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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АМО – амплітуда миттєвих осциляцій;
БЧСС – базальна частота серцевих скорочень;
ДРТ – допоміжні репродуктивні технології;
Е – естріол;
ІР – індекс резистентності;
ЗБ – загальний білірубін;
ЗРП – затримка розвитку плода;
Кр – кортизол;
КШК – криві швидкості кровотоку;
КТГ – кардіотокографія;
ЛП – β-ліпопротеїди;
ЛФ – лужна фосфатаза;
НВ – невиношування вагітності;
ПГ – прогестерон;
ПД – плацентарна дисфункція;
ПІ – індекс пульсації;
ПЛ – плацентарний лактоген;
CDВ – відношення систоло-діастоли;
ТГ – тригліцериди;
ТТГ – тиреотропний гормон;
Т3 – трийотиронін;
Т4 – тироксин;
УЗД – ультразвукове дослідження;
ХГ – хоріонічний гонадотропін.
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ВСТУП
Актуальність теми
В умовах сьогодення невиношування вагітності (НВ) є однією
з найважливіших проблем охорони здоров'я у всьому світі. Частота
передчасного переривання вагітності коливається в межах 10-25%
[1,2].
Серед різних чинників ризику невиношування все більше
значення набувають хронічні запальні процеси репродуктивної
системи в анамнезі, особливо хронічний ендометрит (ХЕ) [3, 4].
Успіхи сучасної репродуктології нині створили передумови до
розуміння генезу порушень репродуктивної системи у жінок з
запальними процесами в анамнезі і забезпечили можливість більш
глибокого розуміння механізмів НВ у жінок, які вагітніли природним шляхом і за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) [5, 6].
Разом з тим, патогенез невиношування у жінок з ХЕ в
анамнезі, у тому числі й після ДРТ, вивчено недостатньо. Відсутні
чіткі дані про особливості формування й функціонального стану
фетоплацентарного комплексу і порушень стану плода і новонародженого залежно від початкових ендокринологічних і імунологічних особливостей. Крім того, відсутні дані про диференційований підхід до профілактики НВ з урахуванням варіанту настання
вагітності.
Все вищевикладене є обґрунтуванням для даного проведення
наукового дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами. Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової
роботи кафедри акушерства і гінекології Медичного інституту
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Сумського

державного

університету

«Репродуктивне

здоров’я

жінок Сумщини», № державної реєстрації 0110U007596, термін
виконання з 30.04.2011 р. по 30.04.2016 р.
Мета та завдання дослідження
Метою дослідження було зниження частоти невиношування і
перинатальної патології у жінок з хронічним ендометритом в
анамнезі на основі вивчення клініко-ехографічних, ендокринологічних, мікробіологічних і морфологічних змін, а також удосконалення комплексу лікувально-профілактичних заходів.
Для реалізації поставленої мети було запропоновано наступні
завдання.
1. З’ясувати частоту і терміни мимовільного переривання
вагітності в першому триместрі у жінок з хронічним ендометритом
в анамнезі залежно від необхідності застосування допоміжних
репродуктивних технологій.
2. Встановити найінформативніші клінічні, ехографічні та
ендокринологічні маркери для прогнозування й контролю за
клінічним перебігом першого триместру вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі з урахуванням використання
допоміжних репродуктивних технологій.
3. Провести оцінку клінічного перебігу другого і третього
триместрів вагітності і пологів, функціонального стану фетоплацентарного комплексу, імунологічних, біохімічних і мікробіологічних змін у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі з урахуванням використання допоміжних репродуктивних технологій.
4. Вивчити перинатальні результати розродження жінок з
хронічним ендометритом в анамнезі.
5. Удосконалити й оцінити ефективність лікувально-профілактичних заходів у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі.
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Об’єкт дослідження – невиношування вагітності і перинатальна патологія.
Предмет дослідження – перебіг вагітності і пологів, стан
плода і новонародженого, вміст статевих і плацентарних гормонів,
функціональний стан фетоплацентарного комплексу, мікробіоценоз
статевих шляхів, стан системного імунітету і гомеостазу.
Методи дослідження – клінічні, ендокринологічні, ехографічні, допплерометричні, імунологічні, біохімічні, мікробіологічні,
морфологічні та статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів
Розширено наявні дані про патогенез невиношування на
підставі одержаних ендокринологічних даних та їх взаємозв’язку з
клініко-ехографічними змінами: гіпоплазією хоріона і амніона, а
також раннім гідроамніоном на фоні зниження вмісту естріолу та
прогестерону. Встановлено частоту і терміни мимовільного переривання вагітності в першому триместрі у жінок з хронічним
ендометритом в анамнезі залежно від необхідності застосування
допоміжних репродуктивних технологій. Досліджено акушерські та
перинатальні результати розродження у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі з урахуванням використання допоміжних
репродуктивних технологій.
Одержані результати дозволили науково обґрунтувати необхідність удосконалення існуючих лікувально-профілактичних заходів.
Практичне значення одержаних результатів
Визначено порівняльні аспекти частоти, структури і термінів
розвитку акушерських ускладнень (плацентарна дисфункція і гестаційна анемія) у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі, які
завагітніли самостійно та за допомогою допоміжних репродуктив-
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них технологій. Встановлено найінформативніші клінічні, ехографічні та ендокринологічні маркери для прогнозування й контролю
за клінічним перебігом першого триместру вагітності у жінок з
хронічним ендометритом в анамнезі з урахуванням використання
допоміжних репродуктивних технологій.
Вдосконалено методику поетапних (прегравідарний і гестаційний періоди) лікувально-профілактичних заходів у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі з урахуванням використання
допоміжних репродуктивних технологій. Запропоновано методи
контролю за клінічним перебігом вагітності, починаючи з першого
триместру і закінчуючи розродженням.
Особистий внесок здобувача
Планування і проведення всіх досліджень виконано за період
з 2012 по 2016 рр. Автором проведено клініко-ехографічний і
лабораторний аналіз перебігу вагітності і пологів у 100 жінок, з
яких 80 – жінки з хронічним ендометритом в анамнезі, причому 40
з них після ДРТ, які одержували різні лікувально-профілактичні
заходи.
Самостійно зроблено забір і підготовку біологічного матеріалу. Автором розроблено практичні рекомендації щодо профілактики невиношування та перинатальної патології у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі. Статистична обробка отриманих
результатів виконана безпосередньо автором.
Апробація результатів роботи
Основні положення та висновки дисертаційної роботи були
оприлюднені на пленумах асоціації акушерів-гінекологів України
(Київ, жовтень 2013, 2014, 2015), з’їзді асоціації акушерів-гінекологів України (Київ, вересень 2016); симпозіумах Української
міжнародної школи «Перинатальна медицина і безпечне материн-
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ство» (Харків, 2011; Вінниця, 2013); засіданнях асоціації акушерівгінекологів Сумської області (Суми, 2014, 2015).
Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано
7 наукових робіт, 5 з яких у часописах та збірниках, затверджених
ДАК МОН України, та 2 тез на науково-практичних конференціях
за спеціальністю.
Обсяг та структура дисертації
Дисертація викладена на 158 сторінках комп’ютерного друку,
з них основного тексту 128 сторінок, складається зі вступу, огляду
літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, їх обговорення, висновків, практичних
рекомендацій та списку використаних джерел, який нараховує
246 джерел кирилицею та латиницею. Робота ілюстрована 53 таблицями та 7 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: «ПРОФІЛАКТИКА НЕВИНОШУВАННЯ
У ЖІНОК ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ»
1.1. Невиношування вагітності та його зв’язок із патологією
ендометрія
Проблема невиношування вагітності і зниження числа репродуктивних втрат продовжує залишатися однією з найактуальніших
проблем сучасного акушерства [1, 2, 3].
Несприятлива демографічна ситуація в нашій країні та великий
відсоток втрат бажаних вагітностей обумовлюють не тільки медичну, а й соціальну значимість даної проблеми [4, 5, 6].
Репродуктивні втрати є кінцевим результатом впливу соціальних і біологічних факторів на результат вагітності для матері і
плоду. Згідно з даними літератури, за останні 20 років число
абсолютно здорових дівчат знизилося з 28,3% до 6,3%, 75% школярок мають хронічні захворювання, які можуть позначитися на
репродуктивній функції. Кожні 5 років на 20% знижується кількість
жінок, здатних народити дитину [7, 8, 9].
На даний час невиношування вагітності ранніх строків –
найчастіша причина репродуктивних втрат. Так, за даними різних
авторів, вона становить від 2% до 55%, досягаючи в першому
триместрі 80% [10, 11, 12].
Науковий інтерес до проблеми невиношування вагітності не
лише не слабшає, а в останні роки зростає, в зв'язку з появою нових
технічних можливостей, що дозволяють уточнити етіологічні чинники і по-новому підійти до з'ясування патогенетичних механізмів
звичних і спонтанних викиднів. Вчені [13] дійшли висновку, що
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причиною звичних викиднів може бути недолік стовбурових клітин
в ендометрії.
Число спостережень невиношування вагітності від загального
числа пологів складає більше 15%, при цьому близько 50% викиднів
припадає на частку звичного невиношування вагітності (ЗНВ) [14,
15, 16].
Одне з головних місць в структурі невиношування займає
нерозвинена вагітність (НВ), частота якої залишається стабільно
високою (25-57%) [17, 18, 19].
Перенесена НВ негативно позначається на репродуктивній
функції жінок, оскільки у 27,4% з них відзначається звичне
невиношування вагітності, а хронічний ендометрит верифікується в
80% [19, 20]. Стабільність частоти невиношування вагітності вказує
на труднощі, що виникають при веденні цієї групи пацієнток [21,
22].
З одного боку, ці труднощі обумовлені багатофакторністю
етіології і патогенетичних механізмів захворювання, з іншого –
недосконалістю застосовуваних діагностичних методик і відсутністю адекватного моніторингу ускладнень, що виникають під час
вагітності [23, 24].
З багатьох причин, що призводять до невиношування, в
останні роки інфекційну виділяють як одну з основних причин
спонтанного і звичного викидня.
Доведено, що джерелами інфекцій, реєстрованих у 60-65%
жінок репродуктивного віку, є хламідіоз (14,9%), генітальний герпес
(33,6%), уреаплазмоз (37,8%), мікоплазмоз (11,6%), цітомегаловірусна інфекція (ЦМВ) – у 18,9% пацієнток [25].
Тривала, часто безсимптомна персистенція інфекційних агентів
в ендометрії призводить до виражених змін в структурі тканини, її
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рецепторному апараті, викликає дисбаланс цитокінів, що в свою
чергу порушує синтез стероїдной сульфатази і біологічну активність
естрогенів в ендометрії [26].
В результаті в ньому порушуються процеси проліферації і
циклічної трансформації. Ці зміни поглиблюються порушенням
ендокринної системи внаслідок патологічної аферентації в відділи
ЦНС, що регулюють гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникові взаємини, а
також імунної і в ряді випадків – системи гемостазу [27].
Однією з важливих причин невиношування вагітності є хронічний ендометрит [28]. На Міжнародному конгресі в Барселоні в
2007 році прийнято рішення ставити діагноз і лікувати хронічний
ендометрит у всіх жінок, які перенесли хоча б одну нерозвинуту
вагітність. Серед жінок з верифікованим хронічним ендометритом
безпліддя діагностується у 60,4%, невдалі спроби ЕКЗ і перенесення
ембріонів в анамнезі відмічались у 37% жінок [29].
Хронічний

ендометрит вперше виділений

як нозологічна

форма в Міжнародній статистичній класифікації хвороб, травм і
причин смерті IX перегляду в 1975 році і, безумовно, фігурує як
окрема нозологічна форма в МКБ-10. Це клініко-морфологічний
синдром, при якому в результаті персистуючого пошкодження ендометрія інфекційним агентом виникають множинні вторинні морфофункціональні зміни, що порушують циклічну бiотрансформацию і
рецептивність слизової оболонки тіла матки [30, 31].
Частота хронічних ендометритів коливається, за даними різних
авторів, від 2,6 до 19,2% [32, 33].
Найбільш поширеною на сьогодні є точка зору про виникненні
хронічного ендометриту в результаті дисбалансу між гормональної
та імунної системами організму, з одного боку, і патогенами,
представниками мікробіоцинозу – з іншого. При цьому факторами
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ризику є: інфекції, що передаються переважно статевим шляхом,
тривале застосування ВМС, внутрішньоматкові маніпуляції, запальні
ускладнення вагітності та пологів [34].
В сучасних умовах ендометрит характеризується кількома
особливостями: зміною етіологічної структури зі збільшенням
значимості вірусної і умовно-патогенної флори. Висхідний шлях
інфікування, на думку провідних фахівців, є переважаючим у
виникненні захворювання, що властиво неспецифічним мікроорганізмам [35].
При дослідженні видового і кількісного складів мікроцінозу
піхви і цервікального каналу виявляється зв'язок між дисбіотичним
станом цих мікроекосистем і персистенцією умовно-патогенних
мікроорганізмів в ендометрії. У пацієнток з хронічним цервіцитом
діагностуються ураження верхнього відділу геніталій, при цьому в
50% цервіцит поєднується з хронічним ендометритом, в 34% – з
хронічним ендометритом і сальпінгоофоритом [36].
В третині випадків посіви залишаються стерильними, що може
свідчити про діагностичні дефекти в разі анаеробної інфекції, яка
вимагає особливих мікробіологічних умов для детекції збудника, те
ж саме стосується вірусної інфекції [37, 38].
За даними багатьох дослідників, найбільш характерною при
хронічному ендометриті у жінок є наявність асоціацій 2-3 видів
облігатно-анаеробних мікроорганізмів і вірусів. Дослідження, виконані провідними російськими акушерами-гінекологами спільно з
мікробіологами, підтверджують роль умовно-патогенних мікроорганізмів у генезі хронічного ендометриту і, як наслідок, звичайного
невиношування вагітності. Більше 20 видів мікроорганізмів умовнопатогенної групи були виявлені в ендометрії, причому облігатні
анаероби склали більше 60% [39].
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На межі нового століття в системі наукових знань про функціонування імунної системи склалося уявлення про єдину систему
цитокінів, що забезпечує процеси міжклітинної кооперації, зростання і диференціювання лімфоїдних клітин, гемопоезу, ангіогенезу, нейроіммуноендокрінних взаємодій [40, 41].
Встановлено, що цитокінова мережа відіграє важливу роль в
регуляції запальних реакцій, міжклітинних взаємодій в ендометрії, в
реалізації ендокринних ефектів [42, 43, 44].
На сьогодні загальновизнаною є точка зору, підтверджена
імуногістохімічними дослідженнями, згідно з якою в нормально
функціонуючому ендометрії обов'язково присутні Т-лімфоцити,
великі гранулярні лімфоцити і макрофаги [45]. В ендометрії є лише
окремі В-лімфоцити. У нормальному ендометрії багато дослідників
відзначають наявність лімфоїдних фолікулів, які розташовуються в
основному в базальному шарі ендометрія й іноді в глибоких
відділах функціонального шару, кількість і величина їх найбільші в
дітородному віці [46, 47, 48].
На думку низки авторів, дані структури слід розглядати в
якості автономного імунного комплексу ендометрія, схожого з
іншими відділами мукозального імунітету слизових, в тому числі з
лімфоїдними утвореннями в бронхах і пеєровими бляшками в
кишечнику [49, 50].
Переважаючими лімфоцитами в матці людини є NK-клітини, а
точніше їх особлива популяція – великі гранулярні лімфоцити.
Лімфоцити і макрофаги розташовуються переважно в базальному
шарі ендометрія і спостерігаються в найбільшій кількості в дітородному віці [51, 52].
Проблема хронічного ендометриту в даний час дуже актуальна,
оскільки частота цього захворювання, що займає важливе місце в
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структурі запальних захворювань статевих органів, в останні роки
збільшується [53].
Це частково пов'язано з широким застосуванням різних
внутрішньоматкових

маніпуляцій,

абортів,

внутрішньоматкових

спіралей (ВМС) [54]. ХЕ набуває не тільки медичного, а й соціального значення, бо часто викликає порушення репродуктивної
функції, будучи причиною безпліддя, невдалих спроб ЕКЗ, невиношування вагітності, ускладненого перебігу вагітності та пологів [55,
56].
Останнім часом проведено численні дослідження з оцінки
стану ендометрія при невиношуванні вагітності з точки зору
імунних і гормональних взаємовідносин [57].
У зв'язку з тим, що в ендометрії при процесі імплантації та
плацентації має місце взаємодія цих систем, а при порушеннях
перебігу вагітності можуть бути залучені як гормональні, так і
імунні механізми, розуміння цих проблем надзвичайно важливо з
клінічної точки зору [58].
На

даний

час

встановлено,

що

для

реалізації

процесів

імплантації, зростання і розвитку ембріона необхідне для створення
в ендометрії матері стану імунної супресії, що веде до формування
захисного бар'єру і запобігає відторгненню наполовину чужорідного
плода [59].
За даними літератури, у жінок, які страждають на звичне
невиношуванням, поза вагітністю діагноз хронічного ендометриту
гістологічно верифікований у 73,1%, у 86,7% виявлено персистенція
умовно-патогенних мікроорганізмів в ендометрії, що, безумовно,
може служити причиною активації імунопатологічних процесів [60].
Бактеріально-вірусна колонізація ендометрія є, як правило,
наслідком нездатності імунної системи і неспецифічних захисних
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сил організму (системи комплементу, фагоцитозу) повністю елімінувати інфекційний агент, і в той же час виникає обмеження його
поширення за рахунок активації Т-лімфоцитів (Т-хелперів, природних кілерів) і макрофагів [61].
У всіх перерахованих вище випадках виникає персистенція
мікроорганізмів, що характеризується залученням у вогнище хронічного запалення мононуклеарних фагоцитів, природних кілерів, Тхелперів, що синтезують різні цитокіни [62].
Згідно літературних джерел [63, 64], при впливі специфічних
антигенів в тканини ендометрія відбувається диференціювання
Т-хелперів на дві субпопуляції: Т-хелпери I і II класів (Th-1 і Th-2),
спеціалізованих на синтезі певних цитокінів.
Th-1 синтезують переважно прозапальні цитокіни: інтерлейкін1 (IL-1), -інтерферон (IFN), фактори некрозу пухлини, які беруть
участь в рості та диференціюванні Т-, В-лімфоцитів, природних
кілерів, противірусного та антібактеріального захисту. Th-2 синтезують IL-4, IL-5, IL-10, що забезпечують переважно гуморальні
реакції: гемопоез, ангіогенез. Гіперфункція Th-1 може призводити
до розвитку надмірно виражених запальних реакцій в ендометрії
навіть в умовах низької концентрації, а особливо при персистенції
інфекційного агента, що порушує нормальні міжклітинні взаємодії і
може служити причиною неповноцінної імплантації [65].
Дані літератури переконливо свідчать про важливу роль
ендометріальних білків в процесах імплантації. Найбільш значущим
з них є α2-мікроглобулін фертильності (АМГФ). Якщо даний білок
відображає секреторну активність ендометрія, залишається відкритим питання, як змінюється рівень АМГФ при запальних
захворюваннях органів малого таза. Мабуть, подібний стан ендометрія перешкоджає створенню локальної імуносупресії, необхідної
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для формування захисного бар'єру і запобігання відторгненню наполовину чужорідного плода [66].
Джерела [67] свідчать, що морфологічні зміни при картині
хронічного запалення в ендометрії аналогічні таким при хронічному
запаленні в інших органах.
При морфологічній діагностиці хронічного ендометриту пропонувалося ґрунтуватися на реєстрації загальних ознак хронічного
запалення (наявність запальної інфільтрації, що складається з
лімфоцитів, макрофагів і плазматичних клітин, явищ організації у
вигляді утворення грануляційної тканини в стромі ендометрія) [68].
Однак хронічний ендометрит має і своєрідні ознаки, обумовлені анатомо-функціональними особливостями матки [69, 70]:
- циклічне відторгнення функціонального шару ендометрія під
час менструації і регенерація його за рахунок розмноження непошкоджених клітинних елементів базального шару;
- своєрідність клітинного складу ендометрія. У нормі в слизовій оболонці матки визначаються дифузні скупчення лімфоцитів,
окремо

розташовані

лімфоїдні,

плазматичні

клітини,

тканинні

макрофаги, нейтрофіли. На сьогодні загальновизнаною є точка зору,
підтверджена імуногістохімічними методами, згідно з якою в
нормальному функціонуючому ендометрії обов'язково присутні
X-лімфоцити, великі гранулярні лімфоцити і макрофаги [71].
З цієї причини при постановці морфологічного діагнозу
«хронічний ендометрит» необхідно проводити забір матеріалу в
першій фазі менструального циклу, коли спостерігається мінімальна
кількість лімфоцитів, враховувати всю сукупність ознак. В іншому
випадку наявність ендометріальних гранулоцитів, лімфоцитів і
нейтрофільних лейкоцитів може бути помилково розцінена як
ознака хронічного ендометриту [72].
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Зміни морфологічних властивостей ендометрія при даному
захворюванні вказують на імунні механізми прогресування захворювання [73].
Так, наприклад, невід'ємною ознакою хронічного ендометриту
є наявність плазматичних клітин і лімфогістіоцитарної інфільтрації
різного ступеня.
Лімфоїдні скупчення розташовуються у вигляді осередків навколо залоз і кровоносних судин під покривним епітелієм, рідше –
дифузно у всіх відділах функціонального шару слизової оболонки, в
деяких випадках утворюють фолікули. Відзначається підвищена
кількість великих гранулярних лімфоцитів і макрофагів [74].
При цьому в стінках судин ендометрія розвивається гіпертрофія м'язового шару з розвитком периваскулярного склерозу, що
викликається

тромбозом мікроциркуляторного русла глибокого

шару слизової оболонки матки імунокомплексного походження [75,
76].
Непрямі ознаки (зниження кількості цитокератинів, зниження
розподілу тенасцину) свідчать про зниження процесів проліферації
і дозрівання ендометрія при хронічному ендометриті [77, 78].
Таким чином, при хронічному ендометриті порушуються процеси імплантації, плацентації, нормального розвитку вагітності, що
призводять до її ранніх втрат [79, 80].
До морфологічних проявів хронічного ендометриту належать
загальні ознаки, що виникають в більшості органів при хронічному
запаленні. Однак трактувати їх слід з урахуванням структурних і
функціональних особливостей ендометрія [81]. Метод імуногістохімії дає розгорнуте уявлення про місцеві імунні процеси [82].
В рамках даної проблеми надзвичайно актуальні нові знання
про систему вродженого імунітету, зокрема про сімейство Toll-
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подібних рецепторів, які є об’єднуючою ланкою між вродженою і
адаптивною імунними системами, оскільки через них запускаються
гени, відповідальні за синтез прозапальних цитокінів, інтерферонів
А і В [83].
Рецептори

системи

вродженого

імунітету

–

Toll-подібні

рецептори, експресуються на макрофагах, нейтрофілах, природних
кілерах, дентритних клітинах, розпізнають висококонсервативні
типові молекули, властиві цілим групам мікроорганізмів, так звані
«патоген-асоційовані мембранні зразки» [84].
Прикладами таких структур можуть служити компоненти мембран бактерій, вірусні ДНК і РНК. Таким чином, в разі персистенції
мікробної флори в тканині ендометрія, ці знання допомагають пояснити, як імунна відповідь посилюється при контакті з патогенними бактеріями [85].
Очевидно, що події, які розвиваються на рівні «мати-плід» в
умовах

хронічного

ендометриту

можуть

носити

катастрофічні

наслідки для вагітності. Хоча ліпополісахариди, що знаходяться в
клітинній стінці бактерій, безпосередньо не індукують загибель
клітин трофобласта, сильна запальна відповідь, яка викликається як
активованими клітинами трофобласта, так і активованими децидуальними

імунними

клітинами,

є

альтернативним

механізмом

загибелі клітин трофобласта [86].
Дослідження останніх років показали, що на фоні хронічного
ендометриту відбувається зміна локального імунітету. При цьому
відбувається різка активація клітинних і гуморальних реакцій запалення на локальному рівні. Це виражається в збільшенні лейкоцитарної інфільтрації ендометрія, кількості Т-лімфоцитів, NK клітин,
макрофагів, в різкому зростанні титрів аутоантитіл до власних тканин внаслідок зміни антигенної структури інфікованих клітин [87].
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Наслідком є розвиток хронічної форми синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) [88, 89].
Хронічний ДВЗ-синдром надалі зумовлює виникнення під час
вагітності локальних мікротромбозів в області плацентації з утворенням інфарктів і відшаруванням плаценти [90, 91].
В умовах хронічного ендометриту протягом гестаційного
процесу імунна система, всупереч імунологічній толерантності, що
склалася еволюційно, спрямованої на виживання плода, чужорідного за своєю антигенною природою, розвиває неадекватну відповідь на розвиток вагітності. Було виявлено, що ембріотоксичні
властивості належать цитокінам, продукуються клітинами 1 типу
[92].
На думку багатьох дослідників, система цитокінов відіграє
важливу роль в регуляції запальних реакцій, міжклітинних взаємодій в ендометрії [93, 94].
В ході дослідження оцінювалася інтенсивність запального
процесу в ендометрії при хронічному ендометриті [95, 96]. Показано, що число макрофагів (CD68) в ендометрії вдвічі перевищувало
аналогічні показники, отримані у здорових жінок. Рівні експресії в
макрофагах – найважливіших регуляторах запального процесу, чинники зростання TNF-А та TGF-P більш ніж в 4 рази перевищували
показники в контролі [97].
При імунофенотипуванні клітин ендометрія відмічена значна
зміна клітинного ансамблю: достовірне збільшення числа моноцитів
/ макрофагів (CD14+) і великих гранулярних лімфоцитів (CD56+),
підвищення загального числа Т-лімфоцитів (CD3+) [98, 99].
При оцінці інтенсивності проліферації клітин ендометрія на
фоні хронічного ендометриту було показано посилення експресії
маркера Кі-67 в клітинах залозистого і покривного епітелію, в
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клітинах строми ендометрія [100]. Експресія епідермального фактора
росту (EGF), що індукує проліферацію клітин епітелію, строми і
ендотелію судин, при цьому більш, ніж вдвічі перевищувала
контрольні показники [101, 102].
За рівнем експресії стероїдних рецепторів досліджуваний
залозистий епітелій ендометрія повинен був відповідати фазі
секреції, але згідно з результатами морфологічного дослідження і за
рівнем експресії маркера Кі-67 відповідав фазі проліферації [103,
104, 105, 106].
Отже, проліферація залозистого епітелію потенціюється самим
запаленням. Виявлено, що при хронічному ендометриті посилений
процес неоангіогенезу, що продемонстровано посиленням експресії
проангіогеннного фактора – судинно-ендотеліального фактора росту
(СЕФ) [107].
Локальні зміни слизової порожнини матки виявляються появою в тканині запальних інфільтратів, де створюються умови для
порушення метаболізму естрогенів через деградації ферментних
систем, що нерідко супроводжується локальної гіперестрогенією,
клінічно проявляється гіперпластичними процесами в ендометрії
[108].
Проліферація як прояв продуктивного запалення супроводжується склерозом, пов'язана з активацією фібробластів, які продукують

колаген

і

глікозаміноглікани,

що

йдуть

на

побудову

волокнистих структур і проміжної речовини сполучної тканини.
Зростання фібробластів також знаходиться під контролем імунної
системи [109].
Відомо, що фіброгенез контролюється тріадою «лімфоцит +
макрофаг + фібробласт». Джерело стимуляції фібробластів знаходиться в самому вогнищі запалення. Він пов'язаний з активованими
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Т-лімфоцитами і макрофагами. Активовані макрофаги посилюють
атракцію фібробластів в зону запалення і стимулюють проліферацію. У цьому процесі важливу роль відіграє фібронектин, що
виділяється макрофагами. Він забезпечує міцне зчеплення фібробластів з матриксом сполучної тканини, зв'язується з фібрилами
колагену і може пригнічувати їх ріст. Макрофаги можуть впливати
на синтез колагену в фібробластах [110].
При хронічному запаленні спостерігається переважання нестійкого колагену III типу, порушується утворення еластичних
волокон, що грають велику роль в репарації, виявляється колаген
IV типу, характерний для базальної мембрани слизової оболонки, а
також виявляється зменшення вміст колагену I типу, без якого
неможлива епітелізація [111].
Дані поняття є надзвичайно важливими, так як дозрівання і
диференціювання епітелію багато в чому визначаються його взаємодією з різними типами колагену. При хронічному запаленні
страждають ендотеліоцити, є секреторними клітинами, що мають
істотне значення в міжклітинних взаємодіях [112].
Ендотеліоцити виробляють ламінін, який забезпечує їх міцне
зчеплення з базальною мембраною. Крім того, вони продукують ряд
медіаторів, які посилюють проліферацію фібробластів і синтез
колагену. Тому пошкодження ендотелію судин грануляційної тканини сприяє порушенню її дозрівання і міжклітинної регуляції.
Зміна співвідношення цитокінів Th2, активація синтезу різних
факторів росту і протеолітичних ферментів супроводжуються активацією ангіогенезу, порушенням процесів проліферації та апоптозу
клітин, зміною експресії генів, що зрештою індукує неопластичну
трансформацію ендометрія на певному віковому відрізку часу
[113].
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Спосіб

діагностики

хронічного

ендометриту

і

характеру

запалення підкріплений патентом Російської Федерації. Суть методу
полягає в імуногістохімичному визначенні показників місцевого
імунітету, а саме, кількості лімфоцитів, що експресують маркери
природних кілерних клітин CD56+, CD 16+ та маркери активації
HLA-DR (II)+, які беруть участь в розпізнаванні антигену. В основі
методу використовуються високоавідні та високоспецифічні моноклональні антитіла, спрямовані до одного епітопу антигену. У
зв'язку з цим метод дозволяє ідентифікувати різні імунокомпетентні
клітини (Т-лімфоцити, натуральні кілерні клітини, які беруть участь
в запаленні) [114].
Поряд з використанням імуногістохімічного способу здійснюють кількісну оцінку імунокомпетентних клітин, що експресують
маркери активації і маркери натуральних кілерів, що дозволяє
оцінити вираженість запального процесу. При кількості клітин, що
експресують CD16+ вище 10, і при кількості клітин, що експресують
CD56+ і HLA-DR (II)+ 0 до 10 в полі зору, діагностують хронічний
ендометрит [115].
На фоні хронічного ендометриту спостерігається ослаблення
експресії естрогенових і особливо прогестеронових рецепторів в
епітеліальних і стромальних клітинах. Це знижує їх чутливість до
стероїдів, тому відзначається неповноцінність циклічних перетворень при задовільному синтезі естрогенів і прогестерону [116].
Структурні зміни в ендометрії супроводжуються порушенням
його функції, зокрема продукції ендометріальних білків, що відображають повноцінність секреторних перетворень ендометрія в
лютеїнову фазу циклу. Ці білки необхідні для підтримки вагітності:
α2-мікроглобулін фертильності (АМГФ) – показник функціональної
активності

маткових

залоз

і

плацентарний

α1-мікроглобулін
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(ПАМГ) – показник децідуалізаціі ендометрія. Це ще раз свідчить
про те, що у жінок на фоні хронічного ендометриту відзначається
неповноцінність ендометрія, що включає недорозвинення залозистого і стромального елементів, які є основою недостатності
лютеїнової фази циклу [117].
Таким чином, ми дійшли висновку, що сучасні методи
діагностики хронічного ендометриту (фізикальне дослідження, УЗД,
гістероскопія,

гістеросальпінгографія,

гістологічне

дослідження

зіскрібка ендометрія) недостатньо специфічні, не дають можливості
прогнозувати виникнення і загострення хронічного ендометриту на
доклінічному етапі або погіршують його перебіг [118].
Нові методи діагностики хронічного ендометриту (визначення
імуноглобулінів

в

ендометріального

секреті,

ендометріальних

білків, РАЛ-2, дефенсин) недостатньо вивчені і мало впроваджені в
медичну практику.
Виходячи з вище викладеного, представляється перспективним
вивчення сучасних методів оцінки клітинної ланки системи гемостазу. Дослідження системи гемостазу має першорядне значення в
діагностиці великого числа акушерських ускладнень: кровотеч, тромбофілічних і тромботичних станів, різних форм і стадій ДВЗ [119].
Без урахування даних гемостазіограми неможливо вирішення
питань про лікувальне або профілактичне призначення антикоагулянтної і тромболітичної терапії, а також здійснення контролю за їх
адекватністю та ефективністю.
Комплекс традиційних методів, що застосовуються для оцінки
судинно-тромбоцітарної

ланки

гемостазу,

включає

визначення

резистентності мікросудин, часу кровотечі, підрахунок тромбоцитів
в крові, аналіз їх адгезивної та агрегаційної здатності, визначення
фактора Віллебранда, ретракції кров'яного згустку тощо [120, 121].
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Всебічному вивченню і ретельній інтерпретації результатів
гемостазіологічного дослідження периферичної крові жінок в період
гестації приділяється особлива увага [122].
Класичний підрахунок кількості клітин за допомогою рахункових камер або в мазках крові вже пішов в далеке минуле.
З'явилися сучасні кондуктометричні і гематологічні автоматичні
лічильники, що дозволяють підвищити продуктивність, поліпшити
якість і точність аналізів [123].
До уваги фахівців при дослідженні тромбоцитарної ланки
увійшли наступні стандартні показники: кількість тромбоцитів,
середній об’єм тромбоцита, ширина розподілу тромбоцитів за
об'ємом і тромбокрит [124, 125].
Використання комплексу цих параметрів поряд з функціональними тромбоцитарними тестами значно розширило можливості
оцінки морфофункціонального стану клітинної ланки гемостазу
[126].
Відомо, що активацією тромбоцитів є сукупністю багатоступеневих реакцій, що призводять до зміни їх форми, розмірів і внутрішньої структури [127, 128].
З появою приладів, що дозволяють реєструвати не тільки
кількість тромбоцитів, але й їх середній обсяг (СОТ), цей показник
функціональної активності став широко застосовуватися в клінічній
практиці [129, 130, 131].
Деякі дослідники [132, 133, 134] даного параметра ставлять під
сумнів. Однак більшість авторів вважають, що величина СОТ
дозволяє кількісно оцінити гетерогенність популяції тромбоцитів в
нормі і за умов розвитку патологічного процесу [135].
Відомо, що було виділено три субпопуляції тромбоцитів, що
розрізняються по СОТ. Для першої субпопуляції величина СОТ
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склала 1,3±0,1 фл.; для другої – 2,3±0,1 фл.; для третьої – 6,2±0,3 фл.
[136]. Слід зазначити, що значення СОТ, розраховане авторами для
всієї популяції клітин (4,9 фл.) узгоджується з даними інших
фахівців. Однак СОТ, прораховані для окремих субпопуляцій, відрізняються від результатів, отриманих при використанні методу
диференціального центрифугування [137, 138].
Оцінюючи можливості запропонованого підходу, дослідники
стверджують, що виділення тромбоцитів з різними характеристиками дозволяє проводити аналіз перерозподілу клітин між субпопуляціями і відкриває нові можливості у використанні показника
СОТ [139, 140].
Було зареєстровано зниження кількості циркулюючих тромбоцитів з паралельним збільшенням їх середнього об’єму за ускладненою гестозом вагітності та прееклампсії у порівнянні з фізіологічною вагітністю [141, 142, 143].
Деякі автори відзначили достовірну негативну кореляцію між
кількістю тромбоцитів і часом кровотечі [144, 145, 146].
Було проведено дослідження по вивченню кількості, об’єму і
функціональної активністі (агрегацію, індуковану колагеном і АДФ)
тромбоцитів у 16 невагітних і 60 вагітних жінок, з яких у 20 вагітність згодом ускладнилася гестозом. Однак, в результаті роботи не
знайшло

підтвердження

положення

про

важливість

показника

кількості тромбоцитів як предиктор розвитку прееклампсії [147].
У той же час зареєстроване збільшення середнього об’єму
тромбоцитів та їх агрегаційної здатності, індукованої АДФ, на
23-му тижні гестації автори вважали за можливу ознаку загрози
розвитку гестозу та прееклампсії [148].
Також відомо про виконання дослідів, в яких проводять
паралель між кількістю циркулюючих тромбоцитів у вагітних жінок
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і подальшим розвитком акушерських ускладнень, аж до гіповолемічного шоку [149].
Вітчизняні вчені, оцінюючи кількість тромбоцитів, їх агрегаційну функції і вміст маркерів тромбоцитарної активації при гестозі
встановили зменшення кількості клітин; збільшення їх агрегаційної
активності в 1,2 рази; збільшення вмісту ФВ в 1,6 рази; а також
збільшення BTG і PF-4 [150, 151, 152, 153, 154].
Однак, незважаючи на численні дослідження, присвячені даній
проблемі, слід все ж зазначити, що питання про ступінь інформативності тих чи інших традиційних гемостазіологічних параметрів,
як і раніше, залишається відкритим [155].
Аналіз новітніх тенденцій розвитку діагностичних методів в
медицині показує, що сучасний етап лабораторних досліджень
характеризується активним впровадженням комп'ютерних технологій. Тому перспективним є вивчення гетерогенності тромбоцитів із
застосуванням комп'ютерної цитометрії [156, 157].
Апаратура і методи проточного цитофлуорометричного аналізу
клітин постійно удосконалюються. На даний час розробки ведуться
в напрямку створення більш зручних для користувача спеціалізованих і автоматизованих систем, нових методів флуоресцентної
мітки, більш специфічних і чутливих флуоресцентних зондів,
вдосконалення методик фіксації і забарвлення [158].
Актуальність застосування проточної цитометрії тромбоцитів в
акушерській клініці підтверджена численними роботами вітчизняних і зарубіжних авторів.
Значний

інтерес

представляють

дослідження,

проведені

групою вчених [159, 160, 161], які показали на дослідах високий
ступінь активації циркулюючих тромбоцитів, виявлений за допомогою маркерів активації CD62P (рецептор до Р-селектину), CD63
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(глікопротеїн 53), РАС-1 (активований рецептор до фібриногену) у
вагітних з прееклампсією в порівнянні з такою при фізіологічній
вагітності в III триместрі [162, 163].
Крім того, підвищення в I триместрі вагітності експресії CD63
автори вважали незалежним предиктором розвитку прееклампсії на
пізніх термінах гестації.
Згідно джерел літературних джерел, оцінка рівня активації
тромбоцитів при визначенні експресії клітинних детермінант CD41,
CD42a, CD61, CD62P і CD63 є об'єктивним і достатнім свідченням
морфофункціонального стану тромбоцитарного ланки гемостазу в
умовах норми і розвитку патологічного процесу [164].
Подальший розвиток цього напрямку підтримано цілою низкою
фахівців.
Опубліковані результати досліджень підтверджують, що використання методу проточної цитометрії в практичному акушерстві
має певні переваги, дозволяючи з досить високою точністю,
оперативністю і об'єктивністю оцінювати зміни рівня активації
тромбоцитів периферичної крові в процесі гестації і виявляти ранні
ознаки розвитку гестозу [165].
У зв'язку з цим, фахівці визнали важливим порівняти результати аналізу активаційного статусу тромбоцитів з традиційними
гемостазіологічними показниками [166].
Так, було вивчено стан тромбоцитарної ланки гемостазу у
37 здорових жінок репродуктивного віку в фолікулярної фазі
менструального циклу, використовуючи маркери клітинної активації
CD63, CD61 і CD 14 [167].
Отримані

результати

співвідносили з даними підрахунку

клітин і визначенням об'єму циркулюючої плазми. Вчені виявили,
що зменшення обсягу плазми чітко асоціюється з підвищенням
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рівня активації тромбоцитів, але не пов'язане зі зміною їх кількості
[168].
Із джерел відомо, що досліджували базальний рівень активації
тромбоцитів і зміну їх реактивності in vitro при стимуляції
рецепторного апарату клітин АДФ або тромбіном [169]. Методом
проточної цитометрії визначали експресію CD61 (рецептор до
фібриногену), CD42a (рецептор до фактору Віллібранда), CD62P
(Р-селектин), CD63 (глікопротеїн 53) і РАС-1 (активований рецептор до фібриногену) у 20 пар жінок з фізіологічною вагітністю та
прееклампсією і 12 невагітних жінок [170].
Було показано, що тромбоцити як при патологічній, так і при
неускладненій вагітності достовірно відрізняються від клітин невагітних вищим рівнем базальних експресії CD63 і більш високим
відповіддю CD61, CD62P і CD63 при стимуляції АДФ in vitro.
У групі вагітних з прееклампсією базальний рівень експресії CD61,
CD42a і CD62P, а також стимульований АДФ рівень CD62P, значно
перевищували аналогічні показники при фізіологічній вагітності.
На думку авторів, отримані результати є переконливим доказом важливої ролі тромбоцитарної ланки гемостазу в патогенезі
гестозу [171].
Перевага проточних цитометрів – їх швидкодія: за одну хвилину можна проаналізувати десятки тисяч клітин [172].
Однак один із серйозних недоліків – відсутність візуального
контролю над вимірюваними об'єктами. Важливим аспектом вивчення тромбоцитів є проведення максимально повного аналізу
особливостей морфології кожної клітини окремо. І якщо для
визначення кількості і функціональної активності тромбоцитів розроблені різні прилади і тести, то дослідження їх структурної
архітектоніки до останнього часу здійснювалося в основному
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методами, які відносили до розряду найбільш трудомістких і непопулярних в клініко-діагностичних лабораторіях [173, 174].
Застосування сучасної комп'ютерної та телевізійної техніки
дало поштовх успішному розвитку нового напряму – комп'ютерної
морфометрії – вивченню на математичній основі об'єктивних
закономірностей

просторово-часової

організації

морфологічних

об’єктів [175].
Дослідження циркулюючих тромбоцитів показують, що розмір,
щільність, метаболічні, функціональні та біохімічні властивості цих
клітин помітно різняться [176, 177].
Деякі автори припускають, що ці відмінності виникають в
результаті старіння клітин в процесі циркуляції. Молоді тромбоцити, які більше і щільніше, ніж старі, поступово зменшуються в
розмірі і стають менш щільними [178, 179].
Інші вважають, що різноманіття тромбоцитів не пов'язане з їх
старінням, а відображає поліморфізм мегакаріоцитарного складу
кісткового мозку і викликане різним співвідношенням швидкостей
дозрівання цитоплазми мегакаріоцитів і утворенням демаркаційних
мембран [180, 181, 182, 183].
Через виражену гетерогенність тромбоцитів їх виключну
лабільність і ускладнення ідентифікації виділених класів, розрахунок тромбоцитарної формули завжди був пов'язаний зі значними
труднощами. Це знайшло відображення у відсутності єдиного
кількісного стандарту для формули в нормі, а також в численних
розбіжностях її інтерпретації при різних патологічних станах [184].
Удосконалення комп'ютерних мікроскопічних морфометричних методів дослідження, поява великої кількості робіт вітчизняних
і зарубіжних авторів, присвячених структурі і функції тромбоцитів,
дозволяють в даний час з'ясувати причини розбіжностей при оцінці
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морфологічної варіабельності тромбоцитів [185, 186].
Проведено багатопланове дослідження тромбоцитів периферичної крові за допомогою діагностичного комплексу для комп'ютерної морфометрії [187, 188, 189].
Автори аналізували такі основні параметри: об’єм, площа,
діаметр, фактор форми (відношення квадрата периметра до площі),
поляризацію і питому оптичну щільність клітин. При статистичній
обробці результатів вимірювань виявляли відповідність гістограмм
аналізованих показників стандартним законам розподілу: нормальному, логнормальному, % і гамма [190].
Було встановлено, що найбільш наочними та інформативними
параметрами є площа і об'єм тромбоцитів. На основі комбінації
аналізованих ознак дослідники виділили такі класи тромбоцитів:
юні, зрілі, старі, макроформи і форми роздратування. Узагальнюючи
отримані результати, автори висловлюють думку, що використання
морфометрії для дослідження тромбоцитів дозволяє максимально
швидко і точно отримувати відомості про їх кількість, середні
параметри і визначати міру гетерогенності популяції клітин за їх
розміром [191, 192].
М. De Keijzer (2014) та співавтори досліджували деякі особливості змін морфології тромбоцитів при вагітності [193]. За допомогою автоматичного гематологічного аналізатора і електронного
мікроскопа було детально охарактеризовано популяцію тромбоцитів, виділивши три типи клітин:
А) гігантські тромбоцити з маленькою цитоплазмой і збільшеним вмістом щільних гранул;
В) тромбоцити нормального розміру;
С) так звані «сірі» тромбоцити з блідою «порожньою» цитоплазмою.
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При цьому середній обсяг гігантських тромбоцитів склав 11,6 fl.
Було відзначено, що поява в циркуляції гігантських тромбоцитів
поєднувалося з тромбоцитопенією (до 40-95109 / L) і подовженням
часу кровотечі (до 7 хвилин). Результати тестів на агрегацію тромбоцитів, АЧТЧ, протромбіновий час у вагітних обстеженої групи
залишалися в межах нормальних значень [194].
Буда

представлена

детальна

характеристика

субпопуляції

гігантських тромбоцитів. Їх появу автори пов'язують насамперед з
формуванням структурних дефектів клітин переважно з аномаліями
глікопротеїнів і / або сігранул. Роль гігантських тромбоцитів, їх
фізіологія і функція не до кінця вивчені. Однак наявність цих клітин
при обстеженні вагітних необхідно враховувати [195, 196].
У літературі, присвяченій морфології тромбоцитів, значне
місце відводиться обговоренню питань, що стосуються механізмів
активації цих клітин і ефективних методів їх оцінки. Відомо, що
зміна форми є раннім і оборотним проявом активації тромбоцитів,
який опосередкований внутрішньоклітинної системою скорочувальних мікрофіламентів [197].
У тромбоцитарній мембрані виникають хвилі збудження і
формується велика кількість коротких ниткоподібних псевдоподій
або філоподій, що просуваються по відкритій канальцевої системі. В
результаті значно збільшується поверхня тромбоцитарної мембрани,
що необхідно для каталізу реакцій гуморальної системи згортання
крові і для стабілізації тромбоцитарних агрегатів. Тому візуальний
напівкількісний або кількісний аналіз конформаційних змін, що
відбуваються при активації тромбоцитів, являє собою задачу
важливу та актуальну [198].
Вважається, що підвищення ефективності діагностичних прийомів переважно залежить від обраного комплексу методів дослід-
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ження і способів оцінки отриманих результатів [199]. На думку
авторів, успішним при виконанні завдання об'єктивного аналізу
морфофункціонального стану тромбоцитів є поєднання кількісної
оцінки зміни величини СОТ і врахування особливостей морфології
як індикатора рівня активації клітинної ланки гемостазу [200].
Найбільш показовою в цьому плані є робота, в якій узагальнені
дані, отримані при використанні рутинних методів, визначенні СОТ
за допомогою гематологічного лічильника і аналізу морфології
тромбоцитів за результатами електронної мікроскопії. I. Jagroop та
співавтори (2011) показали, що станом активації тромбоцитарного
ланки відповідає посилення агрегаційної здатності тромбоцитів,
збільшення розмірних параметрів клітин, зниження кількості дискоцитів і зростання відсоткового вмісту активованих форм тромбоцитів, що утворюють різні псевдоподії [201, 202].
Було підтверджено високу інформативність морфометричних
досліджень [203].
На основі даних світлової та електронної мікроскопії запропонували використовувати більш докладні морфометричні характеристики клітин: середній діаметр, середню площу, CDI (індекс відхилення від округлої форми), середній діаметр внутрішньоклітинних
гранул, їх кількість, розрахована на площу поверхні тромбоцита
тощо. Було встановлено, що збільшення клітинних параметрів і
зниження CDI свідчать про посилення функціональної активності
тромбоцитів [204].
В роботах інших дослідників показано, що тромбоцити з
великим об'ємом мають більше рецепторів до фібриногену [205].
Відповідно, вони проявляють велику ступінь активності, а це може
призвести до ризику підвищеного тромбоутворення [206].
Ця точка зору підтверджена дослідженнями, які продемонст-
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рували чіткий взаємозв'язок між активністю процесу тромбогенеза і
морфологічними характеристиками тромбоцитів: збільшення розмірних показників, зміна форми клітин, утворення псевдоподій [207].
Не можна не відзначити, що вивчення морфології тромбоцитів
за допомогою електронної мікроскопії поряд з очевидними перевагами має ряд істотних недоліків. Висока вартість обладнання,
трудомісткість і тривалість підготовки зразків перешкоджають
активному використанню методу з метою клінічної діагностики
[208].
У зв'язку з цим досить широке поширення при дослідженні
морфофункціонального стану тромбоцитів отримали фазово-контрастна і інтерференційна мікроскопія. Ці методи дозволяють
вивчати морфологію живих функціонуючих клітин, не вимагають
складної пробопідготовки і високовартісних реактивів, а в комплексі з комп'ютерним обладнанням надають можливість оперативно
здійснювати багатокомпонентний кількісний аналіз цілого ряду
розмірних клітинних показників [209, 210].
В останні роки даний напрямок отримав активний розвиток в
багатьох дослідженнях. Детально вивчені особливості зміни форми
тромбоцитів при дії деяких активаторів (АДФ, колагену і ін.),
Механізми взаємодії клітин з різними поверхнями, процеси активації і формування псевдоподій [211, 212, 213]
За допомогою фазово-контрастної мікроскопії живих тромбоцитів спостерігали динаміку зміни форми клітин, що показує
ступінь їх активації при різних температурних режимах від 20 до
47 °С. Отримані результати послужили надалі основою для розробки
простої методики швидкого визначення концентрації серотоніну в
тромбоцитах [214].
Значний інтерес представляє серія фундаментальних наукових
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робіт, в основі яких лежить використання сучасних конфокальнох
фазових мікроскопів, що дозволило авторам наочно продемонструвати на живих клітинах, що унікальна дископодібна форма циркулюючих

тромбоцитів

підтримується

міцним

внутрішнім

цито-

скелетом, утвореним з полімерів актину, тубуліну і асоційованих з
ними протеїнів [215].
Зміна форми забезпечувалася в процесі активації ремоделювання цього цитоскелету і утворення нових цитоплазматичних
актинових філаментів [216].
Практичний аспект цих досліджень знайшов продовження в
роботах інших фахівців. Так, за допомогою комп'ютерної морфометрії

проводили

оцінку

ступеня

анемії,

тромбоцитопенії

та

коагулопатії у хворих при критичних станах. Ряд авторів використовували сучасні мікроскопічні методи для лабораторної діагностики порушень морфофункціонального стану тромбоцитів при
тромбоцитопенії. Деякі з них вказували на можливість включення
оптичних методів в комплекс рутинних гемостазиологічних і
іммуноцитохімічних досліджень тромбоцитів у пацієнтів з тяжкою
тромбоцитопенією (нижче 2010 9 /1) [217].
У вітчизняній науковій літературі також є роботи, присвячені
цій проблемі. При морфологічної оцінки внутрішньосудинної активації тромбоцитів методом фазово-контрастної мікроскопії виділено
наступні форми тромбоцитів: дискоцити, дискехіноціти, сфероціти,
сфероехіноціти. Автор вказував, що зміна форми тромбоцитів є
об'єктивним свідченням їх активації, які застосували даний спосіб
для аналізу гемостатичної активності тромбоцитів і ефективності
корекції порушень гемостазу [218].
Використовуючи метод комп'ютерної фазометрії, було ідентифіковано 6 різних типів тромбоцитів: дискоцити гладкі і рифлені,
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дискехіноціти I і II порядку, сфероціти, дегенеративно-змінені
клітини. Показано, що зміна форми клітин і їх розмірних параметрів
відображає рівень активації тромбоцитарної ланки гемостазу в
третьому триместрі при фізіологічній вагітності та важкого ступеня
гестозу [219].
Був запропонований оригінальний метод, що дозволяє визначати оптичні константи тромбоцитів – їх ефективні коефіцієнти
заломлення та поглинання, що дає можливість характеризувати
активацію клітин не тільки зміною їх кількості і СОТ, але і
ступенем змін оптичних коефіцієнтів. Така двохпараметрова оцінка
стану тромбоцитів, на думку авторів, дозволяє пояснити зміни
світлопропускання тромбоцитарної плазми в випадку, коли активація клітин не приводить до їх агрегації [220].
На

можливість

ефективного

використання

комп'ютерної

морфометрії тромбоцитів в акушерській практиці вказують роботи
[221, 222].
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити
висновок, що детальне вивчення тромбоцитарної ланки гемостазу
має не тільки велике наукове значення в плані подальшого
дослідження патогенетичних ланок гестозу, але і вельми важливий
практичний вихід [223].
Особливої

актуальності

набувають

результати

наукових

досліджень, присвячених розвитку і вдосконалення способів ранньої
діагностики загрози ранніх репродуктивних втрат і оцінці ефективності прегравідарної підготовки або лікувальних заходів [224].
Крім того, особливу увагу необхідно приділити новим методам
діагностики загальної імунорезистентністі організму. Сироватковий
зміст деяких регуляторних антитіл у здорових жінок підтримується
у вузьких межах і відхилюється при порушенні репродуктивної
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функції [225, 226].
Існує також методика діагностики загальної імунореактивності
організму – Елі-П-тест (ELI-P-Test – ELISA-detected Probability of
Pathology in Pregnancy), тобто імуноферментний тест, спрямований
на виявлення ризику патології вагітності [227]. Рекомендовано
застосування методу ЕЛІ-П-тест для клінічного обстеження жінок з
метою з'ясування стану імунної ланки регуляції ембріогенезу за
1-2 місяці до запланованої вагітності; жінок, які страждають на
безпліддя неясного генезу; в першому триместрі вагітності з метою
виявлення групи підвищеного ризику патології вагітності; для моніторингу ефективності проведеного лікування в період прегравідарної підготовки і під час вагітності [228, 229, 230].
У ряді досліджень доведено стійке тривале зниження показників ЕЛІ-П-тесту при підтвердженій наявності в організмі вірусів
або іншої патогенної флори (хламідії, трихомонади, мікоплазма
тощо), яка часто свідчить про пригнічення імунореактивності організму жінки [231, 232, 233].
Роботи ряду авторів показали визначальну роль іммунореактивності в прогнозуванні та лікуванні трубно-перитонеального
безпліддя [234, 235, 236].
На підставі вищевикладеного ми вважаємо обґрунтованим вивчення особливостей ЕЛІ-П-тесту при спонтанних абортах і вагітності у жінок з хронічним ендометритом [237].
Перспективним, на наш погляд, є дослідження прогестеронзалежного білка ендометрія АМГФ, який продукується епітеліоцитами залоз ендометрія. Відомо, що АМГФ є потужним імуносупресором.

Спільно

з

ПАМГ,

інгібітором

інсуліноподібного

фактора росту, даний білок бере участь у захисті ембріона від
імунологічного відторгнення материнським організмом [238].
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Активна роль ендометрія в формуванні оптимального мікрооточення для ембріона, що розвивається, і захисту стінки матки від
надмірної інвазії цитотрофобласта забезпечується зміною функціональної

активності

клітин-продуцентів

ендометріальних

білків

[239].
У Росії, де понад 40% перших вагітностей перериваються
штучними абортами, роль хронічного персистуючого ендометриту,
супроводжуючого кожну четверту нормальну вагітність [240],
відіграє істотну роль в генезі невиношування. Як було показано
[241], саме хронічний аутоімунний ендометрит залишається причиною невиношування вдвічі більш значущою, ніж дефіцит прогестерону, виявляється не більше ніж у 12% жінок з раннім невиношуванням.
Ґрунтуючись на особливостях хронічного ендометриту і наукових даних, нами обрані нові методи, що дозволяють розширити
уявлення про характер змін тромбоцитарного і плазмового ланок
гемостазу, взаємозв’язку цитокінів і факторів гемостазу, вмісту
АМГФ в сироватці крові і його значущості в діагностиці невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом, специфічні
риси імунорезистентності організму, функціональні зміни ендометрія

з

подальшою

розробкою

алгоритму

прогнозування

та

обґрунтованості комплексу лікувальних заходів для запобігання
повторних репродуктивних втрат.
Вищевикладене і визначає актуальність подальших досліджень
з проблеми поліпшення репродуктивного здоров'я жінок з хронічним ендометритом, тому ми обрали за мету нашої роботи розробку
алгоритму профілактики невиношування у жінок із патологією
ендометрія.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Групи пацієнток та їх клінічна характеристика
Відповідно до мети і завдань нашого наукового дослідження
було проведено клініко-функціональне й лабораторне дослідження у
80 жінок з хронічним ендометритом в анамнезі, розподілених на дві
групи і дві підгрупи кожна:
- 1 група – 40 жінок з хронічним ендометритом (ХЕ) в
анамнезі, які одержували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи: підгрупа 1.1 – 20 жінок, у яких вагітність наступила
природнім шляхом і підгрупа 1.2 – 20 пацієнток після ДРТ;
- 2 група – 40 жінок з ХЕ в анамнезі, проведених за розробленою нами методикою профілактики невиношування: підгрупа 2.1 – 20 жінок, у яких вагітність наступила природним шляхом і
підгрупа 2.2 – 20 пацієнток після ДРТ.
Контрольну групу склали 20 первородящих без акушерської та
соматичної патології без обтяженого репродуктивного анамнезу.
Серед основної клінічної характеристики жінок з ХЕ в
анамнезі ми вважаємо за необхідне вказати, що їх середній вік
складав 37,8±2,8 років і достовірно не відрізнявся за групами
(р>0,05).
Як свідчать дані таблиці 2.1, серед особливостей становлення
менструальної функції пацієнток обох груп слід виділити високий
рівень пізнього (1 група – 20,0% і 2 – 15,0%) і раннього початку
менархе (1 група – 10,0% і 2 – 12,5% відповідно). Крім того, вельми
показовим є той факт, що менструальний цикл встановився відразу
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тільки у 65,0% пацієнток 1 і 62,5% – в 2 групі. Частота альгодисменореї при встановленні менструального циклу була достатньо
високою (1 група – 25,0% і 2 – 27,5% відповідно).
Таблиця 2.1
Особливості становлення менструальної функції
Групи пацієнток
Показник

1, n=40

2, n=40

Абс.

Відн (%)

Абс.

Відн. (%)

4

10,0

5

12,5

28

70,0

29

72,5

8

20,0

6

15,0

26

65,0

25

62,5

Через 2-3 місяця

9

22,5

8

20,0

Через 5-6 місяців

3

7,5

4

10,0

Не встановився

2

5,0

3

7,5

10

25,0

11

27,5

Раннє (до 12 років)
Своєчасне
(12-13 років)
Пізнє
(після 14 років)
Цикл встановився
відразу

Альгодисменорея
при встановленні
циклу
При

оцінці

основних

моментів

репродуктивної

функції

пацієнток з ХЕ в анамнезі (табл. 2.2) було відмічено, що початково
не було вагітностей у 42,5% пацієнток в 1 і 37,5% – в 2 групі. Серед
різних варіантів завершення попередніх вагітностей переважали
артифиційні аборти (1 група – 30,0% і 2 – 32,5%) і мимовільне
переривання вагітності в ранні терміни (1 група – 27,5% і 2 – 30,0%
відповідно).
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Таблиця 2.2
Репродуктивна функція
Групи пацієнток
Показник

1, n=40

2, n=40

Абс.

Відн (%)

Абс.

Відн. (%)

Не було вагітностей

17

42,5

15

37,5

1-3 мед. аборти

12

30,0

13

32,5

1-3 ранніх викидня

11

27,5

12

30,0

1-3 пізніх викидня

2

5,0

1

2,5

У структурі початкових порушень репродуктивної функції (рис.
2.1.) в обох групах частіше зустрічався «чисто» жіночий чинник (1
група – 39,3% і 2 – 41,4%) в порівнянні з чоловічим (1 група – 32,1%
і 2 – 27,6%) і з поєднаним (1 група – 28,6% і 2 – 31,0% відповідно).

31

поєднаний
фактор

28,6

27,6

чоловічий
фактор

2 група n=29
1 група n=28

32,1

41,4

жіночий фактор

39,3

0

10

20

30

40

50

%

Рис. 2.1. Структура порушень репродуктивної функції (%).
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Сумарно початкова генітальна патологія мала місце у 100,0%
пацієнток обох груп. Серед її різних варіантів (табл. 2.3) частіше за
інші мали місце запальні процеси репродуктивної системи (ХЕ – по
100,0%; хронічний сальпінгоофорит – 1 група – 35,0% і 2 – 37,5%
відповідно).
Таблиця 2.3
Генітальна патологія
Групи пацієнток
Показник
Патологія шийки
матки
Порушення менструальної функції
Хронічний ендометрит
Хронічний
сальпінгоофорит
Пухлини яєчників
та матки

1, n=40

2, n=40

Абс.

Відн (%)

Абс.

Відн. (%)

8

20,0

9

22,5

10

25,0

11

27,5

40

100,0

40

100,0

16

35,0

17

37,5

5

12,5

4

10,0

В кожному 4-5-му спостереженні виявлено порушення менструальної функції (1 група – 25,0% і 2 – 27,5%) і патологічні зміни
шийки матки (1 група – 20,0% і 2 – 22,5%). Вважаємо також за
необхідне наголосити на високому рівні в анамнезі пухлин яєчників
і матки (1 група – 12,5% і 2 – 10,0%), які були проліковані
оперативним шляхом.
Особливий інтерес представляють дані про результати морфологічного дослідження ендометрія у обстежених жінок. Так, згідно
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отриманих результатів наявність в ендометрії запальних інфільтратів, що складаються переважно з лімфоїдних елементів з включенням макрофагів і еозинофілів і розташованих частіше довкола
залоз і кровоносних судин, рідше дифузно мали місце в 52,5%
випадків; наявність в інфільтратах плазматичних клітин – у 46,5%;
осередкове фіброзування строми ендометрія – у 35,0% та склеротичні зміни стінок спіральних артерій ендометрія – у 30,0%. Поєднані варіанти вищеописаних змін мали місце – в 64,0% випадках.
Порівняно з попередніми даними рівень супутньої екстрагенітальної патології складав 82,5% і 85,0% відповідно за групами. При
цьому, основним варіантом соматичної захворюваності (табл. 2.4)
була ендокринна патологія (1 група – 47,5% і 2 – 50,0%), серед яких
частіше інших були захворювання щитовидної залози (1 група –22,5%
Таблиця 2.4
Початкова соматична захворюваність
Групи пацієнток
Показник

1, n=40

2, n=40

Абс.

Відн (%)

Абс.

Відн. (%)

11

27,5

12

30,0

19

47,5

40

50,0

6

15,0

7

17,5

5

12,5

4

10,0

3

7,5

2

5,0

Варикозна хвороба

2

5,0

3

7,5

Міопія

3

7,5

2

5,0

Серцево-судинні
захворювання
Ендокринна
патологія
Захворювання ШКТ
Захворювання
нирок
Захворювання
легень
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і 2 – 25,0%) і метаболічний синдром (1 група – 15,0% і 2 – 17,5%
відповідно). Також, звертає на себе увагу і значний рівень супутніх
серцево-судинних захворювань (1 група – 27,5% і 2 – 30,0%) і
патології шлунково-кишкового тракту (1 група – 15,0% і 2 – 17,5%
відповідно).
У сукупності на момент настання вагітності (рис. 2.2) стан
свого здоров'я оцінювали задовільним більше половини пацієнток (1
група – 60,0% і 2 – 55,0%), хорошим – кожна третя жінка (1 група –
27,5% і 2 – 30,0%) і проблематичним – відповідно 12,5% в 1 групі і
2 група

15,0% – в 2 групі.

15
30

55
хороший

задовільний

проблематичний

Рис. 2.2. Самооцінка стану здоров’я пацієнток на момент
настання вагітності (%).
Отже, як показали результати проведеної клінічної характеристики пацієнток, розподілення їх на групи було проведено відповідно з поставленою метою та завданнями нашого наукового
дослідження.
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2.2. Лікувально-профілактичні заходи і методи дослідження
Загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи проводилися відповідно до рекомендацій [2, 10] і включали наступні
моменти:
- нормалізація нервово-психічного статусу;
- гормональна терапія за наявності показань;
- вітамінотерапія, включаючи фолієву кислоту;
- імунокорекція за показаннями.
Комплекс заходів, що призначається з метою відновлення
структурно-функціональних

порушень

ендометрія

у

жінок

з

невиношуванням вагітності, повинен включати додатково до вищеописаних особливостей препарати, що поліпшують мікроциркуляцію і трофіку (препарат тівортін), відновлення двофазного менструального

циклу,

фізіотерапевтичне

лікування

і

планування

вагітності. Ефективне використання фізіотерапевтичних процедур,
поліпшуючих кровообіг в органах малого тазу і репаративні процеси
в ендометрії: електрофорез з цинком, магнієм; лазеротерапія,
магнітотерапія, голкорефлексотерапія. Гормональна терапія низькоі мікродозованими комбінованими контрацептивами (КОК), що
містять високоактивний гестаген.
Під час вагітності ми подовжували використання препарату
тівортін у ранні терміни вагітності, корекцію порушень мікробіоценозу статевих шляхів та гормонотерапію за показами.
Пацієнтки, вагітність у яких наступила за допомогою ДРТ,
проходили специфічну підготовку з урахуванням основних причин
неплідності (частіше хронічний ендометрит) і конкретного варіанту
ДРТ, але під час вагітності запропоновану нами методику вони
використовували.

Основні

методики

нашої

методики

були
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заздалегідь злагоджені з лікаріями-репродуктологами лікувальних
установ, де використовували ДРТ.
Функціональний стан ФПК оцінювали на підставі вивчення
вмісту основних гормонів: естріол (Е), прогестерон (ПГ), хоріонічний гонадотропін (ХГ), плацентарний лактоген (ПЛ); кортизол (Кр),
тиротропний гормон (ТТГ), трийодтиронін (Т 3 ) і тироксин (Т 4 )
імуноферментним методом [243]. Ультразвукова оцінка стану щитовидної залози, плацентографія та фетометрія проводилися на апараті
“PHILLIPS” (Нідерланди) і “TOSHIBA” (Японія).
Гемодинамічні процеси в системі мати-плацента-плід є одними
з головних факторів, що забезпечують нормальний перебіг вагітності, ріст і розвиток плода. Порушення кровообігу в цій системі
відіграє основну роль у патогенезі плацентарної дисфункції (ПД),
що є однією з головних причин перинатальної захворюваності і
смертності. Матково-плацентарний і плодово-плацентарний кровообіг вивчався на ультразвуковому приладі SSD-630 із допплерометричним блоком хвилі, що аульсірує (3,0-3,5 MHz).
Аналізувалися

криві

швидкостей

кровотоку

в

маткових

артеріях (МА) і артерії пуповини (АП) з розрахунком систолодіастолічного відношення (CDВ) і плацентарного коефіцієнту (ПК)
по такій формулі:
ПК



СДВап

1
 СДВма

де CDВап – систоло-діастолічне відношення в артерії пуповини;
CDВма – відповідно в матковій артерії [242].
Біохімічне дослідження плазми крові складалося у визначенні
основних показників ліпідного, вуглеводного і білкового обміну
(креатинін, сечовина, загальний білірубін (ЗБ), холестерин (ХС), βліпопротеїди (ЛП), тригліцериди (ТГ), лужна фосфатаза (ЛФ)) та
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виконувалися в біохімічній лабораторії на аналізаторі “Біомедика”
за загальноприйнятими методиками [243].
Для

оцінки

імунного

статусу

вивчали

субпопуляції

Т-

лімфоцитів: CD3+; CD4+; CD8+ і співвідношення CD4+/CD8+ за
допомогою моноклональних антитіл [243].
Для виключення інфекційного генезу невиношування вивчали
особливості мікробіоценозу статевих шляхів. Відбір проб для мікробіологічного дослідження здійснювали з використанням правил
асептики та антисептики. Матеріалом для мікробіологічних досліджень стали: вміст піхви, піхвові змиви, мазки та зшкрібки зі
слизової оболонки піхви, з цервікального каналу та уретри;
зшкрібки-відбитки зі стінок піхви та малих статевих губів. Забір
матеріалу для бактеріологічного дослідження кишкового вмісту
проводили за загальноприйнятою методикою [243].
Мікроскопічні методи дослідження включали світлову та
люмінісцентну мікроскопію одержаного матеріалу. За допомогою
світлової мікроскопії досліджували вологі (“роздавлена” крапля) та
пофарбовані препарати. Вологі препарати для виявлення рухомих
трихомонад, псевдоміцелія грибів, мікроорганізмів роду Mobiluncus
sp., ключових клітин та лейкоцитів готували шляхом ретельного
перемішування краплі виділень з краплею 0,9% фізіологічного
розчину. Ці препарати розглядали в декількох полях під збільшенням  400.
Фарбування проводилося: 1 – метіленовим синім, 2 – за Грамом та 3 – за Грамом у модифікації Кореloff (для попередньої
оцінки бактеріальної флори – грампозитивної, грамнегативної або
варіабельної; паличкової, кокової або змішаної, наявність кандидозу; оцінювали ступінь вираженості фагоцитозу). Тип біоценозу
піхви оцінювалися за класифікацією Е.Ф. Кіри.
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За

допомогою

люмінісцентної

мікроскопії

визначалися

хламідії, мікоплазми та уреаплазми. Для виявлення хламідій, мікоплазм та уреаплазм використовували відповідні загальноприйняті
тест-системи.
Мікроскопічна
дослідження

діагностика

матеріалу,

вірусної

пофарбованого

інфекції

передбачала

імуноглобулінами,

що

люмінісцюють, проти вірусу простого герпесу типу 1 та 2 методом
прямої імунофлюоресценції. Матеріалом для дослідження стали
зшкрібки епітелію в області заднього склепіння піхви, піхвової
частини шийки матки та цервікального каналу. При наявності
уражень шкіри в області вульви та промежини для дослідження
проводилися мазки – відбитки з поверхні підозрілих на вірусне
ураження ділянок. Діагностичну ефективність бактеріоскопічного
методу оцінювали відносно до результатів мікроскопічного дослідження.
З метою діагностики гонорейної, трихомонадної, хламідійної,
мікоплазменної, уреаплазменної інфекції та визначення антибіотикочутливості виконували культуральні дослідження. Матеріалом
для посівів служили вміст цервікального каналу, піхви та сечі.
Виділення С. trachomatis проводили на змішаній клітинній культурі
(LLC-MK2+L-929+BHK-21), а M. hominis, Ur. urealyticum та N.
gonorreae на селективному живільному середовищі.
Підрахунок кількості кожного виду мікроорганізмів у 1 г
піхвового виділення (1 мл змиву, секрету) проводили за формулою:
М=N10n+1,
де М – число мікробів у 1 г;
N – кількість колоній, що виросли на чашці;
N – ступінь розведення матеріалу.
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Для гістологічного дослідження ендометрія аспірат з порожнини матки отримували шляхом пайпель – біопсії в асептичних
умовах і при письмовій згоді жінки. Для виключення помилкових
морфологічних

висновків

біопсія

за

допомогою

аспіраційної

кюретки Pipelle de Cornier ендометрія з метою верифікації ХЕ
повинна виконуватися лише на 7-10 день менструального циклу,
тобто в середню і пізню фазу проліферації ендометрія [244].
Для морфологічних досліджень використовували серійні
парафінові зрізи, забарвлені гематоксилином і еозином. Отримані
зразки тканини ендометрія фіксували 10% розчином формаліну
протягом 24 годин. Після відповідної обробки зразки ендометрія
укладали в парафін, парафінові зрізи готували завтовшки 6 мікрон,
забарвлювали гематоксилином і еозином.
Для верифікації діагнозу використовувалися наступні морфологічні ознаки ХЕ [244]:

-

наявність в ендометрії запальних інфільтратів, що склада-

ються переважно з лімфоїдних елементів з включенням макрофагів і
еозинофілів і розташованих частіше довкола залоз і кровоносних
судин, рідше дифузно;

-

наявність в інфільтратах плазматичних клітин;

-

осередкове фіброзування строми ендометрія;

- склеротичні зміни стінок спіральних артерій ендометрія.
Статистична обробка отриманих даних виконувалася на за
загальноприйнятими методиками з використанням як параметричних, так і непараметричних критеріїв [245].
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РОЗДІЛ 3
ПЕРЕБІГ І ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК
З ХРОНІЧНИМ ЕНДОМЕТРИТОМ В АНАМНЕЗІ
3.1. Клініко-ехографічні особливості
У

даному

розділі

ми

вважали

за

доцільне представити

результати обстеження пацієнток 1 групи залежно від репродуктивного анамнезу (використання ДРТ) за основними клінічними,
функціональними і лабораторними параметрами в наступні терміни
вагітності: 5-6 тижнів; 9-10 тижнів і 12-13 тижнів вагітності відповідно.
Серед широкого спектру різної клінічної симптоматики ми
вибрали ті, що найчастіше зустрічаються: больові відчуття (постійного характеру, в дні передбачуваних місячних, при фізичному і
психоемоційному навантаженні); кров'яні виділення із статевих
шляхів (періодичного або постійного характеру); нейроендокринна
симптоматика і психоемоційна напруга.
Як свідчать дані табл. 3.1, з різних больових відчуттів частіше
за все мали місце болі при фізичному навантаженні (підгрупа 1.1 –
40,0% і 1.2 – 65,0%), виділення із статевих шляхів, що періодично
мажуться (підгрупа 1.1 – 20,0% і 1.2 – 40,0%), нейроендокринна
симптоматика (підгрупа 1.1 – 25,0% і 1.2 – 60,0%) і психоемоційна
напруга (підгрупа 1.1 – 50,0% і 1.2 – 80,0% відповідно). З представлених даних видно, що в порівняльному аспекті в 5-6 тиж. вагітності
частота всіх клінічних проявів загрози переривання вагітності вище
жінок з ХЕ в анамнезі після ДРТ. На нашу думку, це можна пояснити
більш високим рівнем початкової генітальної патології і ускладненим
репродуктивним анамнезом, що мало місце в підгрупі 1.2.
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Таблиця 3.1
Клінічна симптоматика в 5-6 тижнів вагітності
Група 1,
n=40
Симптоми

Постійні болі внизу
живота

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

Абс.

%

Абс.

%

4

20,0

6

30,0

3

15,0

5

25,0

8

40,0

13

65,0

2

10,0

5

25,0

4

20,0

8

40,0

1

5,0

2

10,0

5

25,0

12

60,0

10

50,0

16

80,0

Болі в дні
передбачуваних
місячних
Болі при фізичному
навантаженні
Болі при
психоемоційній напрузі
Виділення із статевих
шляхів, що періодично
мажуться
Виділення із статевих
шляхів, що постійно
мажуться
Нейроендокринна
симптоматика
Психоемоційна напруга

На наступних етапах досліджень (табл. 3.2 і 3.3) вищеописані
закономірності повністю підтвердилися. Окремо хотілося б виділити
в 12-13 тиж. вагітності високу частоту психоемоційної напруги (під-
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Таблиця 3.2
Клінічна симптоматика в 9-10 тижнів вагітності
Група 1,
n=40
Симптоми

Постійні болі внизу
живота

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

Абс.

%

Абс.

%

3

15,0

7

35,0

2

10,0

4

20,0

7

35,0

12

60,0

4

20,0

14

70,0

3

15,0

6

30,0

2

10,0

4

20,0

6

30,0

14

70,0

8

40,0

15

75,0

Болі в дні
передбачуваних
місячних
Болі при фізичному
навантаженні
Болі при
психоемоційній напрузі
Виділення із статевих
шляхів, що періодично
мажуться
Виділення із статевих
шляхів, що постійно
мажуться
Нейроендокринна
симптоматика
Психоемоційна напруга

група 1.1 – 55,0% і 1.2 – 80,0%), а також больових відчуттів при
фізичній (підгрупа 1.1 – 30,0% і 1.2 – 50,0%) і психоемоційній
напрузі (підгрупа 1.1 – 20,0% і 1.2 – 40,0%).
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Таблиця 3.3
Клінічна симптоматика в 12-13 тижнів вагітності
Група 1, n=40
Симптоми

Постійні болі внизу живота
Болі в дні передбачуваних
місячних
Болі при фізичному
навантаженні
Болі при психоемоційній
напрузі

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

Абс.

%

Абс.

%

2

10,0

4

20,0

3

15,0

6

30,0

6

30,0

10

50,0

4

20,0

8

40,0

4

20,0

10

50,0

2

10,0

4

20,0

7

35,0

11

55,0

11

55,0

16

80,0

Виділення із статевих
шляхів, що періодично
мажуться
Виділення із статевих
шляхів, що постійно
мажуться
Нейроендокринна
симптоматика
Психоемоційна напруга

Сумарна частота різних ускладнень І триместру вагітності
представлена в табл. 3.4. Так, в першу чергу необхідно відзначити,
що не дивлячись на проведення спрямованої на збереження
вагітності терапії мимовільне переривання вагітності відбулося в 6
випадках (15,0%), причому в 2 (10,0%) в підгрупі 1.1 і в 4 (20,0%) –
в підгрупі 1.2.
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Таблиця 3.4
Ускладнення І триместру вагітності
Група 1, n=40
Симптоми

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

Абс.

%

Абс.

%

2

10,0

4

20,0

4

20,0

7

35,0

Ранній токсикоз

5

25,0

6

30,0

Анемія вагітних

3

15,0

4

20,0

4

20,0

3

15,0

2

10,0

3

15,0

Мимовільне переривання
вагітності
Порушення мікробіоценозу
статевих шляхів

Респіраторна вірусна
інфекція
Загострення екстрагенітальної патології

Безумовно, такі показники перевищують загальнопопуляційні і
підтверджують високий ступінь ризику невиношування жінок з ХЕ в
анамнезі. За термінами вагітності нами встановлено наступне
співвідношення: 8 тиж. – 3 випадки з 6 (50,0% від загального числа),
10 тиж. – 2 випадки (33,3%) і 12 тиж. – 1 випадок (16,7%).
Серед решти особливостей І триместру вагітності можна
виділити значний рівень порушень мікробіоценозу статевих шляхів
(підгрупа 1.1 – 20,0% і 1.2 – 35,0%), а частота решти ускладнень
носила загальнопопуляційний характер.
Для характеристики ехографічних змін в І триместрі вагітності
ми вважали за доцільне виділити 4 основні варіанти порушень,
характерні для мимовільного переривання на даному етапі геста-
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ційного періоду: гіпоплазія амніона, дострокова облітерація екзацелома, прискорене зростання або ранній гідроамніон і гіпоплазія
хоріона. Ці положення є підсумовуванням ультразвукового досліджень у жінок з ХЕ в анамнезі.
Виходячи з даних табл. 3.5, сумарна частота вищеперелічених
змін в 5-6 тиж. вагітності в підгрупі 1.1 складала 15,0% (3 випадки),
а в підгрупі 1.2 – зросла до 35,0% (7 випадків). Ми розцінюємо таку
ехографічну ситуацію як реальну загрозу мимовільного переривання
вагітності в І триместрі, що диктує необхідність проведення лікувально-профілактичних заходів направленого характеру.
Таблиця 3.5
Ехографічні зміни в І триместрі вагітності
Група 1, n=40
Показник

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

Абс.

%

Абс.

%

В 5-6 тиж. вагітності
Гіпоплазія амніону
Дострокова облітерація
екзацелома
Прискорене зростання або
ранній гідроамніон
Гіпоплазія хоріона

1

5,0

2

10,0

-

-

1

5,0

1

5,0

2

10,0

1

5,0

2

10,0

В 9-10 тиж. вагітності
Гіпоплазія амніону
Дострокова облітерація
екзацелома

2

10,0

3

15,0

1

5,0

2

10,0
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Продовження табл. 3.5
Група 1, n=40
Показник

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

Абс.

%

Абс.

%

2

10,0

3

15,0

2

10,0

3

15,0

Прискорене зростання або
ранній гідроамніон
Гіпоплазія хоріона

В 12-13 тиж. вагітності
Гіпоплазія амніону
Дострокова облітерація
екзацелома
Прискорене зростання або
ранній гідроамніон
Гіпоплазія хоріона

2

10,0

3

15,0

1

5,0

2

10,0

2

10,0

3

15,0

3

15,0

4

20,0

Надалі частота цих змін зросла до 35,0% і 50,0% в 9-10 тиж. і
до 40,0% і 60,0% в 12-13 тиж. вагітності. При зіставленні одержаних
клінічних і ехографічних результатів слід вказати не тільки на
високий ризик мимовільного переривання вагітності у жінок з ХЕ в
анамнезі (15,0%), але і на інформативність динамічних ехографічних
досліджень в цей період гестації.
Не викликає сумнівів той факт, що для більш глибокого
розуміння процесів, що відбуваються, необхідне додаткове проведення ендокринологічних досліджень, чому і буде присвячений
наступний підрозділ нашої наукової роботи.
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3.2. Зміни ендокринологічного статусу

Нами вивчений широкий спектр ендокринологічних показників
в аналогічні терміни вагітності. Так, найдостовірніші відмінності
мали місце з боку трьох основних параметрів: Е, ПГ і ХГ, причому
ступінь їх змін залежав від репродуктивного анамнезу пацієнток.
Дані таблиці 3.6 вказують на достовірне зниження вмісту Е (контрольна група – 10,1±0,8 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 7,2±0,6 нмоль/л,
р<0,05 і підгрупа 1.2 – 6,1±0,3 нмоль/л, р<0,01), ПГ (контрольна
група – 183,1±11,4 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 140,2±13,2 нмоль/л, р<0,05
і підгрупа 1.2 – 110,4±8,7 нмоль/л, р<0,01). Порівняно з цим, рівень
ХГ був достовірно знижений тільки у пацієнток після ДРТ (контрольна група – 108,7±7,3 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 107,2±6,1 нмоль/л,
р>0,05 і підгрупа 1.2 – 81,3±6,1 нмоль/л, р<0,05).
Таблиця 3.6
Зміни ендокринологічного статусу в І триместрі вагітності
Групи жінок
Показник

Контр. група,
n=20

Група 1, n=40
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

В 5-6 тиж. вагітності
Е (нмоль/л)

10,1±0,8

7,2±0,6*

6,1±0,3**

ПГ (нмоль/л)

183,7±11,4

140,2±13,2*

110,4±8,7**

ХГ (нмоль/л)

108,7±7,3

107,2±6,1

81,3±6,1*

ПЛ (нмоль/л)

73,1±5,2

71,2±4,1

69,3±3,2

Кр (нмоль/л)

212,1±12,3

207,5±10,1

201,5±9,4

ТТГ (мМО/л)

1,7±0,1

1,6±0,1

1,8±0,2

Т 3 (нмоль/л)

2,0±0,2

1,9±0,1

2,2±0,2

Т 4 (нмоль/л)

124,3±10,4

121,5±9,1

119,8±7,3
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Продовження табл 3.6
Групи жінок
Показник

Контр. група,
n=20

Група 1, n=40
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

В 9-10 тиж. вагітності
Е (нмоль/л)

14,2±1,1

10,2±0,8*

8,40,7**

ПГ (нмоль/л)

224,5±13,1

200,7±1,1*

162,1±10,1**

ХГ (нмоль/л)

150,1±12,1

149,3±11,3

117,3±9,1*

ПЛ (нмоль/л)

101,2±8,4

95,2±7,1

92,3±10,5

Кр (нмоль/л)

313,1±21,7

307,8±34,5

321,5±25,6

ТТГ (мМО/л)

2,0±0,2

1,90±0,2

2,3±0,2

Т 3 (нмоль/л)

2,4±0,3

2,3±0,2

2,1±0,2

Т 4 (нмоль/л)

125,7±9,8

131,5±7,4

132,1±6,2

В 12-13 тиж. вагітності
Е (нмоль/л)

20,1±1,2

16,1±1,4*

12,1±1,1**

ПГ (нмоль/л)

287,3±21,2

242,3±19,2*

192,1±17,1**

ХГ (нмоль/л)

191,2±18,3

189,5±17,3

185,1±14,2

ПЛ (нмоль/л)

131,4±12,1

140,5±10,1

130,5±10,1

Кр (нмоль/л)

273,6±21,4

281,9±20,7

351,4±24,1*

ТТГ (мМО/л)

2,1±0,2

2,3±0,2

2,2±0,2

Т 3 (нмоль/л)

2,2±0,1

2,4±0,2

2,3±0,2

Т 4 (нмоль/л)

120,5±9,8

119,6±4,1

118,7±7,2

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.

Надалі, в 9-10 тиж. вагітності вищеописані зміни повністю збереглися, а в 12-13 тиж. носили дещо інший характер. Це підтверд-
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жується відсутністю достовірних відмінностей з боку ХГ (р>0,05), а
також достовірним збільшенням концентрації Кр тільки у жінок
після ДРТ (контрольна група – 273,6±21,4 нмоль/л; підгрупа 1.1 –
281,9±20,7 нмоль/л, р>0,05 і підгрупа 1.2 – 351,4±24,1 нмоль/л,
р<0,05).
Підсумовуючи одержані ендокринологічні результати, необхідно відзначити, що високий ризик невиношування вагітності у
жінок з ХЕ в анамнезі пояснюється наявністю дисгормональних
порушень, в першу чергу, з боку Е і ПГ. Ступінь вираженості цих
порушень

залежить

від

репродуктивного

анамнезу,

при

його

ускладненості виявляється додаткове зниження вмісту ХГ, що
корелює з одержаними клінічними і ехографічними результати, які
представлені в попередньому розділі.
Для розширення наявних даних про патогенез мимовільного
переривання вагітності в І триместрі у жінок з ХЕ в анамнезі
вважаємо за необхідне провести додаткові імунологічні, біохімічні і
мікробіологічні дослідження.
3.3. Особливості імунологічних, біохімічних
і мікробіологічних змін
Дизадаптацію системного імунітету в І триместрі у першородящих пізнього репродуктивного віку діагностовано нами вже в 56 тиж. вагітності (табл. 3.7) і характеризується зниженням числа
CD3+ (контрольна група – 61,1±5,1%; підгрупа 1.1 – 52,4±4,1%,
р<0,05 і підгрупа 1.2 – 40,4±3,2%, р<0,01) і CD4+ (контрольна група
– 42,2±4,1%; підгрупа 1.1 – 31,7±2,1%, р<0,05 і підгрупа 1.2 –
20,5±1,6%, р<0,01) при одночасному збільшенні числа CD8+ (контрольна група – 43,8±5,1%; підгрупа 1.1 – 52,7±4,8%, р<0,05 і під-
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група 1.2 – 53,1±5,1%, р<0,05). Ці зміни наочно є видимим при
оцінці хелперно-супресорного співвідношення.
Таблиця 3.7
Зміни імунологічного статусу в І триместрі вагітності
Групи жінок
Показник

Контр. група,
n=20

Група 1, n=40
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

В 5-6 тиж. вагітності
CD 3+ (%)

61,1±5,1

52,4±4,1*

40,4±3,2**

CD 4+ (%)

42,2±4,1

31,7±2.1*

20,5±1,6**

CD 8+ (%)

43,8±5,1

52,7±4,8*

53,1±5,1*

CD 4+/ CD8+

0,9±0,1

0,6±0,1*

0,4±0,1**

В 9-10 тиж. вагітності
CD 3+ (%)

60,8±4,2

51,1±3,2*

39,3±40**

CD 4+ (%)

41,8±2,1

30,2±2,4*

19,1±1,6**

CD 8+ (%)

42,1±1,8

54,2±3,1*

59,1±2,1**

CD 4+/ CD8+

1,0±0,1

0,6±0,1*

09,3±0,1**

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
Надалі, в 9-10 тиж. вагітності і в 12-13 тиж. гестації вищеописані

зміни

зберігаються

виключенням

більш

достовірного

зниження (р<0,01) числа CD8+ у жінок з ХЕ в анамнезі після ДРТ.
У даний час використовується достатньо широкий спектр біохімічних досліджень, але ми зробили свій вибір на основних 7 параметрам, які представлені в таблиці 3.8.
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Таблиця 3.8
Біохімічні зміни в І триместрі вагітності
Групи жінок
Група 1,
Показник

Контр. група,

n=40

n=20

Підгрупа 1.1, Підгрупа 1.2,
n=20

n=20

В 5-6 тиж. вагітності
Креатинін (мкмоль/л)

52,1±2,1

50,8±1,8

49,1±2,1

Сечовина (ммоль/л)

4,5±0,3

4,8±0,4

4,7±0,4

12,1±1,0

11,9±0,8

11,6±0,7

Холестерин (мкмоль/л)

5,4±0,4

5,5±0,5

5,6±0,4

β-ліпопро-теїди (Од/л)

50,3±1,5

65,4±2,1*

64,8±1,8*

Тригліцериди

3,2±0,3

4,3±0,3*

4,5±0,4*

150,1±10,1

184,5±11,2*

190,8±12,4*

Загальний білірубін
(мкмоль/л)

(ммоль/л)
ЛФ (МО/л)

В 9-10 тиж. вагітності
Креатинін (мкмоль/л)

50,8±2,4

48,7±3,1

49,5±2,7

Сечовина (ммоль/л)

4,6±0,3

4,9±0,4

5,0±0,5

12,0±1,1

11,4±0,7

11,7±0,8

Холестерин (мкмоль/л)

5,5±0,6

5,7±0,5

5,9±0,4

β-ліпопротеїди (Од/л)

49,9±1,6

63,2±2,4*

64,1±2,3*

3,3±0,3

4,4±0,4*

4,5±0,5*

142,8±9,8

179,1±10,3*

182,4±13,1*

Загальний білірубін
(мкмоль/л)

Тригліцериди
(ммоль/л)
ЛФ (МО/л)
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Продовження табл 3.8
Групи жінок
Група 1,
Показник

Контр. група,

n=40

n=20

Підгрупа 1.1, Підгрупа 1.2,
n=20

n=20

В 12-13 тиж. вагітності
Креатинін (мкмоль/л)

51,2±2,5

49,1±3,1

50,4±4,1

Сечовина (ммоль/л)

4,7±0,3

4,8±0,4

5,2±0,5

11,8±1,2

11,6±1,1

11,5±1,1

Холестерин (мкмоль/л)

5,6±0.5

5,4±0,6

5,7±0,3

β-ліпопротеїди (Од/л)

50,4±2,4

64,1±2,5*

65,3±2,4*

3,3±0,3

4,8±0,4*

4,9±0.4*

148,4±11,2

185,1±10,3*

192,4±12,1*

Загальний білірубін
(мкмоль/л)

Тригліцериди
(ммоль/л)
ЛФ (МО/л)

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
Виходячи з одержаних результатів достовірні відмінності мали
місце тільки з боку трьох параметрів, причому незалежно від
репродуктивного анамнезу, що ми наочно спостерігали при вивченні
ендокринологічних і імунологічних показників. Біохімічні зміни
характеризувалися достовірним збільшенням вмісту β-ліпопротеїдів
(контрольна група – 50,3±1,5 Од/л; підгрупа 1.1 – 65,4±2,1 Од/л,
р<0,05 і підгрупа 1.2 – 64,8±1,8 Од/лл, р<0,05), тригліцеридів (контрольна група – 3,2±0,3 ммоль/л; підгрупа 1.1 – 4,3±0,3 ммоль/л,
р<0,05 і підгрупа 1.2 – 4,5±0,4 ммоль/л, р<0,05) і ЛФ (контрольна
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група – 150,1±10,1 МО/л; підгрупа 1.1 – 184,5±11,2 МО/л, р<0,05 і
підгрупа 1.2 – 190,8±12,4 Од/л, р<0,05). Характерною особливістю
подальших досліджень є аналогічні дані незалежно від використання ДРТ.
На нашу думку, виявлені біохімічні порушень торкаються, в
першу чергу, ліпідного обміну і можуть бути пояснені наявністю ХЕ
в анамнезі. Разом з тим, проведені дослідження мають також і
діагностичне значення, оскільки можуть з'явитися показання для
використання препаратів, що позитивно впливають на ліпідний
обмін пацієнток.
Порушення мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з ХЕ в
анамнезі встановлено також в 5-6 тиж. і в 9-10 тиж. вагітності і не
залежали від репродуктивного анамнезу (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів І триместрі вагітності
Групи жінок

Мікроорганізми
(кількість мікроорганізмів в 1 мл
секрету), КУО/мл

Контр. група,
n=20

Група 1, n=40
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

В 5-6 тиж. вагітності
Лактобацили

6,5±0,2

4,8±0.3*

4,7±0.2*

Біфідобактерії

6,6±0,3

4,7±0,4*

4,6±0,3*

3,1±0,2

2,9±0,2

3,2±0,3

Ешерихії

-

-

1,0±0,1

Протей

-

1,0±0,1

-

Гриби роду Candida

-

-

1,0±0,1

Стафілококи

2,4±0,2

4,1±0,3*

3,9±0,3*

Молочнокислі
стрептококи
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Продовження табл 3.9
Групи жінок

Мікроорганізми
(кількість мікроорганізмів в 1 мл
секрету), КУО/мл

Контр. група,
n=20

Група 1, n=40
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=20

В 9-10 тиж. вагітності
Лактобацили

6,7±0,3

4,6±0,3*

4,7±0,4*

Біфідобактерії

6,8±0,4

4,9±0,4*

4,5±0,3*

3,1±0,3

3,0±0,2

2,9±0,2

Ешерихії

-

-

-

Протей

-

-

1,0±0,1

Гриби роду Candida

-

1,0±0,1

-

Стафілококи

2,7±0,2

4,2±0,4*

4,1±0,3*

Молочнокислі
стрептококи

В 12-13 тиж. вагітності
Лактобацили

6,9±0,4

5,1±0,5*

5,2±0,3*

Біфідобактерії

7,0±0,5

5,2±0,6*

5,1±0,5*

3,4±0,2

2,1±0,1*

2,0±0,2*

Ешерихії

-

-

-

Протей

-

-

-

Гриби роду Candida

-

-

-

Стафілококи

2,4±0.2

4,1±0,3*

4,2±0,3*

Молочнокислі
стрептококи

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
Основні зміни характеризувалися достовірним зниженням числа
лактобацил (контрольна група – 6,5±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 –
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4,8±0,3 КУО/мл, р<0,05 і підгрупа 1.2 – 4,7±0,2 КУО/мл, р<0,05) і
біфідобактерій (контрольна група – 6,6±0,3 КУО/мл; підгрупа 1.1 –
4,7±0,4 КУО/мл, р<0,05 і підгрупа 1.2 – 4,6±0,3 КУО/мл, р<0,05) на
фоні одночасного зростання числа різних штамів стафілококів
(контрольна група – 2,4±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 – 4,1±0,3 КУО/мл,
р<0,05 і підгрупа 1.2 – 3,9±0,3 КУО/мл, р<0,05).
Надалі, в 12-13 тиж. додатково до вищеописаних змін приєднувалось і достовірне зниження числа молочнокислих стрептококів
(контрольна група – 3,4±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 – 2,1±0,1 КУО/мл,
р<0,05 і підгрупа 1.2 – 2,0±0,2 КУО/мл, р<0,05).
Таким чином, як показали результати проведених в І триместрі
вагітності, жінки з ХЕ в анамнезі, складають групу високого ризику
щодо невиношування, частота якого складає 15,0%. Дане ускладнення розвивається на фоні виражених ехографічних змін (гіпоплазя
амніона; дострокова облітерація екзацелома; прискорене зростання
або ранній гідроамніон і гіпоплазія хоріона); дисгормональних
порушень (зниження вмісту Е і ПГ); імунологічних (зниження числа
CD3+ і CD4+ при зростанні числа CD8+); біохімічних (збільшення
вмісту β-ліпопротеїдів, тригліцеридів і ЛФ) і мікробіологічних (зниження числа лактобацил і біфідобактерій на фоні зростання різних
штамів стафілококів) порушень. Залежно від репродуктивного анамнезу більш виражені ехографічні і ендокринологічні зміни мали
місце у жінок з ХЕ в анамнезі після ДРТ.
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РОЗДІЛ 4
АКУШЕРСЬКІ І ПЕРИНАТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ЕНДОМЕТРИТОМ
В АНАМНЕЗІ
4.1. Клінічний перебіг ІІ і ІІІ триместрів вагітності
При оцінці клінічного перебігу ІІ триместру вагітності (табл.
4.1) нами встановлено істотний рівень різних ускладнень, причому
залежно від репродуктивного анамнезу.
Таблиця 4.1
Клінічний перебіг ІІ триместру вагітності (14-27 тиж.)
Група 1, n=34
Ускладнення

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=18 (%)

n=16 (%)

Плацентарна недостатність

6 (33,3)

9 (56,3)

Анемія вагітних

8 (44,4)

7 (43,8)

Прееклампсія

4 (22,2)

3 (18,8)

5 (27,8)

4 (25,0)

1 (5,6)

1 (6,3)

1 (5,6)

1 (6,3)

Порушення мікробіоценозу
статевих шляхів
Респіраторна вірусна інфекція
Загострення соматичної
патології

Так, частіше за все мали місце ПД (підгрупа 1.1 – 33,3% і 1.2 –
56,3%) і анемія вагітних (підгрупа 1.1 – 44,4% і 1.2 – 43,8%), дещо
рідше – порушення мікробіоценозу статевих шляхів (підгрупа 1.1 –
27,8% і 1.2 – 25,0%) і прееклампсія (підгрупа 1.1 – 22,2% і 1.2 –
18,8%).
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Підсумовуючи

клінічний

перебіг

ІІ

триместру

вагітності

необхідно відзначити, що в обох підгрупах було відзначено по 1
випадку передчасних пологів (підгрупа 1.1 – в 25 тиж. і 1.2 – в 23
тиж.), причому маса дітей при народженні складала 920 г і 890 г,
причому вони народилися живими, були переведені на ШВЛ з
відповідним введенням сурфактанту, проте на 5 і 6 доби наступив
летальний результат від прогресуючого респіраторного дистрессиндрому. Отже, до початку ІІІ триместру в підгрупі 1.1 залишилося
17 пацієнток і в 1.2 – 14 жінок відповідно.
Надалі, вже в ІІІ триместрі (табл. 4.2) вищеописані особливості
збереглися, проте частота ПД (підгрупа 1.1 – 52,9% і 1.2 – 78,6%) і
гестаційної анемії (підгрупа 1.1 – 58,8% і 1.2 – 64,3%) були вище
порівняно з ІІ триместром. Крім того, в період, що вивчається,
зросли порушення мікробіоценозу статевих шляхів (підгрупа 1.1 –
41,2% і 1.2 – 42,9%) і прееклампсії (підгрупа 1.1 – 35,3% і 1.2 –
35,7%).
Таблиця 4.2
Клінічний перебіг ІІІ триместру вагітності (28-40 тиж.)
Група 1, n=31
Ускладнення

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=17 (%)

n=14 (%)

Плацентарна недостатність

9 (52,9)

11 (78,6)

Анемія вагітних

10 (58,8)

9 (64,3)

Прееклампсія

6 (35,3)

5 (35,7)

Порушення мікробіоценозу

7 (41,2)

6 (42,9)

Респіраторна вірусна інфекція

2 (11,8)

2 (14,3)

Загострення соматичної

2 (11,8)

2 (14,3)

статевих шляхів

патології
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Враховуючи високий рівень таких ускладнень, як ПД і гестаційна анемія, ми вважали за доцільне розглянути терміни розвитку
даної патології (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Терміни розвитку плацентарної недостатності і гестаційної
анемії
Термін вагітності

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=9 (%)

n=11 (%)

Плацентарна недостатність
16-20 тиж.

1 (11,1)

3 (27,3)

21-25 тиж.

2 (22,2)

3 (27,3)

26-30 тиж.

2 (22,2)

4 (36,4)

31-35 тиж.

3 (33,3)

1 (9,0)

Після 36 тиж.

1 (11,1)

-

Гестаційна анеміz
До 16 тиж.

3 (21,4)

4 (30,8)

16-20 тиж.

3 (21,4)

3 (23,1)

21-25 тиж.

3 (21,4)

2 (15,4)

26-30 тиж.

2 (14,3)

2 (15,4)

31-35 тиж.

3 (21,4)

2 (15,4)

Після 36 тиж.

-

-

Виходячи

з

одержаних

результатів,

ПД

недостатність

в

підгрупі 1.1. частіше всього розвивалася в 31-35 тиж. (33,3%), а в
підгрупі 1.2 – в 26-30 тиж. (36,4%). Аналогічна закономірність
спостерігалася і при оцінці термінів розвитку гестаційної анемії з
більш раннім початком у пацієнток після ДРТ.
Аналізуючи ступінь вираженості основних акушерських ускладнень: ПД, гестаційна анемія і прееклампсія (рис. 4.1-4.3), нами
не встановлено істотних відмінностей між підгрупами.
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Підгрупа 1.1 n=9

11,1

22,2

66,7

компенсована

субкомпенсована

декомпенсована

Підгрупа 1.2 n=11

18,2

55,5
27,3

компенсована

субкомпенсована

декомпненсована

Рис. 4.1. Ступінь вираженості ПД (%).
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1 група

12,5
27,5

60

хороший

задовільний

проблематичний

2 група

15
30

55
хороший

задовільний

проблематичний

Рис. 4.2. Ступінь тяжкості анемії вагітних (%).
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Підгрупа 1.1 n=9

11,1

22,2

66,7

компенсована

субкомпенсована

декомпенсована

Підгрупа 1.2 n=11

18,2

55,5
27,3

компенсована

субкомпенсована

декомпненсована

Рис. 4.3. Ступінь тяжкості прееклампсії (%).
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При цьому, ПД в основному (підгрупа 1.1 – 66,7% і 1.2 –
55,5%) носила компенсований характер; анемія була 1 ст. (підгрупа
1.1 – 50,0% і 1.2 – 46,2%), а прееклампсія – легкого ступеня
(підгрупа 1.1 – 66,7% і 1.2 – 40,0%).
Отже, як показали результати проведених досліджень на
даному етапі, ІІ і ІІІ триместр вагітності характеризується більш
високою частотою різних ускладнень і частота репродуктивних
втрат в різні періоди (невиношування – 15,0% і недоношування –
23,5%) диктує необхідність удосконалення існуючих лікувальнопрофілактичних заходів.
4.2. Клінічний перебіг пологів і стан новонароджених
Як було вже відзначено вище, передчасними пологами завершилося 8 вагітностей з 34, які пролонгували після І триместру
(23,5%). В даному аспекті особливий інтерес представляють терміни
розвитку (рис. 4.4) і варіанти розвитку передчасних пологів (рис.
4.5). Так, якщо в підгрупі 1.1, всі терміни – від 20 до 35 тиж. були
розподілені рівномірно (по 33,3%), то в підгрупі 1.2 недоношування
частіше спостерігалося.
Аналогічна ситуація спостерігалася і при оцінці варіантів
перебігу передчасних пологів, коли в підгрупі 1.2 в 60,0% в 20-27
тиж. (40,0%) і в 28-32 тиж. (40,0%) відповідно. випадків наголошено
на передчасному розриві плодових оболонок, при тому, що в
підгрупі 1.1 це мало місце тільки в 20,0% спостережень.
Дані таблиці 4.4 свідчать, що основними ускладненнями при
клінічному перебігу термінових пологів були: передчасний розрив
плодових оболонок (підгрупа 1.1 – 26,7% і 1.2 – 27,3%); аномалії
пологової діяльності (тільки в підгрупі 1.1 – 20,0%) і дистрес плода
(підгрупа 1.1 – 33,3% і 1.2 – 36,4%).
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підгрупа 1.1 n=3

33,3

33,3

33,3

20-27 тиж.

28-32 тиж.

33-35 тиж.

Підгрупа 1.2 n=5

20

40

40

20-27 тиж.

28-32 тиж.

33-35 тиж.

Рис. 4.4. Терміни розвитку передчасних пологів (%).
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Підгрупа 1.1 n=3

33,3

33,3

33,3

передчасний розрив плодових оболонок
передчасне відшарування плаценти
активна пологова діяльність

Підгрупа 1.2 n=5

20

20

60

передчасний розрив плодових оболонок
передчасне відшарування плаценти
активна пологова діяльність

Рис. 4.5. Варіанти перебігу передчасних пологів (%).
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Таблиця 4.4
Клінічний перебіг термінових пологів
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=15 (%)

n=11 (%)

4 (26,7)

3 (27,3)

Аномалії пологової діяльності

3 (20,0)

-

Дистрес плода

5 (33,3)

4 (36,4)

Кесарів розтин

9 (60,0)

10 (90,9)

Ускладнення
Передчасний розрив плодових
оболонок

Дуже показовим є той факт, що частота кесаревих розтинів
складала у пацієнток з неускладненим репродуктивним анамнезом
60,0% і після ДРТ – 90,9% відповідно.
У структурі показань до абдомінального розродження (табл.
4.5) в підгрупі 1.1 найчастіше мали місце ПД (66,7%) і дистрес
плода (55,6%), а в 1.2 – крім ДРТ (100,0%) і наявність ПД (80,0%).
Таблиця 4.5
Показання до кесарева розтину
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=9 (%)

n=10 (%)

ДРТ

-

10 (100,0)

Дистрес плода

5 (55,6)

4 (40,0)

ПД

6 (66,7)

8 (80,0)

Тазове передлежання

4 (44,4)

2 (20,0)

Аномалії пологової діяльності

3 (33,3)

-

Показання

Як свідчать дані табл. 4.6, тільки половина новонароджених
(підгрупа 1.1 – 44,4% і 1.2 – 50,0%) народилися в задовільному
стані, а в решті випадків мали місце асфіксія середнього (підгрупа
1.1 – 27,8% і 1.2 – 25,0%) і важкого ступеня (підгрупа 1.1 – 16,7% і
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1.2 – 12,5%), а також інтра- (підгрупа 1.1 – 5,6% і 1.2 – 6,3%) і
постнатальні втрати (підгрупа 1.1 – 5,6% і 1.2 – 6,3% відповідно).
Таблиця 4.6
Стан новонароджених
Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=18 (%)

n=16 (%)

Задовільний

8 (44,4)

8 (50,0)

Асфіксія середнього ступеня

5 (27,8)

4 (25,0)

Тяжка асфіксія

3 (16,7)

2 (12,5)

Інтранатальна загибель плода

1 (5,6)

1 (6,3)

Постнатальна загибель плода

1 (5,6)

1 (6,3)

Показання

Сумарні перинатальні втрати складали 2 випадки на 18 пологів
у пацієнток без обтяженого репродуктивного анамнезу (111,1‰) і 2
випадки на 16 пологів у жінок після ДРТ (125,0‰) відповідно. Так,
якщо

постнатальні

втрати

відбулися

не

фоні

респіраторного

дистрес-синдрому, інтранатальні були обумовлені передчасним відшаруванням плаценти в підгрупі 1.1 – в 28 тиж. вагітності, а в
підгрупі 1.2 – в 30 тиж. відповідно.
Серед основних особливостей постнатальної захворюваності
(табл. 4.7) можна виділити високий рівень постгіпокичної енцефалопатії (підгрупа 1.1 – 31,3% і 1.2 – 28,6%) і реалізації внутрішньоутробного інфікування (підгрупа 1.1 – 18,8% і 1.2 – 14,3% відповідно).
Таблиця 4.7
Постнатальна захворюваність
Показання
Постгіпоксична енцефалопатія

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=9 (%)

n=10 (%)

5 (31,3)

4 (28,6)
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Продовження табл 4.7
Показання
Реалізація внутрішньоутроб-

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=9 (%)

n=10 (%)

3 (18,8)

2 (14,3)

1 (6,3)

3 (21,4)

ного інфікування
Респіраторний дистрес плода

Отже, розродження жінок з ХЕ в анамнезі характеризується
високою частотою не тільки невиношування, але і недоношування, а
також різної перинатальної патології. Це диктує необхідність більш
детального вивчення функціонального стану фетоплацентарного
комплексу, чому і буде присвячений наступний розділ наших досліджень.
4.3. Функціональний стан системи мать-плацента-плід
Серед широкого спектру показників функціонального стану
фетоплацентарного комплексу ми вважали за доцільне більш
детально зупинитися на результатах допплерометричних і ендокринологічних досліджень в ІІ і ІІІ триместрах вагітності.
Динаміка основних показників (ПІ, ІР і CDО) проведена в
маткових артеріях, в артерії пуповини, в середній мозковій артерії і
аорті плода.
Дані таблиці 4.8 свідчать, що в ІІ триместрі вагітності наголошено на достовірному збільшенні тільки ПІ в маткових артеріях
(контрольна група – 0,72±0,03; підгрупа 1.1 – 0,87±0,04; р<0,05 і 1.2
– 0,88±0,04; р<0,05). Порівняно з цим, в артерії пуповини в цей же
термін вагітності наголошено на достовірному збільшенні всіх
трьох параметрів: ПІ (контрольна група – 1,01±0,03; підгрупа 1.1 –
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1,21±0,05; р<0,05 і 1.2 – 1,20±0,06; р<0,05); ІР (контрольна група –
0,67±0,01; підгрупа 1.1 – 0,73±0,01; р<0,05 і 1.2 – 0,74±0,01; р<0,05)
і CDО (контрольна група – 3,11±0,11; підгрупа 1.1 – 3,62±0,12;
р<0,05 і 1.2 – 3,64±0,11; р<0,05). В середній мозковій артерії плода
достовірні відмінності між контрольною і основними підгрупами
відсутні (р>0,05). В аорті плода наголошено тільки на достовірному
підвищенні CDО (контрольна група – 5,43±0,21; підгрупа 1.1 –
6,97±0,15; р<0,05 і 1.2 – 6,93±0,14; р<0,05) на фоні решти незмінених параметрів (р>0,05).
Таблиця 4.8
Динаміка показників судинної резистентності в ІІ триместрі
вагітності
Показники
резистентності

Групи
Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

В маткових артеріях
ПІ

0,72±0,03

0,87±0,04*

0,88±0,03*

ІР

0,47±0,01

0,50±0,02

0,49±0,02

CDО

1,96±0,05

2,01±0,03

2,02±0,05

В артерії пуповини
ПІ

1,01±0,03

1,21±0,05*

1,20±0,06*

ІР

0,67±0,01

0,73±0,01*

0,74±0,01*

CDО

3,11±0,11

3,62±0,12*

3,64±0,11*

В середній мозковій артерії плода
ПІ

1,63±0,05

1,65±0,03

1,66±0,04

ІР

0,82±0,01

0,85±0,01

0,84±0,01

CDО

5,43±0,21

6,97±0,15*

6,93±0,14*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
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Отже, в ІІ триместрі вагітності основні зміни кровотоку
відбуваються в артерії пуповини і лише незначні в маткових
артеріях і в аорті плода. Ці дані свідчать про початок розвитку ПД у
жінок з ХЕ в анамнезі, причому більшою мірою за рахунок
страждання плода і подальшою затримкою його розвитку.
Ендокринологічні зміни в цей період вагітності (табл. 4.9)
характеризуються достовірним зниженням вмісту Е (контрольна
група – 16,9±1,1 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 13,1±1,0 нмоль/л; р<0,05 і
1.2 – 12,6±1,1 нмоль/л; р<0,05); ПГ (контрольна група – 421,4±21,1
нмоль/л; підгрупа 1.1 – 367,4±22,3 нмоль/л; р<0,05 і 1.2 – 370,5±21,4
нмоль/л; р<0,05) і ХГ (контрольна група – 212,5±15,4 нмоль/л;
підгрупа 1.1 – 163,5±14,3 нмоль/л; р<0,05 і 1.2 – 165,4±15,2 нмоль/л;
р<0,05) на фоні одночасного збільшення рівня Кр (контрольна група
– 642,3±27,1 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 785,4±21,2 нмоль/л; р<0,05 і 1.2
– 791,5±19,3 нмоль/л; р<0,05) і незміненому вмісті ПЛ (р>0,05).
Таблиця 4.9
Ендокринологічний статус в ІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

Е (нмоль/л)

16,9±1,1

13,1±21,0*

12,6±1.1*

ПГ (нмоль/л)

421,4±21,1

367,4±22,3*

370,5±21,4*

ХГ (нмоль/л)

212,5±15,4

163,5±14,3*

165,4±15,2*

ПЛ (нмоль/л)

143,5±9,4

150,8±8.8

151,7±7,3

Кр (нмоль/л)

642,3±27,1

785,4±21,2*

791,5±19,3*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Одержані нами допплерометричні і ендокринологічні результати корелюють з високим рівнем ПД вже в ІІ триместрі вагітності.
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Разом з тим, нами не встановлено достовірних відмінностей між
підгрупами пацієнток залежно від репродуктивного анамнезу і
використання ДРТ.
У ІІІ триместрі вагітності динаміка показників судинної резистентності (табл. 4.10) в маткових артеріях носить більш виражений
характер, що підтверджується достовірним збільшенням не тільки
ПІ як в ІІ триместрі (р<0,05), але і ІР (контрольна група – 0,42±0,01;
підгрупа 1.1 – 0,52±0,01; р<0,05 і 1.2 – 0,53±0,01; р<0,05) і CDО
(контрольна група – 1,81±0,03; підгрупа 1.1 – 2,09±0,03; р<0,05 і 1.2
– 2,10±0,03; р<0,05).
Таблиця 4.10
Динаміка показників судинної резистетності в ІІІ триместрі
вагітності
Показники
резистентності

Групи
Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=17

n=14

В маткових артеріях
ПІ

0,58±0,02

0,80±0,02*

0,79±0,03*

ІР

0,42±0,01

0,52±0,01*

0,53±0,01*

CDО

1,81±0,03

2,09±0,03*

2,10±0,03*

В артерії пуповини
ПІ

0,93±0,03

1,16±0,02*

1,17±003*

ІР

0,65±0,04

0,71±0,05

0,69±0,03

CDО

2,55±0,07

3,50±0,12*

3,49±0,11*

В середній мозковій артерії
ПІ

1,35±0,06

1,23±0,03*

1,21±0,02*

ІР

0,76±0,01

0,69±0,01*

0,68±0,01*

CDО

3,81±0,11

3,72±0,10

3,73±0,12
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Продовження табл. 4.10
Показники
резистентності

Групи
Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=17

n=14

В аорті плода
ПІ

1,79±0,05

1,84±0,04

1,83±0,03

ІР

0,83±0,02

0,85±0,02

0,86±0,02

CDО

6,52±0,27

7,28±0,22*

7,32±0,24*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
В артерії пуповини наголошено на достовірному збільшенні
тільки двох параметрів: ПІ (контрольна група – 0,93±0,03; підгрупа
1.1 – 1,16±0,02; р<0,05 і 1.2 – 1,17±0,03; р<0,05) і CDО (контрольна
група – 2,55±0,07; підгрупа 1.1 – 3,50±0,12; р<0,05 і 1.2 – 3,49±0,11;
р<0,05).
На відміну від ІІ триместру, в ІІІ мало місце достовірне
збільшення показників судинної резистентності в середній мозковій
артерії плода, причому як ПІ (контрольна група – 1,35±0,06;
підгрупа 1.1 – 1,23±0,03; р<0,05 і 1.2 – 1,21±0,02; р<0,05), так і ІР
(контрольна група – 0,76±0,01; підгрупа 1.1 – 0,69±0,01; р<0,05 і 1.2
– 0,68±0,01; р<0,05).
В аорті плода наголошено тільки на достовірному підвищенні
CDО (контрольна група – 6,52±0,27; підгрупа 1.1 – 7,28±0,22; р<0,05
і 1.2 – 7,32±0,24; р<0,05).
При аналізі основних ендокринологічних змін в ІІІ триместрі
(табл. 4.11) додатково до вищеописаних мало місце достовірне
зниження рівня ПЛ (контрольна група – 273,4±21,5 нмоль/л;
підгрупа 1.1 – 209,5±17,3 нмоль/л; р<0,05 і 1.2 – 208,6±16,2 нмоль/л;
р<0,05).
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Таблиця 4.11
Ендокринологічний статус в ІІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=17

n=14

Е (нмоль/л)

56,1±2,2

45,4±2,3*

44,8±2,1*

ПГ (нмоль/л)

605,8±18,1

549,7±16,3*

548,6±15,9*

ХГ (нмоль/л)

362,4±27,6

271,3±21,4*

269,3±22,5*

ПЛ (нмоль/л)

273,4±21,5

209,5±17,3*

208,6±16,2*

Кр (нмоль/л)

819,5±24,2

956,1±22,4*

969,4±21,1*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Отже, основними маркерами ПД у жінок з ХЕ в анамнезі в ІІ і
ІІІ триместрах вагітності є допплерометричні і ендокринологічні
показники, що необхідно враховувати при корекції діагностичних і
лікувально-профілактичних заходів.
4.4. Зміни гомеостазу і мікробіоценозу статевих шляхів
У даному розділі нами вивчено основні зміни гомеостазу:
біохімічні і імунологічні параметри, а також особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з ХЕ в анамнезі в ІІ і ІІІ триместрух вагітності.
У таблиці 4.12 виявлено, що основні зміни метаболізму у
пацієнток різних груп стосуються показників ліпідного обміну:
достовірне збільшення холестерину (контрольна група – 5,5±0,1
мкмоль/л; підгрупа 1.1 – 7,0±0,2 мкмоль/л; р<0,05 і 1.2 – 6,9±0,3
мкмоль/л; р<0,05); β-ліпопротеїдів (контрольна група – 50,2±1,6
Од/л; підгрупа 1.1 – 62,1±1,6 Од/л; р<0,05 і 1.2 – 60,9±1,5 Од/л;
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р<0,05); тригліцеридів (контрольна група – 3,1±0,2 ммоль/л; підгрупа 1.1.- 4,2±0,3 ммоль/л; р<0,05 і 1.2.- 4,3±0,4 ммоль/л; р<0,05) і
ЛФ (контрольна група – 151,8±7,3 МО/л; підгрупа 1.1- 173,9±7,3
МО/л; р<0,05 і 1.2 – 174,1±6,8 МО/л; р<0,05). Вся решта параметрів
(креатинін, сечовина і загальний білірубін), що вивчаються, була
без достовірних змін (р>0,05).
Таблиця 4.12
Біохімічні зміни в ІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Креатинін
(мкмоль/л)

Контрольна,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

57,7±3,8

56,9±3,4

56,1±2,4

5,0±0,4

4,9±0,3

4,8±0,2

11,9±1,1

12,2±1,2

12,4±1,3

5,5±0,1

7,0±0,2*

6,9±0.3*

50,2±1,6

62,1±1,6*

60,9±1.5*

3,1±0,2

4,2±0,3*

4.3±0,4*

151,8±7,3

173,9±7,3*

174,1±6,8*

Сечовина (ммоль/л)
Загальний білірубін
(мкмоль/л)
Холестерин
(мкмоль/л)
β-ліпопротеїди
(Од/л)
Тригліцериди
(ммоль/л)
ЛФ (МО/л)

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Зміни системного імунітету в ІІІ триместрі вагітності (табл.
4.13)

характеризувалися

достовірним

зниженням

числа

CD3+

(контрольна група – 59,1±4,3%; підгрупа 1.1 – 47,4±2,3%; р<0,05 і

84
1.2 – 46,8±2,1%; р<0,05) і CD4+ (контрольна група – 42,5±2,1%;
підгрупа 1.1 – 30,4±2,4%; р<0,05 і 1.2 – 29,5±2,6%; р<0,05) при
одночасному збільшенні кількості CD8+ (контрольна група –
41,9±1,9%; підгрупа 1.1 – 52,1±2,4%; р<0,05 і 1.2 – 53,2±2,6%;
р<0,05), що у свою чергу відображалося і на змінах хелперносупресорного співвідношення у бік його вираженого зниження.
Таблиця 4.13
Імунологічні зміни в ІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

CD3+

59,1±4,3

47,4±2,3*

46,8±2,1*

CD4+

42,5±2,1

30,4±2,4*

29,5±2,6*

CD8+

41,9±1,9

52,1±2,4*

53,2±2,6*

CD4+/CD8+

1,0±0,1

0,6±0,1*

0,6±0,1*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Враховуючи високу частоту у новонародженого реалізації
внутрішньоутробного інфікування ми вважали за доцільне вивчити
основні зміни мікробіоценозу статевих шляхів (табл. 4.14).
Таблиця 4.14
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів в ІІ триместрі (КУО/мл)
Групи
Показники

Контрольна,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

Лактобацили

6,3±0,3

2,9±0,2**

2,8±0,1**

Біфідобактерії

6,1±0,2

2,7±0,2**

2,8±0,1**
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Продовження табл. 4.14
Групи

Показники

Контрольна,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

3,2±0,2

2,1±0,1*

2,0±0,2*

Ешерихії

-

1,0±0,1

-

Протей

-

-

1,0±0,1

-

1,0±0,1

-

2,5±0,2

4,8±0,1**

4,7±0,2**

резистентності
Молочнокислі
стрептококи

Груби роду
Candida
Стафілококи

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
При цьому нами встановлено достовірне зниження числа
лактобацил (контрольна група – 6,3±0,3 КУО/мл; підгрупа 1.12,9±0,2

КУО/мл;

р<0,01

і

1.2

–

2,8±0,1

КУО/мл;

р<0,05);

біфідобактерій (контрольна група – 6,1±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 –
2,7±0,2 КУО/мл; р<0,05 і 1.2 – 2,8±0,1 КУО/мл; р<0,05) і молочнокислих стрептококів (контрольна група – 3,2±0,2 КУО/мл; підгрупа
1.1 – 2,1±0,1 КУО/мл; р<0,05 і 1.2 – 2,0±0,2 КУО/мл; р<0,05) при
одночасному

збільшенні

числа

різних

штамів

стафілококів

(контрольна група – 2,5±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 – 4,8±0,1 КУО/мл;
р<0,05 і 1.2 – 4,7±0,2 КУО/мл; р<0,05). Вся решта мікроорганізмів
була діагностована в одиничних випадках і істотно не впливали на
стан мікробіоценозу статевих шляхів.
Біохімічні зміни в ІІІ триместрі вагітності (табл. 4.15) носили
аналогічний характер з ІІ триместру.
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Таблиця 4.15
Біохімічні зміни в ІІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група, Підгрупа 1.1, Підгрупа 1.2,
n=20

n=17

n=14

Креатинін (мкмоль/л)

59,6±3,1

60,2±2,4

60,8±2,3

Сечовина (ммоль/л)

5,1±0,4

4,9±0,3

4,8±0,4

12,5±1,1

11,8±1,0

12,3±1,1

Холестерин (мкмоль/л)

5,3±0,4

7,5±0,3*

7,4±0,2*

β-ліпопротеїди (Од/л)

52,1±4,3

63,4±3,1*

64,1±2,9*

3,0±0,2

4,6±0,3*

4,5±0,2*

152,1±6,1

174,2±7,3*

175,4±6,1*

Загальний білірубін
(мкмоль/л)

Тригліцериди
(ммоль/л)
ЛФ (МО/л)

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Аналогічна ситуація встановлена нами при оцінці імунологічних (табл.4.16) і мікробіологічних параметрів (табл. 4.17).
Таблиця 4.16
Імунологічні зміни в ІІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контрольна,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

=20

n=18

n=16

CD3+

60,4±2,4

48,1±2,1*

48,3±1,9*

CD4+

43,4±2,2

28,7±2,1*

29,1±2,3*

CD8+

42,9±2,1

53,1±2,0*

54,2±1,9*

CD4+/CD8+

1,0±0,1

0,5±0,1**

0,5±0,1**

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
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Таблиця 4.17
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів в ІІІ триместрі (КУО/мл)
Групи
Показники

Контр. група,

Підгрупа 1.1,

Підгрупа 1.2,

n=20

n=18

n=16

Лактобацили

6,5±0,3

4,1±0,2*

4,0±0,3*

Біфідобактерії

6,4±0,2

3,9±0,3*

4,1±0,3*

Молочнокислі

4,0±0,3

2,1±0,1**

1,9±0,2**

Ешерихії

-

-

-

Протей

-

-

-

Груби роду

-

-

-

2,3±0,1

5,1±0,2**

5,2±0,3**

стрептококи

Candida
Стафілококи

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
Таким чином, як показали результати цього етапу наших
досліджень, розродження жінок з ХЕ в анамнезі характеризуються
високою частотою недоношування і перинатальних ускладнень,
проте початкові зміни у цих пацієнток відбуваються в І триместрі,
що диктує необхідність виділення невиношування в цій групі
високого ризику в самостійне наукове завдання, рішенню якого і
присвячена наша наукова робота.
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РОЗДІЛ 5
ПРОФІЛАКТИКА НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ЕНДОМЕТРИТОМ В АНАМНЕЗІ
5.1. Вплив запропонованої методики на перебіг І триместру
вагітності
5.1.1. Клініко-ехографічні зміни. При вивченні ефективності
запропонованих лікувально-профілактичних заходів ми використовували той же самий методологічний підхід, який був описаний в
попередніх розділах.
Згідно з одержаними результатами (табл. 5.1), в 5-6 тиж.
відмінності між групами носили мінімальний характер і полягали в
зниженні на 25,0% (10 пацієнток) таких симптомів, як психоемоційна напруга і на 12,5% (5 жінок) різної нейроендокринної
симптоматики (1 група – 42,5% і 2 – 30,0%). Крім того, слідує і
зменшення на 10,0% (4 пацієнтки) періодично виділень, що
мажуться, із статевих шляхів. На нашу думку, одержані результати
свідчать про клінічну ефективність прегравідарної підготовки, проведеної у пацієнток 2 групи.
Таблиця 5.1
Клінічна симптоматика
Групи жінок
Симптоми

Група 1, n=40
Абс.

Група 2, n=40

%

Абс.

%

10

25,0

7

17,5

8

20,0

6

15,0

В 5-6 тиж. вагітності
Постійні болі внизу живота
Болі в дні передбачуваних
місячних
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Продовження табл 5.1
Групи жінок
Симптоми

Група 1, n=40

Група 2, n=40

Абс.

%

Абс.

%

Болі при фізичному навантаженні

21

52,5

16

45,0

Болі при психоемоційній напрузі

7

17,5

5

12,5

12

30,0

8

20,0

3

7,5

1

2,5

Нейроендокринна симптоматика

17

42,5

12

30,0

Психоемоційна напруга

26

65,0

16

40,0

10

25,0

6

15,0

6

15,0

4

10,0

Болі при фізичному навантаженні

19

47,5

12

30,0

Болі при психоемоційній напрузі

16

40,0

8

20,0

9

22,5

5

17,5

6

15,0

3

7,5

Нейроендокринна симптоматика

20

50,0

12

30,0

Психоемоційна напруга

23

57,5

14

35,0

6

15,0

3

7,5

9

22,5

5

17,5

Виділення із статевих шляхів,
що періодично мажуться
Виділення із статевих шляхів,
що постійно мажуться

В 9-10 тиж. вагітності
Постійні болі внизу живота
Болі в дні передбачуваних
місячних

Виділення із статевих шляхів,
що періодично мажуться
Виділення із статевих шляхів,
що постійно мажуться

В 12-13 тиж. вагітності
Постійні болі внизу живота
Болі в дні передбачуваних
місячних
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Продовження табл 5.1
Групи жінок
Симптоми

Група 1, n=40

Група 2, n=40

Абс.

%

Абс.

%

Болі при фізичному навантаженні

16

40,0

10

25,0

Болі при психоемоційній напрузі

12

30,0

7

17,5

14

35,0

8

20,0

6

15,0

3

7,5

Нейроендокринна симптоматика

18

45,0

10

25,0

Психоемоційна напруга

27

67,5

16

40,0

Виділення із статевих шляхів,
що періодично мажуться
Виділення із статевих шляхів,
що постійно мажуться

Надалі, в 9-10 тижнів вагітності відмінності між групами
носили вже більш виражений характер, при цьому слід наголосити
на зниженні у 20,0% (8 жінок) обстежених больових відчуттів при
психоемоційному навантаженні і у 17,5% (7 пацієнток). постійних
болів в нижніх відділах живота. Аналогічна закономірність між 1 і 2
групами збереглася і в 12-13 тижнів вагітності.
Підсумком вищеописаних відмінностей клінічної симптоматики в І триместрі вагітності сталі ускладнення, частота яких
наочно показана в таблиці 5.2. Згідно представленим даним нам
вдалося знизити частоту мимовільного переривання вагітності в 1
триместрі в 2 рази (1 група – 15,0% і 2 – 7,5%), що відбулося на
фоні помітного зменшення рівня порушень мікробіоценозу статевих
шляхів (1 група – 22,5% і 2 – 15,0%). Частота решти ускладнень
даного триместру вагітності істотно не відрізнялася по групах і була
в межах середньостатистичних значень.
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Таблиця 5.2
Ускладнення І триместру вагітності
Групи жінок
Симптоми

Група 1, n=40 Група 2, n=40
Абс.

%

Абс.

%

6

15,0

3

7,5

11

22,5

6

15,0

Ранній токсикоз

11

27,5

10

25,0

Анемія вагітних

7

17,5

6

15,0

Респіраторна вірусна інфекція

7

17,5

6

15,0

5

12,5

3

7,5

Мимовільне переривання вагітності
Порушення мікробіоценозу статевих
шляхів

Загострення екстрагенітальної
патології
Як

підтвердження

клінічної

ефективності

запропонованої

методики слід зазначити і результати динамічного ехографічного
обстеження пацієнток (табл. 5.3).
Таблиця 5.3
Ехографічні зміни
Групи жінок
Показник

Група 1, n=40
Абс.

Група 2, n=40

%

Абс.

%

В 5-6 тиж. вагітності
Гіпоплазія амніону

3

7,5

1

2,5

Дострокова облітерація екзацелома

1

2,5

-

-

3

7,5

1

2,5

Прискорене зростання або ранній
гідроамніон
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Продовження табл 5.3
Групи жінок
Показник

Група 1, n=40

Гіпоплазія хоріона

Група 2, n=40

Абс.

%

Абс.

%

3

7,5

1

2,5

В 9-10 тиж. вагітності
Гіпоплазія амніону

5

12,5

2

5,0

Дострокова облітерація екзацелома

3

7,5

1

2,5

Прскорене зростання або ранній

5

12,5

2

5,0

5

12,5

2

5,0

гідроамніон
Гіпоплазія хоріона

В 12-13 тиж. вагітності
Гіпоплазія амніону

2

10,0

3

15,0

Дострокова облітерація екзацелома

3

7,5

1

2,5

5

12,5

2

5,0

7

17,5

3

7,5

Прискорене зростання або ранній
гідроамніон
Гіпоплазія хоріона

Так, згідно з даними таблиці 5.3, в 1 групі в 5-6 тиж. вагітності
частіше за все наголошено на таких ехографічних особливостях, як
гіпоплазія амніона, прискореному дозріванні або ранньому гідроамніоні, а також гіпоплазії хоріону (по 7,5% в кожному випадку).
У 9-10 тижнів вагітності частота вищеописаних ехографічних
особливостей зросла до 12,5%, а в 2 групі знаходилася в межах 2,55,0%. На завершальному етапі, в 12-13 тижнів вагітності, частіше за
інші в 1 групі мала місце гіпоплазія хоріона, що і зумовило високу
частоту мимовільного переривання вагітності в 1 триместрі (15,0%)
порівняно з 7,5% при використанні запропонованої нами методики.
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У наступному підрозділі нашої наукової роботи ми вважали за
доцільне вивчити основні ендокринологічні особливості у обстежених пацієнток.
5.1.2. Зміни ендокринологічного статусу. Згідно з одержаними результатами (табл. 5.4), вже в 5-6 тижнів вагітності відмінності між групами носили достовірний характер з боку таких
показників, Е (1 група – 6,6±0,4 нмоль/л і 2 – 8,1±0,3 нмоль/л;
р<0,05); ПГ (1 група – 125,3±9,1 нмоль/л і 2 – 140,6±8,9 нмоль/л;
р<0,05) і ХГ (1 група – 94,3±5,4 нмоль/л і 2 – 101,3±7,6 нмоль/л;
р<0,05), що підтверджує клінічну ефективність прегравідарної підготовки, що проводиться, в 2 групі пацієнток.
Таблиця 5.4
Зміни ендокринологічного статусу
Групи жінок
Показник

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=40

n=40

В 5-6 тиж. вагітності
Е (нмоль/л)

10,1±0,8

6,6±0,4**

8,1±0,3*

ПГ (нмоль/л)

183,7±11,4

125,3±9,1**

140,6±8,9*

ХГ (нмоль/л)

108,7±7,3

94,3±5,4*

101,3±7,6

ПЛ (нмоль/л)

73,1±5,2

70,3±3,9

71,4±4,7

Кр (нмоль/л)

212,1±12,3

204,6±10,5

210,6±9,7

ТТГ (мМО/л)

1,7±0,1

1,7±0,1

1,8±0,2

Т3 (нмоль/л)

2,0±0,2

1,9±0,1

2,1±0,2

Т4 (нмоль/л)

124,3±10,4

120,6±9,7

122,7±7,5

В 9-10 тиж. вагітності
Е (нмоль/л)

14,2±1,1

9,3±0,9**

11,2±0,6*
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Продовження табл 5.4
Групи жінок
Показник

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=40

n=40

ПГ (нмоль/л)

224,5±13,1

181,4±1,4**

202,4±8,2*

ХГ (нмоль/л)

150,1±12,1

123,3±9,4*

147,2±9,1

ПЛ (нмоль/л)

101,2±8,4

94,9±7,2

98,8±8,7

Кр (нмоль/л)

313,1±21,7

317,9±28,7

318,6±29,3

ТТГ (мМО/л)

2,0±0,2

1,9±0,2

2,1±0,2

Т3 (нмоль/л)

2,4±0,3

2,2±0,2

2,3±0,2

Т4 (нмоль/л)

125,7±9,8

130,7±6,2

127,3±5,8

В 12-13 тиж. вагітності
Е (нмоль/л)

20,1±1,2

14,2±1,2**

17,1±1,0*

ПГ (нмоль/л)

287,3±21,2

217,4±12,3**

230,2±11,2*

ХГ (нмоль/л)

191,2±18,3

187,6±13,5

190,4±10,4

ПЛ (нмоль/л)

131,4±12,1

135,6±11,2

132,6±10,8

Кр (нмоль/л)

273,6±21,4

316,9±12,8*

251,7±26,4

ТТГ (мМО/л)

2,1±0,2

2,2±0,2

2,3±0,2

Т3 (нмоль/л)

2,2±0,1

2,3±0,2

2,1±0,2

Т4 (нмоль/л)

120,5±9,8

119,9±4,2

121,7±7,3

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
Надалі, в 9-10 тижнів вагітності, відмінності між групами
носили аналогічний характер, а в 12-13 тижнів додатково до
вищеописаних змін наголошено і на достовірному зниженні рівня
Кр (1 група – 316,9±12,8 нмоль/л і 2 – 251,7±26,4 нмоль/л; р<0,05)
при використанні запропонованої методики у жінок з ХЕ в анамнезі.
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Окрім вищеописаних ендокринологічних змін, ми провели
динамічне вивчення імунологічних, біохімічних і мікробіологічних
параметрів, які представлені в наступному підрозділі.
5.1.3. Зміни імунологічних, біохімічних і мікробіологічних
параметрів. Як свідчать дані таблиці 5.5, в 5-6 тижнів вагітності
достовірні відмінності між групами жінок з ХЕ в анамнезі полягали
в достовірному зниженні в 1 групі числа CDЗ+ (1 група – 41,5±2,8%
і 2 – 48,4±3,4%; р<0,05) і CD4+ (1 група – 25,1±2,2% і 2 –
30,1±1,4%; р<0,05), а кількість CD8+ залишалася без достовірних
відмінностей (р>0,05).
Таблиця 5.5
Зміни імунологічного статусу
Групи жінок
Показник

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=40

n=40

В 5-6 тиж. вагітності
CD 3+ (%)

61,1±5,1

41,5±2,8**

48,4±3,4*

CD 4+ (%)

42,2±4,1

25,1±2,2**

30,1±1,4*

CD 8+ (%)

43,8±5,1

51,9±3,6*

52,9±3,2*

CD 4+/ CD8+

0,9±0,1

0,5±0,1*

0,6±0,1*

В 9-10 тиж. вагітності
CD 3+ (%)

60,8±4,2

41,7±3,4**

49,5±2,0*

CD 4+ (%)

41,8±2,1

24,3±2,2**

31,1±1,5*

CD 8+ (%)

42,1±1,8

59,5±2,4**

51,4±2,0*

CD 4+/ CD8+

1,0±0,1

0,4±0,01**

0,6±0,02*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
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На наступному етапі, в 9-10 тижнів вагітності, наголошено в
1 групі і на достовірному збільшенні числа CD8+ (1 група –
59,5±2,4% і 2 – 51,4±2,0%; р<0,05), а також співвідношення
CD4+/CD8+ (1 група – 0,4±0,01 і 2 – 0,6±0,02; р<0,05). Аналогічна
ситуація збереглася і в 12-13 тижнів вагітності, проте показувати її
в окремій таблиці ми визнали за недоцільне.
Аналізуючи основні біохімічні зміни (табл. 5.6), слід констатувати, що в 5-6 тижнів вагітності що достовірні зміни між контрольною і основними групами відзначені тільки з боку трьох показників: β-ліпопротеїди (контрольна група – 50,3±1,5 Од/л; 1 – 66,1±2,2
Од/л і 2 – 65,8±1,9 Од/л; р<0,05); тригліцериди (контрольна група –
3,2±0,3 ммоль/л; 1 – 4,4±0,4 ммоль/л і 2 – 4,6±0,3 ммоль/л; р<0,05) і
ЛФ (контрольна група – 150,1±10,1 МО/л; 1 – 188,6±10,3 МО/л і 2 –
191,2±12,1 МО/л; р<0,05). Відсутність достовірних змін між 1 і 2 групами обумовлена віковими змінами обстежених пацієнток.
Таблиця 5.6
Біохімічні зміни в 5-6 тиж. вагітності
Групи жінок
Показник

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=40

n=40

В 5-6 тиж. вагітності
Креатинін (мкмоль/л)

52,1±2,1

50,4±1,6

51,3±2,5

Сечовина (ммоль/л)

4,5±0,3

4,6±0,3

4,4±0,2

Заг. білірубін (мкмоль/л)

12,1±1,0

12,4±0,9

11,9±0,8

Холестерин (мкмоль/л)

5,4±0,4

5,6±0,4

5,5±0,3

β-ліпопротеїди (Од/л)

50,3±1,5

66,1±2,2*

65,8±1,9*

Тригліцериди (ммоль/л)

3,2±0,3

4,4±0,4*

4,6±0,3*

ЛФ (МО/л)

150,1±10,1

188,6±10,3* 191,2±12,1*
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Продовження табл. 5.6
Групи жінок
Показник

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=40

n=40

В 9-10 тиж. вагітності
Креатинін (мкмоль/л)

50,8±2,4

49,2±3,3

48,7±2,6

Сечовина (ммоль/л)

4,6±0,3

4,8±0,5

4,9±0,3

Заг. білірубін (мкмоль/л)

12,0±1,1

11,8±0,9

11,6±0,7

Холестерин (мкмоль/л)

5,5±0,6

5,3±0,3

5,6±0,5

β-ліпопротеїди (Од/л)

49,9±1,6

62,9±2,2*

63,9±2,1*

Тригліцериди (ммоль/л)

3,3±0,3

4,6±0,5*

4,7±0,4*

ЛФ (МО/л)

142,8±9,8

179,9±10,5* 181,9±12,8*

В 12-13 тиж. вагітності
Креатинін (мкмоль/л)

51,2±2,5

49,8±3,3

50,1±3,5

Сечовина (ммоль/л)

4,7±0,3

4,9±0,3

5,0±0,4

Заг. білірубін (мкмоль/л)

11,8±1,2

11,9±1,0

11,7±1,2

Холестерин (мкмоль/л)

5,6±0,5

5,5±0,4

5,6±0,4

β-ліпопротеїди (Од/л)

50,4±2,4

63,9±2,7*

65,1±2,2*

Тригліцериди (ммоль/л)

3,3±0,3

4,9±0,4*

4,7±0,4*

ЛФ (МО/л)

148,4±11,2

189,2±10,4* 190,2±11,0*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Така ж сама ситуація збереглася і при обстеженні пацієнток в
9-10 і 12-13 тижнів вагітності.
Достовірні зміни мікробіоценозу у пацієнток контрольної і
2 групи в 5-6 тижнів були відсутні (р>0,05) (табл. 5.7). Порівняно з
цим, в жінок 1 групи наголошено на достовірному зниженні кількості лактобацил (до 4,6±0,2 КУО/мл; р<0,05) і біфідобактерій (до
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4,8±0,3 КУО/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні числа стафілококів (до 3,8±0,2 КУО/мл; р<0,05).
Таблиця 5.7
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів
Мікроорганізми

Групи жінок

(кількість мікроорганізмів

Контр.

Група 1,

Група 2,

в 1 мл секрету), КУО/мл

група, n=20

n=40

n=40

В 5-6 тиж. вагітності
Лактобацили

6,5±0,2

4,6±0,2*

6,2±0,2

Біфідобактерії

6,6±0,3

4,8±0,3*

6,3±0,2

Молочнокислі стрептококи

3,1±0,2

3,0±0,3

3,3±0,2

Ешерихії

-

-

1,0±0,1

Протей

-

1,0±0,1

-

Гриби роду Candida

-

-

1,0±0,1

Стафілококи

2,4±0,2

3,8±0,2*

2,3±0,1

В 9-10 тиж. вагітності
Лактобацили

6,7±0,3

4,7±0,2*

6,5±0,3

Біфідобактерії

6,8±0,4

4,8±0,3*

6,6±0,2

Молочнокислі стрептококи

3,1±0,3

3,2±0,3

2,8±0,3

Ешерихії

-

1,0±0,1

-

Протей

-

1,0±0,1

-

Гриби роду Candida

-

1,0±0,1

-

Стафілококи

2,7±0,2

4,3±0,3*

3,1±0,3*

В 12-13 тиж. вагітності
Лактобацили

6,9±0,4

4,0±0,4*

6,5±0,3

Біфідобактерії

7,0±0,5

5,1±0,5*

7,1±0,6

Молочнокислі стрептококи

3,4±0,2

2,2±0,2*

3,0±0,3

Ешерихії

-

-

-
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Продовження табл. 5.7
Групи жінок

Мікроорганізми
(кількість мікроорганізмів

Контр.

Група 1,

Група 2,

в 1 мл секрету), КУО/мл

група, n=20

n=40

n=40

Протей

-

-

-

Гриби роду Candida

-

-

-

Стафілококи

2,4±0,2

4,2±0,2*

2,2±0,2

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
У подальшому, в 9-10 і в 11-12 тижнів вагітності, вищеописані
особливості повністю збереглися.
Таким чином, як показали результати клінічних і додаткових
методів

досліджень,

використання

запропонованої

лікувально-

профілактичної методики у жінок з ХЕ в анамнезі дозволяє в 2 рази
знизити частоту мимовільного переривання вагітності в 1 триместрі
на фоні одночасної корекції ендокринологічних, імунологічних і
мікробіологічних змін. Встановлені нами порушення ліпідного
обміну у обстежених пацієнток зв'язані, в основному, з віковими
змінами і достовірно не змінюються при використанні запропонованої методики.
Ми вважали за доцільне вивчити подальші результати акушерських і перинатальних результатів розродження у пацієнток різних
груп.
5.2. Вплив запропонованої методики на акушерські
і перинатальні результати розродження
5.2.1. Акушерські і перинатальні результати розродження.
При оцінці клінічного перебігу ІІ триместру вагітності (табл. 5.8)
нами наголошено на істотному зниженні двох основних ускладнень:
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ПД (1 група – 44,1% і 2 – 21,6%) і прееклампсії (1 група – 20,6% і
2 – 10,8%), а також порушень мікробіоценозу статевих шляхів
(1 група – 26,5% і 2 – 10,8%). На відміну від цього, рівень
гестаційної анемії неістотно відрізнявся по групах (1 група – 44,1%
і 35,1% відповідно).
Таблиця 5.8
Клінічний перебіг ІІ триместру вагітності (14-27 тиж.)
Групи жінок
Ускладнення

Група 1,

Група 2,

n=34 (%)

n=37 (%)

Плацентарна недостатність

15 (44,1)

8 (21,6)

Анемія вагітних

15 (44,1)

13 (35,1)

Прееклампсія

7 (20,6)

4 (10,8)

9 (26,5)

4 (10,8)

2 (5,9)

1 (2,7)

2 (5,9)

1 (2,7)

Порушення мікробіоценозу
статевих шляхів
Респіраторна вірусна
інфекція
Загострення соматичної
патології

У ІІІ триместрі вагітності (табл. 5.8) основним відмінністю між
групами була частота передчасних пологів, яка складала в 1 групі –
8 випадків з 34 (23,5%) і в 2 – 2 з 37 (5,4%), тобто зниження в 4,4
рази. Серед решти особливостей можна наголосити при використанні запропонованої нами методики на зменшенні рівня ПД
(1 група – 64,5% і 2 – 38,9%) і прееклампсії (1 група – 35,5% і 2 –
25,8%), так само, як і в ІІ триместрі.

101
Таблиця 5.8
Клінічний перебіг ІІІ триместру вагітності (28-40 тиж.)
Групи жінок
Ускладнення

Група 1,

Група 2,

n=31 (%)

n=36 (%)

Плацентарна недостатність

20 (64,5)

14 (38,9)

Анемія вагітних

19 (61,3)

16 (44,4)

Прееклампсія

11 (35,5)

8 (25,8)

13 (41,9)

8 (25,8)

Респіраторна вірусна інфекція

4 (12,9)

2 (5,6)

Загострення соматичної патології

4 (12,9)

2 (5,6)

Порушення мікробіоценозу статевих
шляхів

Ми вважали за доцільне вивчити терміни розвитку основних
акушерських ускладнень у жінок з ХЕ в анамнезі: ПД (табл. 5.9) і
анемії (табл. 5.9).
Таблиця 5.9
Терміни розвитку основних акушерських ускладнень
у жінок з ХЕ в анамнезі
Групи жінок
Термін вагітності

Група 1,

Група 2,

n=20 (%)

n=14 (%)

Плацентарна дисфункція
16-20 тиж.

4 (20,0)

4 (28,6)

21-25 тиж.

5 (25,0)

4 (28,6)

26-30 тиж.

6 (30,0)

4 (28,6)

31-35 тиж.

4 (20,0)

2 (14,3)

Після 36 тиж.

1 (5,0)

-
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Продовження табл. 5.9
Групи жінок
Термін вагітності

Група 1,

Група 2,

n=20 (%)

n=14 (%)

Гестаційна анемія
До 16 тиж.

3 (15,8)

2 (12,5)

16-20 тиж.

3 (15,8)

2 (12,5)

21-25 тиж.

6 (31,6)

5 (31,3)

26-30 тиж.

4 (21,1)

5 (31,3)

31-35 тиж.

3 (15,8)

2 (12,5)

Після 36 тиж.

-

-

При цьому істотних відмінностей між групами нами не встановлено, що свідчать про відсутність взаємозв'язки між термінами і
частотою розвитку цих ускладнень.
Частота основних ускладнень термінових пологів істотно відрізняється по групах (табл. 5.10).
Таблиця 5.10
Клінічний перебіг термінових пологів
Групи жінок
Ускладнення

Група 1,

Група 2,

n=26 (%)

n=33 (%)

7 (26,9)

3 (9,1)

Аномалії пологової діяльності

3 (11,5)

1(3,0)

Дистрес плода

9 (34,6)

4 (12,1)

Кесарів розтин

19 (73,1)

16 (48,5)

Передчасний розрив плодових
оболонок

Особливо наочно це є видимим з боку таких ускладнень, як
передчасний розрив плодових оболонок (1 група – 26,9% і 2 – 9,1%);
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аномалії пологової діяльності (1 група – 11,5% і 2 – 3,0%) і дистрес
плода (1 група – 34,6% і 2 – 12,1%), що, у свою чергу відобразилося
і на частоті кесаревих розтинів (1 група – 73,1% і 2 – 48,5%).
При цьому, в структурі показань (табл. 5.11) переважали ДРТ (1
група – 52,6% і 2 – 62,5%) а в 1 групі частіше зустрічалися ПД (1 група – 31,6% і 2 – 18,8%); дистрес плода (1 група – 26,3% і 2 – 12,5%) і
аномалії пологової діяльності (1 група – 15,8% і 2 – 6,3% відповідно).
Таблиця 5.11
Показання до кесарева розтину
Групи
Показання

Група 1,

Група 2,

n=19 (%)

n=16 (%)

ДРТ

10 (52,6)

10 (62,5)

Дистрес плода

5 (26,3)

2 (12,5)

Плацентарна недостатність

6 (31,6)

3 (18,8)

Тазове передлежання

4 (21,1)

3 (18,8)

Аномалії пологової діяльності

3 (15,8)

1 (6,3)

Аналізуючи основні особливості стану новонароджених (табл.
5.12), можна відзначити, що в 2 групі частіше народжувалися діти в
Таблиця 5.12
Стан новонароджених
Групи
Показання

Група 1,

Група 2,

n=34 (%)

n=36 (%)

Задовільний

16 (47,1)

30 (83,3)

Асфіксія середнього ступеня

9 (26,5)

3 (8,3)

Тяжка асфіксія

5 (14,7)

2 (5,5)

Інтранатальна загибель плода

2 (5,9)

-

Постнатальна загибель плода

2 (5,9)

1 (2,8)
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задовільному стані (1 група – 47,1% і 2 – 83,3%) за рахунок високої
частоти асфіксії новонароджених середнього (1 група – 26,5% і 2 –
8,3%) і важкого ступеня (1 група – 14,7% і 2 – 5,5%). Сумарні
перинатальні втрати складали в 1 групі 4 випадки з 34 (117,6‰), а в
2 – 1 з 36 (27,8‰), тобто наголошено на зниженні в 4,2 рази.
Серед основних особливостей постнатальної захворюваності
(табл. 5.13) можна виділити високий рівень у 2 групі постгіпоксичної енцефалопатії (1 група – 28,1% і 2 – 11,4%); реалізації внутрішньоутробного інфікування (1 група – 15,6% і 2 – 5,7%) і респіраторного дистрес-синдрому (1 група – 12,5% і 2 – 5,7%).
Таблиця 5.13
Постнатальна захворюваність
Групи
Показання
Постгіпоксична енцефалопатія
Реалізація внутрішньоутробного інфікування
Респіраторний дистрессиндром

Група 1,

Група 2,

n=32 (%)

n=35 (%)

9 (28,1)

4 (11,4)

5 (15,6)

2 (5,7)

4 (12,5)

2 (5,7)

Ці відмінності, на нашу думку, були обумовлені високим
рівень асфіксії новонароджених, ПД і передчасних пологів при
використанні загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів.
Високий рівень ПД і перинатальної патології послужив для нас
підставою до більш глибокого вивчення функціонального стану
фетоплацентарного комплексу у обстежених жінок.
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5.2.2. Зміни функціонального стану фетоплацентарного
комплексу. При оцінці функціонального стану фетоплацентарного
комплексу ми вважали тільки самі інформативні критерії, які
представлені нами в динаміці ІІ і ІІІ триместрів.
Аналізуючи особливості кровотоку в маткових артеріях (табл.
5.14), можна наголосити на достовірному збільшенні ПІ в обох
основних групах порівняно з контролем (контрольна група –
0,72±0,03; 1 – 0,89±0,04 і 2 – 0,87±0,03; р<0,05), а решта параметрів
залишалася без достовірних відмінностей (р>0,05).
Таблиця 5.14
Динаміка показників судинної резистентності в ІІ триместрі
вагітності
Показники
резистентності

Групи
Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=34

n=37

В маткових артеріях
ПІ

0,72±0,03

0,89±0,04*

0,87±0,03*

ІР

0,47±0,01

0,49±0,02

0,48±0,02

CDВ

1,96±0,05

1,99±0,03

2,01±0,03

В артерії пуповини
ПІ

1,01±0,03

1,22±0,06*

1,03±0,02

ІР

0,67±0,01

0,74±0,01*

0,65±0,01

CDВ

3,11±0,11

3,62±0,12*

3,14±0,12

В середній мозковій артерії плода
ПІ

1,63±0,05

1,65±0,03

1,66±0,04

ІР

0,82±0,01

0,85±0,01

0,84±0,01

CDВ

5,43±0,21

6,96±0,18*

5,59±0,12

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
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В артерії пуповини в ІІ триместрі, окрім вищеописаних змін в
маткових артеріях,. нами діагностовано достовірне збільшення ІР
тільки в 1 групі (контрольна група – 0,67±0,01; 1 – 0,74±0,01; р<0,05
і 2 – 0,65±0,01; р>0,05), що свідчить про більш високу частоту
перинатальної патології, що розвивається, в ІІ триместрі вагітності
при використанні загальноприйнятих лікувально-профілактичних
заходів.
У середній мозковій артерії в ІІ триместрі також в 1 групі
наголошено на достовірному підвищенні CDВ (контрольна група –
5,43±0,21; 1 – 6,96±0,18; р<0,05 і 2 – 5,59±0,12; р>0,05).
Серед основних особливостей ендокринологічного статусу в
ІІ триместрі вагітності (табл. 5.15) можна відмітити більш глибокі
зміни при використанні загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходах з боку самих інформативних показників: достовірне
Таблиця 5.15
Ендокринологічний статус в ІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=34

n=37

Е (нмоль/л)

16,9±1,1

10,1±0,8**

12,4±1,1*

ПГ (нмоль/л)

421,4±21,1

268,5±20,3**

375,5±22,6*

ХГ (нмоль/л)

212,5±15,4

133,7±11,5**

167,8±12,3*

ПЛ (нмоль/л)

143,5±9,4

147,9±7,6

150,5±7,1

Кр (нмоль/л)

642,3±27,1

784,3±20,5*

651,9±12,7

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
зниження вмісту Е (контрольна група – 16,9±1,1 нмоль/л; 1 –
10,1±0,8 нмоль/л; р<0,01 і 2 – 12,4±1,1 нмоль/л; р<0,05); ПГ
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(контрольна група – 421,4±21,1 нмоль/л; 1 – 268,5±20,3 нмоль/л;
р<0,01 і 2 – 375,5±22,6 нмоль/л; р<0,05) і ХГ (контрольна група –
212,5±15,4 нмоль/л; 1 – 133,7±11,5 нмоль/л; р<0,01 і 2 – 167,8±12,3
нмоль/л; р<0,05) при одночасному збільшенні концентрації Кр
(контрольна група – 642,3±27,1 нмоль/л; 1 – 784,3±20,5 нмоль/л;
р<0,05 і 2 – 651,9±12,7 нмоль/л; р>0,05).
Безумовно, використання запропонованих лікувально-профілактичних заходів не дозволяє повністю нормалізувати ендокринологічний статусу у жінок з ХЕ в анамнезі, проте в 2 групі ці зміни
носять менш виражений характер, причому вже в ІІ триместрі
вагітності.
Порушення кровотоку в маткових артеріях в ІІІ триместрі в
обох основних групах носять аналогічний характер і не залежать від
лікувально-профілактичної методики, що використовується (табл.
5.16).
Таблиця 5.16
Динаміка показників судинної резистетності в ІІІ триместрі
вагітності
Показники
резистентності

Групи
Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=31

n=36

В маткових артеріях
ПІ

0,58±0,02

0,81±0,03*

0,82±0,04*

ІР

0,42±0,01

0,54±0,01*

0,55±0,01*

CDВ

1,81±0,03

2,08±0,04*

2,11±0,02*

В артерії пуповини
ПІ

0,93±0,03

1,17±0,03*

0,94±002

ІР

0,65±0,04

0,71±0,05

0,69±0,03

CDВ

2,55±0,07

3,51±0,13*

2,49±0,12
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Продовження табл 5.16

Показники
резистентності

Групи
Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=31

n=36

В середній мозковій артерії плода
ПІ

1,35±0,06

1,52±0,02*

1,31±0,04

ІР

0,76±0,01

0,98±0,01*

0,77±0,01

CDВ

3,81±0,11

3,71±0,11

3,78±0,13

В аорті плода
ПІ

1,79±0,05

1,81±0,05

1,82±0,04

ІР

0,83±0,02

0,84±0,03

0,82±0,03

CDВ

6,52±0,27

7,27±0,23*

6,58±0,21

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Порівняно

з

цим,

в

артерії

пуповини

достовірні

зміни

мали місце тільки в 1 групі з боку двох параметрів: ПІ і CDВ
(р<0,05).
Практично на аналогічній закономірності наголошено нами і
при оцінці кровотоку в середній мозковій артерії в ІІІ триместрі:
збільшення ПІ і ІР (р<0,05).
В аорті плода (табл. 5.34) в цей термін мало місце тільки в
1 групі достовірне збільшення CDВ (р<0,05).
Зміни ендокринологічного статусу в ІІІ триместрі вагітності
мають аналогічний характер з ІІ триместром, за винятком достовірного зниження ПЛ також з різним ступенем вираженості
(контрольна група – 273,4±21,5 нмоль/л; 1 – 187,6±12,5 нмоль/л;
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р<0,01 і 2 – 209,5±13,3 нмоль/л; р<0,05) (табл. 5.17).
Таблиця 5.17
Ендокринологічний статус в ІІІ триместрі
вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=31

n=36

Е (нмоль/л)

56,1±2,2

38,5±2,2**

45,7±2,2*

ПГ (нмоль/л)

605,8±18,1

508,6±14,2**

549,7±14,8*

ХГ (нмоль/л)

362,4±27,6

221,5±18,6**

268,5±20,7*

ПЛ (нмоль/л)

273,4±21,5

187,6±12,5**

209,5±13,3*

Кр (нмоль/л)

819,5±24,2

955,2±21,5*

822,5±20,8

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Отже, одержані результати оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу підтверджують ефективність запропонованих лікувально-профілактичних заходів.
5.2.3. Особливості гомеостазу і мікробіоценозу статевих
шляхів. У завершальному розділі ми проаналізували основні зміни
гомеостазу і мікробіоценозу статевих шляхів в динаміці ІІ і ІІІ триместрів вагітності.
Так, згідно з одержаними результатами в ІІ триместрі основні
біохімічні зміни торкаються тільки показників ліпідного обміну
(вміст холестерину, β-ліпопротеїдів, тригліцеридів і ЛФ), причому
незалежно від лікувально-профілактичної методики, що використовується (табл. 5.18).
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Таблиця 5.18
Біохімічні зміни в ІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=34

n=37

Креатинін (мкмоль/л)

n=20
57,7±3,8

57,8±3,2

58,3±2,9

Сечовина (ммоль/л)

5,0±0,4

4,9±0,2

5,1±0,3

Загальний білірубін

11,9±1,1

12,0±1,3

12,2±1,6

Холестерин (мкмоль/л)

5,5±0,1

7,1±0,3*

6,8±0,2*

β-ліпопротеїди (Од/л)

50,2±1,6

61,9±1,5*

60,8±1,5*

Тригліцериди (ммоль/л)

3,1±0,2

4,3±0,2*

4,5±0,3*

ЛФ (МО/л)

151,8±7,3

174,2±7,5*

154,3±6,5

(мкмоль/л)

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
У порівнянні з цим, імунологічні зміни в ІІ триместрі вагітності залежать від методики лікувально-профілактичних заходів, що
використовується, і в 2 групі носять менш виражений характер
(1 група – р<0,01 і 2 – р<0,05) (табл. 5.19).
Таблиця 5.19
Імунологічні зміни в ІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=34

n=37

CD3+

n=20
59,1±4,3

37,5±2,6**

47,2±2,4*

CD4+

42,5±2,1

23,5±2,2**

29,8±2,5*

CD8+

41,9±1,9

61,1±2,2**

52,9±2,4*

CD4+/CD8+

1,0±0,1

0,4±0,1**

0,6±0,1*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
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Зміни мікробіоценозу статевих шляхів також залежали від
лікувально-профілактичної методики, що використовується (табл.
5.20).
Таблиця 5.20
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів в ІІ триместрі
(КУО/мл)
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=20

n=34

n=37

Лактобацили

6,3±0,3

2,8±0,2**

4,2±0,2*

Біфідобактерії

6,1±0,2

2,6±0,1**

4,1±0,2*

3,2±0,2

2,1±0,1*

3,0±0,3

Ешерихії

-

1,0±0,1

-

Протей

-

1,0±0,1

-

-

1,0±0,1

-

2,5±0,2

4,9±0,2**

3,7±0,3*

Молочнокислі
стрептококи

Груби роду
Candida
Стафілококи

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
При цьому в 2 групі зниження числа лактобацил, біфідобактерій і стафілококів носили менш виражений характер (1 група –
р<0,01 і 2 – р<0,05), а число молочнокислих стрептококів в 2 і
контрольній групах достовірно не розрізнялися (р>0,05).
Біохімічні зміни в ІІІ триместрі вагітності повністю відповідали вищеописаним в ІІ триместрі (табл. 5.21).
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Таблиця 5.21
Біохімічні зміни в ІІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=31

n=36

Креатинін (мкмоль/л)

n=20
59,6±3,1

61,1±2,3

58,9±2,2

Сечовина (ммоль/л)

5,1±0,4

4,9±0,2

5,0±0,5

12,5±1,1

11,0±1,1

12,2±1,2

Холестерин (мкмоль/л)

5,3±0,4

7,4±0,4*

7,5±0,3*

β-ліпопротеїди (Од/л)

52,1±4,3

63,1±3,2*

64,6±2,8*

Тригліцериди (ммоль/л)

3,0±0,2

4,7±0,4*

4,6±0,3*

ЛФ (МО/л)

152,1±6,1

173,9±7,1*

176,6±6,3*

Загальний білірубін
(мкмоль/л)

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05.
Аналогічна ситуація мала місце і з боку імунологічних (табл.
5.22) і мікробіологічних параметрів (табл. 5.23).
Таблиця 5.22
Імунологічні зміни в ІІІ триместрі вагітності
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=31

n=36

CD3+

n=20
60,4±2,4

36,2±2,2**

49,2±1,8*

CD4+

43,4±2,2

19,6±2,0**

29,6±2,1*

CD8+

42,9±2,1

62,2±2,1**

53,9±1,8*

CD4+/CD8+

1,0±0,1

0,3±0,02**

0,5±0,03*

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
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Таблиця 5.23
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів в
ІІІ триместрі (КУО/мл)
Групи
Показники

Контр. група,

Група 1,

Група 2,

n=31

n=36

Лактобацили

n=20
6,5±0,3

4,2±0,3*

6,2±0,4

Біфідобактерії

6,4±0,2

3,8±0,2*

6,1±0,3

4,0±0,3

2,5±0,1*

3,9±0,3

Ешерихії

-

-

-

Протей

-

-

-

Груби роду Candida

-

-

-

Стафілококи

2,3±0,1

5,2±0,2**

3,6±0,2*

Молочнокислі
стрептококи

Примітка. Достовірність р відносно контрольної групи *<0,05;
**<0,01.
Таким чином, як показали результати проведених дослідження
використання запропонованої лікувально-профілактичної методики
у жінок з ХЕ в анамнезі дозволяє не тільки істотно знизити частоту
мимовільного переривання вагітності в І її триместрі, але і покращити акушерські та перинатальні результати розродження.
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РОЗДІЛ 6
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати проведених досліджень свідчать, що середній вік
обстежених жінок складав 37,8±2,8 років і достовірно не відрізнявся
за групами (р>0,05).
При

оцінці

основних

моментів

репродуктивної

функції

пацієнток з ХЕ в анамнезі було відмічено, що початково не було
вагітностей у 42,5% пацієнток в 1 і 37,5% – в 2 групі. Серед різних
варіантів завершення попередніх вагітностей переважали артифиційні аборти (1 група – 30,0% і 2 – 32,5%) і мимовільне
переривання вагітності в ранні терміни (1 група – 27,5% і 2 – 30,0%
відповідно). У структурі порушень репродуктивної функції в обох
групах частіше зустрічався «чисто» жіночий чинник (1 група –
39,3% і 2 – 41,4%) в порівнянні з чоловічим (1 група – 32,1% і 2 –
27,6%) і з поєднаним (1 група – 28,6% і 2 – 31,0% відповідно).
Отримані результати свідчать про негативний вплив хронічного
запалення ендометрія на стан репродуктивної функції жінок, на що
також відмічено у сучасній літературі [1, 3].
За даними ряда авторів [2, 9], ХЕ зачастую супруводжується
іншими варіантами генітальної патології. За нашими даними,
частіше за інші мали місце запальні процеси додатків матки
(хронічний сальпінгоофорит – 1 група – 35,0% і 2 – 37,5%
відповідно). В кожному 4-5-му спостереженні виявлено порушення
менструальної функції (1 група – 25,0% і 2 – 27,5%) і патологічні
зміни шийки матки (1 група – 20,0% і 2 – 22,5%). Вважаємо також за
необхідне наголосити на високому рівні в анамнезі пухлин яєчників
і матки (1 група – 12,5% і 2 – 10,0%), які були проліковані оперативним шляхом.
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Особливий інтерес представляють дані про результати морфологічного дослідження ендометрія у обстежених жінок. Так, згідно
отриманих результатів наявність в ендометрії запальних інфільтратів, що складаються переважно з лімфоїдних елементів з включенням макрофагів і еозинофілів і розташованих частіше довкола
залоз і кровоносних судин, рідше дифузно мали місце в 52,5%
випадків; наявність в інфільтратах плазматичних клітин – у 46,5%;
осередкове фіброзування строми ендометрія – у 35,0% та склеротичні зміни стінок спіральних артерій ендометрія – у 30,0%.
Поєднані варіанти вищеописаних змін мали місце в 64,0% випадках.
Порівняно з попередніми даними рівень супутньої екстрагенітальної патології складав 82,5% і 85,0% відповідно за групами,
що є більш високим порівнянно з загальною популяцією [4, 13]. При
цьому, основним варіантом соматичної захворюваності була ендокринна патологія (1 група – 47,5% і 2 – 50,0%), серед яких частіше
інших були захворювання щитовидної залози (1 група – 22,5% і 2 –
25,0%) і метаболічний синдром (1 група – 15,0% і 2 – 17,5%
відповідно). Також, звертає на себе увагу і значний рівень супутніх
серцево-судинних захворювань (1 група – 27,5% і 2 – 30,0%) і
патології шлунково-кишкового тракту (1 група – 15,0% і 2 – 17,5%
відповідно).
У сукупності на момент настання вагітності стан свого здоров'я оцінювали задовільним більше половини пацієнток (1 група –
60,0% і 2 – 55,0%), хорошим – кожна третя жінка (1 група – 27,5% і
2 – 30,0%) і проблематичним – відповідно 12,5% в 1 групі і 15,0% –
в 2 групі.
Отже, як показали результати проведеної клінічної характеристики пацієнток, розподіл їх на групи було проведено відповідно
з поставленою метою та завданнями нашого наукового дослідження.
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Наші наукові дослідження проведені в два етапи. Так, на
спочатку ми оцінили ефективність загальноприйнятих лікувальнопрофілактичних заходів по триместрам вагітності [2, 10].
Результати проведених досліджень в І триместрі вагітності
свідчать, що жінки з ХЕ в анамнезі складають групу високого
ризику щодо невиношування, частота якого складає 15,0%. Дане
ускладнення розвивається на фоні виражених ехографічних змін
(гіпоплазя амніона; дострокова облітерація екзацелома; прискорене
зростання або ранній гідроамніон і гіпоплазія хоріона); дисгормональних порушень (зниження вмісту Е і ПГ); імунологічних
(зниження числа CD3+ і CD4+ при зростанні числа CD8+);
біохімічних (збільшення вмісту β-ліпопротеїдів, тригліцеридів і ЛФ)
і мікробіологічних (зниження числа лактобацил і біфідобактерій на
фоні зростання різних штамів стафілококів) порушень.
Залежно

від

репродуктивного

анамнезу

більш

виражені

ехографічні і ендокринологічні зміни мали місце у жінок з ХЕ в
анамнезі після ДРТ.
В подальшому, ІІ і ІІІ триместр вагітності характеризуються
більш високою частотою різних ускладнень і частота репродуктивних втрат в різні періоди (невиношування – 15,0% і недоношування – 23,5%) диктує необхідність удосконалення існуючих
лікувально-профілактичних заходів. Розродження жінок з ХЕ в
анамнезі характеризується високою частотою не тільки невиношування, але і недоношування, а також різної перинатальної патології.
Це диктує необхідність більш детального вивчення функціонального
стану фетоплацентарного комплексу [240, 246].
Згідно отриманих нами результатів, в ІІ та ІІІ триместрах
вагітності основні зміни кровотоку відбуваються в артерії пуповини
і лише незначні в маткових артеріях і в аорті плода. Ці дані свідчать
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про початок розвитку ПД у жінок з ХЕ в анамнезі, причому більшою
мірою за рахунок страждання плода і подальшою затримкою його
розвитку.
Ендокринологічні

зміни

в

ці

періоди

вагітності

характеризуються достовірним зниженням вмісту Е (контрольна
група – 16,9±1,1 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 13,1±1,0 нмоль/л; р<0,05 і
1.2 – 12,6±1,1 нмоль/л; р<0,05); ПГ (контрольна група – 421,4±21,1
нмоль/л; підгрупа 1.1 – 367,4±22,3 нмоль/л; р<0,05 і 1.2 – 370,5±21,4
нмоль/л; р<0,05) і ХГ (контрольна група – 212,5±15,4 нмоль/л;
підгрупа 1.1 – 163,5±14,3 нмоль/л; р<0,05 і 1.2 – 165,4±15,2 нмоль/л;
р<0,05) на фоні одночасного збільшення рівня Кр (контрольна група
– 642,3±27,1 нмоль/л; підгрупа 1.1 – 785,4±21,2 нмоль/л; р<0,05 і 1.2
– 791,5±19,3 нмоль/л; р<0,05) і незміненому вмісті ПЛ (р>0,05).
Одержані нами допплерометричні і ендокринологічні результати корелюють з високим рівнем ПД вже в ІІ триместрі вагітності.
Разом з тим, нами не встановлено достовірних відмінностей між
підгрупами пацієнток залежно від репродуктивного анамнезу і
використання ДРТ.
Отже, основними маркерами ПД у жінок з ХЕ в анамнезі в ІІ і
ІІІ триместрах вагітності є допплерометричні і ендокринологічні
показники, що необхідно враховувати при корекції діагностичних і
лікувально-профілактичних заходів.
Враховуючи високу частоту у новонародженого реалізації
внутрішньоутробного інфікування ми вважали за доцільне вивчити
основні зміни мікробіоценозу статевих шляхів, що є необхідним для
жінок з високим ризиком репродуктивних втрат [48, 100].
Нами встановлено достовірне зниження числа лактобацил
(контрольна група – 6,3±0,3 КУО/мл; підгрупа 1.1- 2,9±0,2 КУО/мл;
р<0,01 і 1.2 – 2,8±0,1 КУО/мл; р<0,05); біфідобактерій (контрольна
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група – 6,1±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 – 2,7±0,2 КУО/мл; р<0,05 і
1.2 – 2,8±0,1 КУО/мл; р<0,05) і молочнокислих стрептококів (контрольна група – 3,2±0,2 КУО/мл; підгрупа 1.1 – 2,1±0,1 КУО/мл;
р<0,05 і 1.2 – 2,0±0,2 КУО/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні
числа різних штамів стафілококів (контрольна група – 2,5±0,2
КУО/мл; підгрупа 1.1 – 4,8±0,1 КУО/мл; р<0,05 і 1.2 – 4,7±0,2
КУО/мл; р<0,05). Вся решта мікроорганізмів була діагностована в
поодиноких випадках і суттєво не впливали на стан мікробіоценозу
статевих шляхів.
Таким чином, як показали результати цього етапу наших
досліджень, розродження жінок з ХЕ в анамнезі характеризуються
високою частотою недоношування і перинатальних ускладнень,
проте початкові зміни у цих пацієнток відбуваються в І триместрі,
що диктує необхідність виділення невиношування в цій групі
високого ризику в самостійне наукове завдання, рішенню якого і
присвячена наша наукова робота.
При вивченні ефективності запропонованих лікувально-профілактичних заходів ми використовували той же методологічний
підхід, який був описаний в попередніх розділах.
Згідно з одержаними результатами в 5-6 тиж. відмінності між
групами носили мінімальний характер і полягали в зниженні на
25,0% (10 пацієнток) таких симптомів, як психоемоційна напруга і
на 12,5% (5 жінок) різної нейроендокринної симптоматики (1 група
– 42,5% і 2 – 30,0%). Крім того, слідує і зменшення на 10,0%
(4 пацієнтки) періодично виділень, що мажуться, із статевих шляхів.
На

нашу

думку,

одержані

результати

свідчать

про

клінічну

ефективність передгравідарної підготовки, проведеної у пацієнток
2 групи.
Надалі, в 9-10 тижнів вагітності відмінності між групами
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носили вже більш виражений характер, при цьому слід наголосити
на зниженні у 20,0% (8 жінок) обстежених больових відчуттів при
психоемоційному навантаженні і у 17,5% (7 пацієнток). постійних
болів в нижніх відділах живота.
Аналогічна закономірність між 1 і 2 групами збереглася і в 1213 тижнів вагітності.
Підсумком

вищеописаних

відмінностей

клінічної

симпто-

матики в 1 триместрі вагітності стало зниження частоти мимовільного переривання вагітності в 1 триместрі в 2 рази (1 група –
15,0% і 2 – 7,5%), що відбулося на фоні помітного зменшення рівня
порушень мікробіоценозу статевих шляхів (1 група – 22,5% і 2 –
15,0%). Частота решти ускладнень даного триместру вагітності суттєво не відрізнялася по групах і була в межах середньостатистичних
значень [231, 240].
Як

підтвердження

клінічної

ефективності

запропонованої

методики слід зазначити і результати динамічного ехографічного
обстеження пацієнток, які вважаються на сьогодні достатньо інформативними [242, 246].
Так, згідно з отриманими даними в 1 групі в 5-6 тижнів
вагітності частіше за все наголошено на таких ехографічних
особливостях, як гіпоплазія амніона, прискореному дозріванні або
ранньому гідроамніоні, а також гіпоплазії хоріону (по 7,5% в
кожному випадку). У 9-10 тижнів вагітності частота вищеописаних
ехографічних особливостей зросла до 12,5%, а в 2 групі знаходилася
в межах 2,5-5,0%.
На завершальному етапі, в 12-13 тижнів вагітності частіше за
інші в 1 групі мала місце гіпоплазія хоріона, що і зумовило високу
частоту мимовільного переривання вагітності в 1 триместрі (15,0%)
порівняно з 7,5% при використанні запропонованої нами методики –
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зниження у 2 рази.
В подальшому, ми вважали за доцільне вивчити основні ендокринологічні особливості у обстежених пацієнток, що є необхідним
для жінок з високим ризиком невиношування [103, 161].
Згідно з одержаними результатами, вже в 5-6 тижнів вагітності
відмінності між групами носили достовірний характер з боку таких
показників, Е (1 група – 6,6±0,4 нмоль/л і 2 – 8,1±0,3 нмоль/л;
р<0,05); ПГ (1 група – 125,3±9,1 нмоль/л і 2 – 140,6±8,9 нмоль/л;
р<0,05) і ХГ (1 група – 94,3±5,4 нмоль/л і 2 – 101,3±7,6 нмоль/л;
р<0,05), що підтверджує клінічну ефективність передгравідарної
підготовки, що проводиться, в 2 групі пацієнток.
Надалі, в 9-10 тижнів вагітності відмінності між групами
носили аналогічний характер, а в 12-13 тижнів додатково до
вищеописаних змінам наголошено і на достовірному зниженні рівня
Кр (1 група – 316,9±12,8 нмоль/л і 2 – 251,7±26,4 нмоль/л; р<0,05)
при використанні запропонованої методики у жінок з ХЕ в анамнезі.
Окрім вищеописаних ендокринологічних змін, ми провели
динамічне вивчення імунологічних, біохімічних і мікробіологічних
параметрів, які дозволяють оцінити зміни гомеостазу у обстежених
жінок [179, 234].
Як свідчать отримані дані, в 5-6 тижнів вагітності достовірні
відмінності між групами жінок з ХЕ в анамнезі полягали в
достовірному зниженні в 1 групі числа CDЗ+ (1 група – 41,5±2,8% і
2 – 48,4±3,4%; р<0,05) і CD4+ (1 група – 25,1±2,2% і 2 – 30,1±1,4%;
р<0,05), а кількість CD8+ залишалася без достовірних відмінностей
(р>0,05).
На наступному етапі, в 9-10 тижнів вагітності додатково до
вищеописаних змін наголошено в 1 групі і на достовірному збільшенні числа CD8+ (1 група – 59,5±2,4% і 2 – 51,4±2,0%; р<0,05), а
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також співвідношення CD4+/CD8+ (1 група – 0,4±0,01 і 2 – 0,6±0,02;
р<0,05). Аналогічна ситуація збереглася і в 12-13 тижнів вагітності.
Як відомо [8, 214], стан мікробіоценозу статевих шляхів відображає

ефективність

використаних

лікувально-профілактичних

заходів. Так, за нашими даними, достовірні зміни мікробіоценозу у
пацієнток контрольної і 2 групи в 5-6 тижнів були відсутні (р>0,05).
Порівняно з цим, в жінок 1 групи наголошено на достовірному
зниженні кількості лактобацил (до 4,6±0,2 КУО/мл; р<0,05) і біфідобактерій (до 4,8±0,3 КУО/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні
числа стафілококів (до 3,8±0,2 КУО/мл; р<0,05).
У подальшому, в 9-10 і в 11-12 тижнів вищеописані особливості повністю збереглися.
Таким чином, як показали результати клінічних і додаткових
методів досліджень, використання запропонованої лікувально-профілактичної методики у жінок з ХЕ в анамнезі дозволяє вдвічі
знизити частоту мимовільного переривання вагітності в І триместрі
на фоні одночасної корекції ендокринологічних, імунологічних і
мікробіологічних змін.
Ми вважали за доцільне вивчити подальші результати акушерських і перинатальних результатів розродження у пацієнток різних
груп.
При оцінці клінічного перебігу ІІ триместру вагітності нами
наголошено на суттєвому зниженні двох основних ускладнень: ПД
(1 група – 44,1% і 2 – 21,6%) і прееклампсії (1 група – 20,6% і 2 –
10,8%), а також порушень мікробіоценозу статевих шляхів (1 група
– 26,5% і 2 – 10,8%). На відміну від цього, рівень гестаційної анемії
несуттєво відрізнявся по групах (1 група – 44,1% і 35,1% відповідно).
У ІІІ триместрі вагітності основною відмінністю між групами
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була частота передчасних пологів, яка складала в 1 групі – 8
випадків з 34 (23,5%) і в 2 – 2 з 37 (5,4%), тобто зниження в 4,4
рази. Серед решти особливостей можна наголосити при використанні запропонованої нами методики на зменшенні рівня ПД (1
група – 64,5% і 2 – 38,9%) і прееклампсії (1 група – 35,5% і 2 –
25,8%), так само, як і в ІІ триместрі.
Ми вважали за доцільне вивчити терміни розвитку основних
акушерських ускладнень у жінок з ХЕ в анамнезі: ПД і анемії. При
цьому суттєвих відмінностей між групами нами не встановлено, що
свідчать про відсутність взаємозв'язку між термінами і частотою
розвитку цих ускладнень.
Частота основних ускладнень термінових пологів суттєво відрізняється по групах. Особливо наочно це є видимим з боку таких
ускладнень, як передчасний розрив плодових оболонок (1 група –
26,9% і 2 – 9,1%); аномалії пологової діяльності (1 група – 11,5% і
2 – 3,0%) і дистрес плода (1 група – 34,6% і 2 – 12,1%), що, у свою
чергу відобразилося і на частоті кесаревих розтинів (1 група –
73,1% і 2 – 48,5%). При цьому, в структурі показань переважали
ДРТ (1 група – 52,6% і 2 – 62,5%) а в 1 групі частіше зустрічалися
ПД (1 група – 31,6% і 2 – 18,8%); дистрес плода (1 група – 26,3% і
2 – 12,5%) і аномалії пологової діяльності (1 група – 15,8% і 2 –
6,3% відповідно).
Аналізуючи основні особливості стану новонароджених, можна
відзначити, що в 2 групі частіше народжувалися діти в задовільному
стані (1 група – 47,1% і 2 – 83,3%) за рахунок високої частоти
асфіксії новонароджених середнього (1 група – 26,5% і 2 – 8,3%) і
важкого ступеня (1 група – 14,7% і 2 – 5,5%). Сумарні перинатальні
втрати складали в 1 групі 4 випадки з 34 (117,6‰), а в 2 – 1 з 36
(27,8‰), тобто – зниження в 4,2 рази.
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Серед основних особливостей постнатальної захворював-ності
можна

виділити

енцефалопатії

(1

високий
група

рівень
–

у

28,1%

2
і

2

групі
–

постгіпоксичної

11,4%);

реалізації

внутрішньоутробного інфікування (1 група – 15,6% і 2 – 5,7%) і
респіраторного дистрес-синдрому (1 група – 12,5% і 2 – 5,7%). Ці
відмінності, на нашу думку, були обумовлені високим рівень асфіксії новонароджених, ПД і передчасних пологів при використанні
загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів.
Високий рівень ПД і перинатальної патології послужив для нас
підставою до більш глибокого вивчення функціонального стану
фетоплацентарного комплексу у обстежених жінок, що є інформативним з боку вивчення причин перинатальної патології [242,
246].
При оцінці функціонального стану фетоплацентарного комплексу ми вважали тільки самі інформативні критерії, які представлені нами в динаміці ІІ і ІІІ триместрів.
Аналізуючи особливості кровотоку в маткових артеріях можна
наголосити на достовірному збільшенні ПІ в обох основних групах
порівняно з контролем (контрольна група – 0,72±0,03; 1 – 0,89±0,04
і 2 – 0,87±0,03; р<0,05), а решта параметрів залишалася без
достовірних відмінностей (р>0,05).
У артерії пуповини в ІІ триместрі окрім вищеописаних змін в
маткових артеріях нами діагностовано достовірне збільшення ІР
тільки в 1 групі (контрольна група – 0,67±0,01; 1 – 0,74±0,01; р<0,05
і 2 – 0,65±0,01; р>0,05), що свідчить про більш високу частоту
перинатальної патології, що розвивається, в ІІ триместрі вагітності
при використанні загальноприйнятих лікувально-профілактичних
заходів.
У середній мозковій артерії в ІІ триместрі також в 1 групі
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наголошено на достовірному підвищенні CDВ (контрольна група –
5,43±0,21; 1 – 6,96±0,18; р<0,05 і 2 – 5,59±0,12; р>0,05).
Серед основних особливостей ендокринологічного статусу в ІІ
триместрі вагітності можна більш глибокі зміни при використанні
загальноприйнятих

лікувально-профілактичних

заходах

з

боку

самих інформативних показників: достовірне зниження вмісту Е
(контрольна група – 16,9±1,1 нмоль/л; 1 – 10,1±0,8 нмоль/л; р<0,01 і
2 – 12,4±1,1 нмоль/л; р<0,05); ПГ (контрольна група – 421,4±21,1
нмоль/л; 1 – 268,5±20,3 нмоль/л; р<0,01 і 2 – 375,5±22,6 нмоль/л;
р<0,05) і ХГ (контрольна група – 212,5±15,4 нмоль/л; 1 – 133,7±11,5
нмоль/л; р<0,01 і 2 – 167,8±12,3 нмоль/л; р<0,05) при одночасному
збільшенні концентрації Кр (контрольна група – 642,3±27,1 нмоль/л;
1 – 784,3±20,5 нмоль/л; р<0,05 і 2 – 651,9±12,7 нмоль/л; р>0,05).
Безумовно, використання запропонованих лікувально-профілактичних заходів не дозволяє повністю нормалізувати ендокринологічний
статусу у жінок з ХЕ в анамнезі, проте в 2 групі ці зміни носять
менш виражений характер, причому вже в ІІ триместрі вагітності.
Порушення кровотоку в маткових артеріях в ІІІ триместрі в
обох основних групах носять аналогічний характер і не залежать від
лікувально-профілактичної методики, що використовується.
Порівняно з цим, в артерії пуповини достовірні зміни мають
місце тільки в 1 групі з боку двох параметрів: ПІ і CDВ (р<0,05).
Практично, на аналогічній закономірності наголошено нами і
при оцінці кровотоку в середній мозковій артерії в ІІІ триместрі:
збільшення ПІ і ІР (р<0,05).

У аорті плода в цей термін мало

місце тільки в 1 групі достовірне збільшення CDВ (р<0,05).
Зміни ендокринологічного статусу в ІІІ триместрі вагітності
мають аналогічний характер з ІІ триместером за винятком достовірного зниження ПЛ також з різним ступенем вираженості (конт-
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рольна група – 273,4±21,5 нмоль/л; 1 – 187,6±12,5 нмоль/л; р<0,01 і
2 – 209,5±13,3 нмоль/л; р<0,05).
Отже, одержані результати оцінки функціонального стану
фетоплацентарного

комплексу

підтверджують

ефективність

запропонованих лікувально-профілактичних заходів.
У завершальному розділі ми проаналізували основні зміни
системного імунітету та мікробіоценозу статевих шляхів в динаміці
ІІ і ІІІ триместрів вагітності.
Так, імунологічні зміни в ІІ триместрі вагітності залежать від
методики лікувально-профілактичних заходів, що використовується,
і в 2 групі носять менш виражений характер (1 група – р<0,01 і 2 –
р<0,05).
Зміни мікробіоценозу статевих шляхів також залежали від
лікувально-профілактичної методики, що використовується. При
цьому, в 2 групі зниження числа лактобацил, біфідобактерій і
стафілококів носили менш виражений характер (1 група – р<0,01 і
2 – р<0,05), а число молочнокислих стрептококів в 2 і контрольній
групах достовірно не розрізнялися (р>0,05).
Імунологічні та мікробіологічні зміни в ІІІ триместрі вагітності повністю відповідали вищеописаним в ІІ триместрі.
Таким чином, як показали результати проведених дослідження,
використання запропонованої лікувально-профілактичної методики
у жінок з ХЕ в анамнезі дозволяє не тільки суттєво знизити частоту
мимовільного переривання вагітності в І її триместрі, але і поліпшити акушерські та перинатальні результати розродження.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове
вирішення актуального наукового завдання сучасного акушерства –
зниження частоти невиношування і перинатальної патології у жінок
з хронічним ендометритом в анамнезі на основі вивчення клінікоехографічних, ендокринологічних, мікробіологічних та морфологічних змін, а також удосконалення комплексу лікувально-профілактичних заходів.
1. Жінки з хронічним ендометритом в анамнезі складають
групу високого ризику щодо розвитку невиношування (15,0 %),
частота якого залежить від репродуктивного анамнезу: 20,0 % –
після допоміжних репродуктивних технологій і 10,0 % – при природному варіанті настання вагітності. По термінах розвитку частіше
за все це відбувається в 8 тижнів вагітності (50,0 %) і рідше – в
10 (33,3 %) і 12 (16,7 %) тижнів.
2. Клінічними маркерами мимовільного переривання вагітності
у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі були болі при
фізичному навантаженні (40,0 %) і психоемоційній напрузі (30,0 %),
а ехографічними – гіпоплазія хоріона (17,5 %) та амніона (12,5 %),
прискорене зростання або ранній гідроамніон (12,5 %). Частота
клініко-ехографічних змін в 1,5 разу вище у пацієнток після допоміжних репродуктивних технологій.
3. Високий рівень невиношування вагітності у жінок з хронічним
ендометритом в анамнезі пояснюється наявністю дисгормональних
порушень, в першу чергу, з боку естріолу і прогестерону. Ступінь
вираженості цих порушень залежить від репродуктивного анамнезу і
після використання допоміжних репродуктивних технологій характеризується додатковим зниженням вмісту хоріонічного гонадотропіну.
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4. Клінічний перебіг ІІ і ІІІ триместрів вагітності і пологів у
жінок з хронічним ендометритом в анамнезі характеризувалися
високою частотою передчасних пологів (23,5 %), плацентарної дисфункції (65,8 %), дистресу плода (34,9 %) та аномалій пологової
діяльності (20,0 %), причому у пацієнток після допоміжних репродуктивних технологій передчасні пологи спостерігалися частіше в
1,7 разу, а плацентарна дисфункція – в 1,5 разу.
5. Перинатальні результати розродження жінок з хронічним
ендометритом в анамнезі характеризувалися високою частотою
асфіксії новонароджених середнього (26,4 %) і важкого (14,6 %)
ступеня, а також респіраторного дистрес-синдрому на фоні недоношеності (23,5 %). Сумарні перинатальні втрати склали 117,6‰ і
обумовлені

важкою

формою

респіраторного

дистрес-синдрому

(75,0 %) і важкою інтранатальною асфіксією (25,0 %).
6. Використання розроблених лікувально-профілактичних заходів відповідає нормалізації ендокринологічних показників з 5–6 тиж.
терапії (збільшення рівня естріолу до 8,1±0,3 нмоль/л; р<0,05; прогестерону – до 140,6±8,9 нмоль/л; р<0,05 і хоріонічного гонадотропіну – до 101,3±7,6 нмоль/л; р<0,05) та мікробіоценозу статевих
шляхів (збільшення числа лактобацил до 6,2±0,2 КУО/мл; р<0,05 і
біфідобактерій – до 6,3±0,2 КУО/мл; р<0,05).
7. Використання запропонованих лікувально-профілактичних
заходів дозволило знизити частоту невиношування в 2,0 рази, передчасних пологів – в 4,4 разу, плацентарної дисфункції – в 1,7 разу,
дистресу плода – в 2,9 разу, асфіксії новонароджених середньоважкого ступеня – в 3,0 рази і перинатальних втрат – в 4,0 рази.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. З метою профілактики невиношування і перинатальної
патології у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі додатково
до загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів необхідно застосовувати препарати, що покращують мікроциркуляцію і
трофіку, відновлення двофазного менструального циклу, фізіотерапевтичне лікування (електрофорез з цинком, магнієм; лазеротерапія,
магнітотерапія, голкорефлексотерапія) і планування вагітності з
використанням гормональної терапії низько- і мікродозованими
комбінованими контрацептивами, що містять високоактивний гестаген. Під час вагітності ми подовжували використання препаратів,
що покращують мікроциркуляцію і трофіку, проводили корекцію
порушень мікробіоценозу статевих шляхів та гормонотерапію.
2. З метою контролю за клінічним перебігом І триместру вагітності у жінок хронічним ендометритом в анамнезі необхідне
динамічне вивчення найбільш інформативних клініко-ехографічних
параметрів (болі при фізичній і психоемоційній напрузі; наявність
гіпоплазії хоріона і амніона, прискорене зростання або ранній гідроамніон) та ендокринологічних показників: естріол, прогестерон і
хоріонічний гонадотропін.
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