності, гіпертонусу нижнього сегмента у жінок, які пройшли 

пренатальну підготовку за розробленою системою не було, без підготовки – в 

1,8 рази; слабкості пологової діяльності – у 2,5 рази, що призвело до 

зменшення частоти пологопідсилення – у 2,5 рази; знеболення – у 2 рази; 

кесаревого розтину – в 1,5 рази. 

Підводячи підсумки та аналізуючи ефективність застосування науково 

обґрунтованого комплексного алгоритму допологової підготовки здорових 

вагітних та її вплив на перебіг партнерських пологів, можна зробити 

висновок, що застосування транскраніальної електростимуляції у комбінації 

з розчинною формою органічного магнію у комплексі підготовки до 

партнерських пологів сприяє зменшенню числа ускладнень в пологах, у 

першу чергу, аномалій пологової діяльності, оперативних пологів, 

зменшується загальна тривалість пологів, знижується інтенсивність 

больового сприйняття та підвищується поріг терпимості болю, на відміну від 

жінок, які не пройшли допологової підготовки і не мали індивідуальної 

підтримки в пологах. 

Проведений аналіз виявив найбільш значущі відхилення у 

нормальному перебігу пологів, що надасть можливість попередження 

акушерських та перинатальних ускладнень. Наведені дані свідчать про 

сприятливий вплив ТЕС на клінічний перебіг пологів, що сприяє зниженню 

частоти ускладнень пологів та раннього післяпологового періоду. 

Підтверджено не лише відсутність негативного впливу застосованої 

методики на плід, а і навпаки усунення випадків дистресу плода в пологах, 
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насамперед, за рахунок нормалізуючого впливу ТЕС на скоротливу 

діяльність матки та стабілізацію матково-плацентарної та плодово-

плацентарної гемодинаміки. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Згідно з даними сучасної медичної статистики, лише 25-30% пологів 

мають фізіологічний перебіг, у 40-50% випадків спостерігаються відхилення 

у стані здоров’я роділлі та новонародженого, що є причиною зростання 

показників материнської та малюкової смертності, що визначає актуальність 

виконаного дослідження. Тому пошук нових методів оптимізації підготовки 

до перших пологів та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень 

у здорових вагітних є актуальною. 

2. Вагітність у першонароджуючих жінок супроводжується значною 

кількістю ускладнень, саме: загроза переривання – 31,2%, анемія – 34,4%, 

ранній гестоз – 5,4%, безсимптомна бактеріурія – 3,4%, гестаційний 

пієлонефрит – 7,7%, гіпертензія вагітних – 1,9%. В пологах у 22,4% жінок 

відмічені аномалії пологової діяльності, передчасний розрив плодових 

оболонок – 21,5%, дистрес плода – 10,2%, оперативне розродження − 13,2%. 

Оцінка за шкалою Апгар 7 та менше балів складала в різні роки від 26,3% до 

46,3% у новонароджених. У післяпологовому періоді дефекти плаценти та 

оболонок відмічались у 18,5%, розриви шийки матки та промежини – у 19,5% 

здорових першонароджуючих. 

3. За результатами ретроспективного аналізу пологів за 5 років, 

встановлено, що сумарна частота аномалій пологової діяльності у 

першонароджуючих з традиційним веденням пологів склала 32,6%, а саме: 

слабкість та дискоординація пологової діяльності (22,1% та 10,5% 

відповідно). 

4. У здорових першороділь у 37-38 тижнів виявляються істотні відхилення 

психологічного статусу: підвищення високого та помірного рівня особистої 

(66,7%) та ситуативної (80%) тривожності, на початку пологів ці показники 

зростають до 83,3% та 93,3%, а в першу добу післяпологового періоду 

становлять – 63,3% та 73,3% відповідно. 
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5. В активну фазу пологів стан стрес-реалізуючої й стрес-лімітуючої 

систем характеризується високими показниками кортизолу та адреналіну і 

низькими – серотоніну та β-ендорфіну. Встановлений високий та середній 

рівень кореляційного зв’язку між рівнем тривожності та показниками стрес-

реалізуючої системи (адреналін – r=0,72 і кортизолом – r=-0,44) і стрес-

лімітуючої системи (серотоніном – r=0,73 і β-ендорфіном − r=-0,60). 

6. При визначені болю у здорових першонароджуючих у 50% випадків 

жінки оцінили біль у пологах як сильний та нестерпний. При аналізі 

застосування методів знеболення визначено, що у 26,7% випадків 

використовувались наркотичні анальгетики, у 33,3% − епідуральна анестезія, у 

26,7% − спазмолітики. 

7. Результати динамічного нагляду за станом плода 

(ультрасонографічне обстеження з доплерометрією кровотоку та КТГ) під 

час вагітності показали відсутність патологічних порушень, тільки в 6,7% 

випадків спостерігалось помірне підвищення судинної резистентності в 

маткових артеріях. 

8. Партнерські пологи дозволили зменшити психологічне 

навантаження, поліпшити показники стрес-реалізуючої й стрес-лімітуючої 

систем здорових першонароджуючих, підвищити поріг болю. Але зберігався 

високий рівень особистої (68,9%) та ситуативної (91,1%) тривожності в 

пологах, підвищений рівень кортизолу – (1287,43±43,62) нмоль/л та значний 

відсоток (37,8%) жінок, які оцінювали біль, як сильний та нестерпний, що 

обумовлює необхідність подальшого удосконалення алгоритму допологової 

підготовки цим жінкам. 

9. Розроблений алгоритм допологової підготовки подружніх пар, що 

включає: психофізичну підготовку, партнерську підтримку, транскраніальну 

електростимуляцію структур головного мозку та застосування розчинного 

магнію, – покращує психологічний стан, позитивно впливає на показники 

стрес-реалізуючої й стрес-лімітуючої систем, підвищує больовий поріг та 

поріг терпимості болю. 
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10. Застосування удосконаленого алгоритму допологової підготовки 

дало можливість знизити акушерські ускладнення, а саме: слабкість 

пологової діяльності – у 2,5 рази, необхідність пологопідсилення − у 2,5 рази; 

знеболення − у 2 рази, виключити розвиток дискоординованої та надмірної 

пологової діяльності та тяжкої асфіксії у новонародженого. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Допологова підготовка здорових вагітних до партнерських пологів 

повинна розпочинатися на етапі жіночої консультації від моменту постановки 

на облік по вагітності і включати обов’язкову оцінку психологічного статусу 

за шкалою Спілберга-Ханіна та консультацію медичного психолога. 

2. З метою профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у 

пологах у здорових вагітних, підвищення поінформованості подружньої пари 

слід проводити тренінги майбутніх пологів починаючи з 34-го тижня 

вагітності за участю акушера-гінеколога, анестезіолога, неонатолога, що 

включають вивчення методик самознеболення і управління потугами, 

роз’яснення функцій партнера під час пологів та після народження дитини. 

3. У комплексну допологову підготовку здорових вагітних доцільно 

включати сеанси ТЕС у комбінації з розчинною формою органічного магнію, 

що застосовується до 38 тижнів вагітності у дозі 300 мг один раз на добу. 

Після попередньо проведеної бесіди з роз’ясненнями позитивного впливу 

процедури ТЕС, відчуттів, що виникають під час її проведення, 

транскраніальну стимуляцію проводити з використанням електростимулятора 

«Медаптон» (МДМК-4). Електроди слід накладати на лоб та соскоподібні 

відростки зі змоченими водою прокладками. Починати курс транскраніальної 

електростимуляції уніполярними прямокутними імпульсами позитивної 

полярності зі зміною частоти імпульсів в межах 70−90 Гц та подачею 

постійної гальванічної складової з фіксованим відношенням до імпульсної 

1:1 по амплітуді та зміною значень сили струму в межах 0,5−2,5 mА, в 

залежності від комфортності передбачених відчуттів в зонах накладення 

електродів. На початку процедури встановлюється струм силою від 0,5 до 1,5 

mА, через 10−15 хвилин сила струму піднімається до 2,0−2,5 mА. 

Індивідуально необхідну силу струму варто підбирати відповідно до відчуттів 

вагітної. Достатньою слід вважати величину струму, за якої у місці 

прикладення електродів виникає відчуття легкого поколювання. 
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4. Тривалість кожного сеансу електростимуляції становить 60 хв, 

проводити процедуру варто один раз на добу, сумарна кількість процедур – 10 

сеансів із дотриманням добової циклічності виконання процедур та 

урахуванням досягнення стійкого анальгетичного ефекту після 4-ї процедури, 

який утримується протягом 24 годин після закінчення кожного послідуючого 

сеансу ТЕС з послідуючою підтримкою досягнутого ефекту до початку 

пологової діяльності, що надає можливість забезпечити ефективне 

немедикаментозне знеболення І-го періоду пологів при розвитку регулярної 

пологової діяльності у визначений проміжок часу. Необхідну кількість 

сеансів визначати індивідуально за акушерською ситуацією. 
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Ні, це не 

так 
Напевно, 

так 
Вірно 

 
Абсолют-
но вірно 

 

      
 

1 Я спокійна 1 2 3 4 
 

2 Мені нічого не загрожує 1 2 3 4 
 

3 Я перебуваю в напрузі 1 2 3 4 
 

       

4 Я відчуваю співчуття 1 2 3 4 
 

5 Я почуваю себе вільно 1 2 3 4 
 

6 Я засмучена 1 2 3 4 
 

       

7 Мене хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4 
 

8 Я почуваю себе відпочилою 1 2 3 4 
 

9 Я відчуваю тревогу 1 2 3 4 
 

10 Я маю почуття повного задоволення 1 2 3 4 
 

       

11 Я впевнена в собі 1 2 3 4 
 

12 Я нервую 1 2 3 4 
 

13 Я не знаходжу собі місця 1 2 3 4 
 

       

14 Я заведена 1 2 3 4 
 

15 Я не  відчуваю скутості 1 2 3 4 
 

16 Я довольна 1 2 3 4 
 

       

17 Я стурбована 1 2 3 4 
 

18 Я занадто збуджена і мені не по собі 1 2 3 4 
 

19 Мені радісно 1 2 3 4 
 

       

20 Мені приємно 1 2 3 4 
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Додаток 4 

 
 
    

 

 
Бланк опитувальник особистої тривожності 

     
 

       
 

  

н и к о г д а 

   

в с е г д а 

 

ЯК ВИ СЕБЕ ЗАЗВИЧАЙ ПОЧУВАЄТЕ   

     

 

Майже 
ніколи 

Іноді 
 

Часто 
  

Майже 
завжди 

 

       
 

21 Я відчуваю задоволення 1 2 3  4 
 

       
 

22 Я зазвичай швидко втомлююсь 1 2 3  4 
 

        

23 Я легко можу заплакати 1 2 3  4 
 

        

24 Я хотіла б бути такою ж щастливою, як і інші 1 2 3  4 
 

        

25 
Нерідко я програю із-за того, що недостатньо 

1 2 3 
 

4 
 

швидко приймаю рішення 
 

 

      
 

        

26 Зазвичай, я почуваю себе бадьорою 1 2 3  4 
 

        

27 Я спокійна, холоднокровна ізібрана 1 2 3  4 
 

        

28 Передбачувані проблеми зазвичай мене дуже турбують 1 2 3  4 
 

       
 

29 Я дуже переживаю через дрібниці  1 2 3  4 
 

        

30 Я цілком щаслива 1 2 3  4 
 

31 Я приймаю все дуже близько до серця 1 2 3  4 
 

       
 

32 Мені не вистачає впевненості в собі 1 2 3  4 
 

        

33 Зазвичай я відчуваю себе в безпеці 1 2 3  4 
 

       
 

34 
 

1 2 3 
 

4 
 

Я намагаюся уникати критичних ситуацій і 
труднощів 

 
 

      
 

35 У мене буває хандра 1 2 3  4 
 

36 Я задоволена 1 2 3  4 
 

        

37 Всякі дрібниці відволікають і хвилюють мене 1 2 3  4 
 

       
 

38 
 

1 2 3 
 

4 
 

Я так сильно переживаю свої розчарування, що 

потім довго не можу про них забути 

 
 

      
 

39 Я врівноважена людина 1 2 3  4 
 

        

40 

Мене охоплює неспокій, коли я думаю про 

свої справи і турботи 
1 2 3 

 
4 
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Додаток 5 

Вербальна описова шкала оцінки болю 

(Verbal Descriptor Scale) 

(Gaston-Johansson F., Albert М., Fagan E. et al., 1990) 
  

Шкали оцінки болю призначені для визначення інтенсивності болю. Шкали 

дозволяють оцінити суб'єктивні больові відчуття, які відчуває пацієнт болю в момент 

дослідження. Найбільш широке поширення отримали вербальні, візуальні та цифрові 

шкали або шкали, в яких поєднуються всі три варіанти оцінки. 

            При використанні вербальної описової шкали у пацієнта необхідно з'ясувати, чи 

відчуває він будь-який біль прямо зараз. Якщо болю немає, то його стан оцінюється в 0 

балів. Якщо спостерігаються больові відчуття, необхідно запитати: "Ви могли б сказати, 

що біль посилився, або біль неймовірний, або це найсильніший біль, який ви коли-небудь 

відчували? ". Якщо це так, то фіксується найвища оцінка в 10 балів. Якщо ж немає ні 

першого, ні другого варіанту, то далі необхідно уточнити: "Чи можете ви сказати, що ваш 

біль слабкий, середній (помірний, терпимий, несильний), сильнаий (різкий) або дуже 

(особливо, надмірно) сильно (гострий)? ". 

             Таким чином, можливі шість варіантів оцінки болю: 

      0 - немає болю; 

      2 - слабкий біль; 

      4 - помірний біль; 

      6 - сильний біль; 

      8 - дуже сильний біль; 

     10 - нестерпний біль. 

            Якщо пацієнт відчуває біль, який не можна охарактеризувати попередніми 

характеристиками, наприклад між помірним (4 бали) і сильним болем (6 балів), то біль 

оцінюється непарним числом, яке знаходиться між цими значеннями (5 балів). 

            Вербальну описову шкалу оцінки болю можна застосовувати і у дітей старше семи 

років, які здатні її зрозуміти і використовувати. Дана шкала може бути корисна для оцінки 

як хронічної, так і гострого болю. Шкала однаково надійна як для дітей молодшого 

шкільного віку, так і більш старших вікових груп. Крім цього, дана шкала ефективна і у 

різних етнічних і культурологічних груп, а також у дорослих з незначними порушеннями 

пізнавальних здібностей. 

         Методика складається з 10 пунктів оцінки. Приблизний час тестування 3-5 хвилин. 

 

                           ПРИКЛАД ТЕСТУВАННЯ: 

                           ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА. 

  Методика: Вербальна описова шкала оцінки болю. 

  П.І.Б: ____________________ 

  Додаткові дані: ______________ 

 

                        Діагностична шкала: 

 

 ╟─▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓████████████████████────────╢>   

 

<–1–><–2–><–3–><–4–><–5–><–6–><–7–><–8–><–9–><–10–> 

                                          Оціночний показник - "ОБ" = 8 

                            Інтерпретація: 

                Експертна оцінка: дуже сильний біль. 
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Додаток 6 

Метод ВАШ заключається в тому, що роділля сама відмічає на 

неградуйованій лінійці довжиною в 10 см точку, що відповідає ступеню 

інтенсивності болю. 0 – біль відсутня, 10 – дуже інтенсивний, непереносимий 

біль. Як правило, використовувалась картонна або пластмасова лінійка 

довжиною 10 см, з зворотного боку якої є сантиметрові поділки, за якими і 

оцінюється лікарем інтенсивність болю. Перевага даного методу – простота і 

зручність використання.  

Метод модифікованої лицевої шкали болю представляє собою шість 

обличь, кожне з яких отримало свою оцінку від 0 до 10 балів. 

 

 

 

 

 Також з метою оцінки інтенсивності болю можна використовувати 

модифіковану візуально-аналогову шкалу, в якій інтенсивність болю 

визначається також різними відтінками кольорів. 

 Недоліком ВАШ є її одномірність, тобто за цією шкалою хворий 

наголошує лише на інтенсивності болю. Емоційна складова больового 

синдрому вносить суттєві похибки у показник ВАШ. 

 

 

 


