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ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСУ В ЖІНОК ГРУПИ 
ВИСОКОГО АКУШЕРСЬКОГО 
ТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИЗИКУ

Т.Г. Романенко1, С.В. Турбаніст2

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
2Медичний центр ТОВ «Iсіда — IVF»

© Т.Г. Романенко, С.В. Турбаніст

Резюме
У статті наведено результати оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагіт-
них групи високого акушерського та перинатального ризику, які отримували метаболічну терапію 
в прегравідарному періоді й протягом вагітності з вагітними, які цю терапію не отримували.

Матеріали та методи. Проведено проспективне обстеження та аналіз функціонального стану фе-
топлацентарного комплексу в 60 вагітних групи високого акушерського й перинатального ризику. 
Вагітні були поділені методом випадкового вибору на дві групи: I (основна) група — 30 вагітних, яким 
у прегравідарному періоді та протягом вагітності призначали метаболічну терапію, спрямовану на 
профілактику розвитку порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу, у вигляді 
300 мг на добу Омега‑3 ПНЖК, та II (порівняння) група — 30 вагітних, які не отримували метаболічну 
терапію.

Результати. Стан плода за даними КТГ перед пологами: АМО: I група — 9,5±0,4, II група — 
6,3±0,4 (р<0,05), кількість акцелерацій була на рівні 10,2±0,3 проти 8,4±0,5 (р<0,05), реактивний 
нестресовий тест: I група — 90% випадків, II група — 76,7% (р<0,05). Гіперплазія плаценти: I гру-
па — 10,0% проти 16,7% у групі ІІ (р<0,05), гіпоплазія — у 6,7% випадків І групи проти 13,3% у ІІ групі 
(р<0,05), передчасне дозрівання плаценти — 13,3% проти 16,7% (р<0,05) та синдром ЗРП — у 10,0% 
проти 13,3% випадків (р<0,05). У I групі напередодні розродження спостерігається знижен-
ня IP у МА (0,693±0,03 проти 0,722±0,03; р<0,05), артерії пуповини (0,912±0,03 проти 0,961±0,04; 
р<0,05), швидкості кровообігу у венозній протоці (58,46±2,78 проти 63,74±3,55 см/с, р<0,05), 
ПК (I група — 0,182±0,018 проти 0,178±0,032 — II група; р<0,05). БПП — 8,2±0,45 бала в І групі по-
рівняно із 7,8±0,85 бала в ІІ групі (р<0,05). Вміст прогестерону в I групі 502,4±13,2 нмоль/л про-
ти 499,3±11,6 нмоль/л у II групі (р<0,01); рівень кортизолу та естріолу — 812,4±15,8 нмоль/л та 
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У сучасному акушерстві та перинатології 
актуальними є питання, пов’язані з гестацій-
ними ускладненнями, в основі яких є порушен-
ня фізіо логічної взаємодії між материнським, 
плацентарним і плодовим компонентами 
фетоплацентарної системи [1-3]. Розвиток 
плацентарної дисфункції (ПД) зумовлений 
морфофункціональними змінами в плацен-
ті та супроводжується загрозою переривання 
вагітності, прееклампсією, дистресом пло-
да, затримкою розвитку плода і є однією з ос-
новних причин перинатальної захворюваності 
та смертності (20% випадків перинатальної 
смертності безпосередньо пов’язано з патоло-
гією плаценти). Частота ПД коливається від 
20 до 50% залежно від факторів, які обтяжу-
ють вагітність. Висока частота ПД зумовлена 
зростанням соматичної та гінекологічної захво-
рюваності серед жінок репродуктивного віку; 
початкових порушень репродуктивної функції; 
кількості вагітних, які мають хронічні бактері-
альні та вірусні інфекції [3, 4]. Значну роль ві-
діграють соціально-економічні фактори — ур-
банізація населення, збільшення техногенного 
навантаження, несприятливий вплив екологіч-
них чинників, зниження рівня життя окремих 
груп населення, що є фоном для підвищення 
рівня захворюваності жінок [6].

Раціональне харчування вагітної жін-
ки впливає на нормальний перебіг вагітно-
сті, а також сприяє зниженню ризику ви-
никнення відхилень у розвитку плода [7, 8]. 

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти (Оме-
га-3 ПНЖК) є незамінними, оскільки не син-
тезуються в організмі людини, однак важливо 
щоденно отримувати їх у необхідній кілько-
сті з їжею. Більшість експертів організацій 
охорони здоров’я рекомендують вживати 
300-500 мг Омега-3 ПНЖК дорослій людині 
з метою підтримки здоров’я. Під час вагітно-
сті потреба в мікронутрієнтах, у тому числі 
в Омега-3 ПНЖК, зростає на 25% за раху-
нок підвищеного споживання організму плода. 
З тридцятого тижня гестації до третього міся-
ця життя новонародженого Омега-3 ПНЖК 
активно акумулюються в центральній нерво-
вій системі, що має значний вплив на форму-
вання головного мозку та розумовий розвиток 
дітей [1-5]. Ейкозапентаєнова (ЕПК) та доко-
загексаєнова (ДГК) кислоти, які входять до 
складу Омега-3 ПНЖК, є структурними ком-
понентами не тільки ліпідів мозку, а й клітин 
імунної, серцево-судинної систем та зорового 
аналізатора (необхідні для формування мієлі-
нових оболонок та нейросітківки) [7-10]. Де-
фіцит Омега-3 ПНЖК може призводити до 
порушення функції зору, формування розумо-
вих здібностей, знижувати дрібну моторику та 
моторно-зорову координацію в дітей, а також 
зумовлює схильність до асоціальної поведінки.

Дослідження, у якому взяли участь по-
над 12 тис. вагітних Данії, показало, що 
низька концентрація Омега-3 ПНЖК 
у плазмі крові пов’язана з більш низькою 

32,7±1,9 нмоль/л проти 842,6±16,9 нмоль/л та 28,5±2,0 нмоль/л (р<0,01; р<0,05); а плацентарного 
лактогену — 265,9±16,4 нмоль/л проти 281,2±12,47 нмоль/л (р<0,01).

Висновки. У вагітних, які отримували метаболічну терапію, спостерігається достовірне зниження IP 
у МА, артерії пуповини, швидкості кровообігу у венозній протоці, що свідчить про збільшення пла-
центарної гемоперфузії і покращення функціонального стану ФПК. Плацентарний коефіцієнт (ПК) 
достовірно підвищився в цих вагітних, що вказує на підвищення плацентарної перфузії, що, у свою 
чергу, приводить до покращення показників матково‑плацентарного кровообігу та стану плода.

Результати дослідження показали, що використання Омега‑3 ПНЖК знижує частоту акушерських 
ускладнень і покращує перинатальні наслідки та стан здоров’я новонароджених. Це дослідження 
дозволяє рекомендувати на прегравідарному періоді й під час вагітності використання метабо-
лічної терапії (Омега‑3 ПНЖК) вагітним із групи високого акушерського та перинатального ризику.

Ключові слова
Прегравідарна підготовка, функціональний стан фетоплацентарного комплексу, акушерський та 
перинатальний ризик, плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода, профілактика усклад-
нень вагітності, Омега‑3 ПНЖК, метаболічна терапія.
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за 341 новонародженим Норвегії показало, 
що більш тривалий термін гестації мали діти 
з високою концентрацією ДГК у плазмі пупо-
винної крові [12].

Результати багатьох проспективних ба-
гатоцентрових досліджень у різних країнах 
світу свідчать про необхідність застосування 
Омега-3 ПНЖК для профілактики й лікуван-
ня таких ускладнень вагітності, як: звичне 
невиношування, передчасні пологи, тромбо-
філічні порушення з розвитком плацентар-
ної недостатності, затримка розвитку плода, 
а також у лікуванні післяпологових депре-
сій [9-11]. Відомий учений Макацарія О.Д. 
рекомендує включати Омега-3 ПНЖК до 
схеми антитромботичної терапії жінок з ан-
тифосфоліпідним синдромом та іншими пору-
шеннями гомеостазу [15].

Ученими було встановлено, що прийом 
Омега-3 ПНЖК у вагітних із високим ризи-
ком виникнення прееклампсії, рівень перифе-
ричного судинного опору в матково-плацен-
тарному і плодово-плацентарному кровотоках 
виявився значно нижчим, ніж у вагітних, які 
отримували традиційне лікування. Також від-
значено, що вживання Омега-3 ПНЖК спри-
яє поліпшенню кровообігу в системі мати — 
плацента — плід, поліпшує реологічні 
властивості крові (знижує активність факто-
рів згортання крові), попереджує розвиток 
прееклампсії та впливає на зменшення пери-
натальних ускладнень [7, 14-16].

Усе викладене вище є чітким обґрунтуван-
ням актуальності обраного наукового напрям-
ку та є підставою до проведення цього нау-
кового дослідження, яке дозволяє розв’язати 
важливу проблему сучасного акушерства.

Мета дослідження — оцінка функціо-
нального стану фетоплацентарного комплек-
су у вагітних групи високого акушерського та 
перинатального ризику, які отримували мета-
болічну терапію в прегравідарному періоді й 
протягом вагітності з тими вагітними, які цю 
терапію не отримували.

Матеріали та методи

Проведено проспективне обстеження та 
аналіз 60 вагітних групи високого акушерсько-
го й перинатального ризику, які народжували 

на клінічній базі кафедри акушерства та гі-
некології № 1 КН КОЦОЗМД (Київ), який є 
третім рівнем надання допомоги.

Вагітні були поділені методом випадково-
го вибору на дві групи: I (основна) група — 
30 вагітних, яким у прегравідарному періоді 
та протягом вагітності призначали метаболіч-
ну терапію (Омега-3 ПНЖК), спрямовану на 
профілактику розвитку порушень функціо-
нального стану фетоплацентарного комплек-
су, та II (порівняння) група — 30 вагітних, 
які не отримували метаболічну терапію. Усім 
вагітним було проведено комплексне клінічне 
обстеження з урахуванням скарг, даних ана-
мнезу, об’єктивних та додаткових методів об-
стеження. Контрольну групу (КГ) становили 
30 вагітних, які були розроджені через при-
родні пологові шляхи, без соматичної та гі-
некологічної патології. До основних факторів 
акушерського та перинатального ризику ми 
відносили відповідно до останніх рекомендацій 
літератури [5] такі: наявність в анамнезі втрат 
вагітностей, передчасних пологів, плацентар-
ної дисфункції, прееклампсії та затримки роз-
витку плода, репродуктивні втрати.

Критерії включення: одноплідна вагітність 
із групи високого акушерського та перина-
тального ризику. Критерії виключення: ва-
гітність, яка настала внаслідок використання 
допоміжних репродуктивних технологій, бага-
топлідна вагітність, важка екстрагенітальна 
патологія, передчасний розрив навколоплодо-
вих оболонок, вроджені вади розвитку плода.

Усі вагітні І групи (n=30) отримували 
метаболічну терапію у вигляді 300 мг Оме-
га-3 ПНЖК на добу протягом прегравідарно-
го періоду та І половини вагітності.

Рейтоіл (REYTOIL) — желатинова капсу-
ла, яка містить не менше ніж 300 мг Оме-
га-3 ПНЖК.

Методи оцінки функціонального стану сис-
теми мати — плацента — плід: оцінку гор-
моносинтезуючої функції ФПК проводили за 
дослідженням рівня ключових регуляторних 
гормонів системи мати — плацента — плід — 
естріолу (Е3), кортизолу (Кр), плацентарного 
лактогену (ПЛ), прогестерону (П). Визначен-
ня гормонів проводилося імунорадіометричним 
методом на автоматичному гамма-лічильнику 
CEA-IRE SORY (Франція) з використанням 
наборів моноклональних антитіл, мічених 125І, 
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виробництва фірми IMMUNOTECH (Чехія). 
Ехографічні та доплерометричні дослідження 
були виконані з використанням ультразву-
кових апаратів sonoDIAGNOST-360 фірми 
Philips (Нідерланди) та Aloka SSD-2000 (Япо-
нія) у реальному масштабі часу за допомогою 
конвекторного датчика з частотою 2-5 МГц. 
Кардіомоніторне спостереження проводили за 
допомогою кардіотокографа Fetal-Care фірми 
Krahsbenler (Німеччина). З метою характе-
ристики стану плода встановлювали його бі-
офізичний профіль (БПП) за А.М. Vintzileos 
і спів авт.

Математичні методи дослідження були ви-
конані згідно з рекомендаціями О.П. Мінцера 
(2008) з використанням комп’ютера Pen tium-IV.  
Достовірність відміни пар середніх обчислюва-
лась за допомогою критеріїв Стьюдента та Фі-
шера. Графіки оформлювали за допомогою про-
грам Microsoft Excell 7.0”.

Результати та їх обговорення

Для спостереження за ефективністю та без-
печністю запропонованої метаболічної терапії 
в досліджуваних вагітних із загальноклініч-
ним обстеженням виконували ультразвукове 
дослідження з використанням доплерометрії 
матково-плацентарного та плодового крово-
плину, кардіотокографічне спостереження, 
оцінку гормоносинтетичної функції фетопла-
центарного комплексу.

Для адекватної оцінки функціонального ста-
ну ФПК нами був використаний порівняльний 
методологічний підхід, що ґрунтується на ви-
значенні плацентографічних, фетометричних, 
гемодинамічних та ендокринологічних показ-
ників у динаміці вагітності. Терміни обстежен-
ня жінок вибрані з урахуванням рекомендацій 
низки авторів [46, 47] про оптимальну оцінку 
порушень у системі мати — плацента — плід. 
Аналізуючи показники функціонального стану 
плода у 18-20 тижнів вагітності, ми спостері-
гали відсутність достовірних відмінностей між 
основними показниками, що, на нашу думку, 
пояснюється низьким рівнем цих показни-
ків в обох групах. Аналогічна закономірність 
відзначена і при оцінці показників стану пла-
центи і навколоплідних вод. Але при підсум-
ковій оцінці стану ФПК ехографічні ознаки 
задовільного стану ФПК були в 43 вагітних 

групи високого інфекційного ризику, яким 
проводилась профілактика інтраамніального 
інфікування за запропонованою нами схемою 
(I група), що становить 86,0% випадків; ком-
пенсована ПД спостерігалася в 10,0% випад-
ків, а субкомпенсована — відповідно в 4,0% 
спостережень. Достовірні розходження з по-
казниками стану ФПК у II групі були відсутні 
(р>0,05) у цьому терміні вагітності.

Достовірні розходження при використанні 
запропонованої методики були також відсутні 
і щодо основних гемодинамічних та ендокри-
нологічних показників (p>0,05).

При терміні вагітності 28-30 тижнів гес-
тації відмінності між групами порівняння 
мали достовірну різницю. При використан-
ні запропонованої нами методики вже в цей 
термін вагітності частота ЗРП (табл. 1) була 
достовірно нижчою (I група — 6,7% проти 
II група — 13,3%; p<0,05), порушення сер-
цевої діяльності плода (I група — 6,7% про-
ти II група — 16,7%; p<0,05) так само, як 
і рівень порушень дихальної (I група — 6,7% 
проти II група — 20,0%; p<0,05) і рухової ак-
тивності плода (I група — 10,0% проти II гру-
па — 16,7%; p<0,05), а також змін його тону-
су (I група — 3,3% проти II група — 10,0%; 
p<0,05). Передчасне дозрівання плаценти 
спостерігалося у 2 випадках у вагітних І групи 
проти 5 випадків у вагітних ІІ групи, що стано-
вить 6,7% проти 16,7% відповідно (p<0,05). 
ОНВ також мав істотні зміни. Зокрема, у ва-
гітних І групи його зміни спостерігалися тіль-
ки в 6,7% випадків проти 10,0% у вагітних 
ІІ групи (p<0,05).

Таблиця 1
БПП в обстежених вагітних у 28‑30 тижнів, абс. ч., %

Показник
Групи

I група
(n=30)

II група
(n=30)

КГ
(n=30)

ЗРП 2 (6,7) 4(13,3) 2 (6,7)

Порушення серцевої 
діяльності

2 (6,7) 5 (16,7) 3 (10,0)

Порушення дихальної 
діяльності

2 (6,7) 6 (20,0) 2 (6,7)

Порушення рухової актив-
ності плода

3 (10) 5 (16,7) 3 (10,0)

Зміни тонусу плода 1 (3,3) 3 (10,0) 2 (6,7)

ОНВ 2 (6,7) 3 (10,0) 1 (3,3)

Передчасне дозрівання 
плаценти

2 (6,7) 5 (16,7) 3 (10,0)
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Гемодинамічні дослідження в систе-
мі мати — плацента — плід у досліджува-
них групах у терміни вагітності 28-30 тижнів 
(табл. 2) продемонстрували наявність досто-
вірних гемодинамічних змін у системі МПК 
і ППК у жінок І групи порівняно з жінками 
ІІ групи. Якщо в групі вагітних із розробленою 
нами профілактикою розвитку ПД «кут-неза-
лежні» індекси були достовірно нижчими, ніж 
у вагітних ІІ групи (р<0,05), то серед вагітних 
II групи, навпаки, спостерігалось підвищення 
IP у МА та АП.

Слід зауважити, що і в I групі жінок, і в гру-
пі контролю в динаміці гестації відбувалось по-
ступове зменшення периферичного судинного 
опору мікроваскулярної системи плаценти, що 
супроводжувалось збільшенням плацентарної 
гемоперфузії та менш вираженим зниженням IP 
в аорті плода, порівняно з анологічними показ-
никами в МА та АП. Суттєвих відмінностей по-
казників кровообігу в СМА плода між групами 
не було, доплерометричні індекси в обох групах 
залишались у межах фізіологічної норми.

Важливою діагностичною інформацією для 
оцінки ефективності застосованої нами мето-
дики, а також для оцінки метаболічної діяль-
ності й гормональної активності ФПК слід 
вважати основні ендокринологічні показники. 
Аналізуючи ендокринологічні показники в об-
стежених нами вагітних (табл. 3) при терміні 
вагітності 28-30 тижнів, слід зазначити, що 
у вагітних жінок I групи спостерігається від-
носна стабілізація гормоносинтетичної функ-
ції плаценти.

У вагітних, що отримували метаболічну те-
рапію (I група), спостерігається достовірне під-
вищення синтезу естріолу (93,4±3,2 нмоль/л 

проти 89,7±6,8 нмоль/л; р<0,05); плацен-
тарного лактогену (232,5±11,5 нмоль/л 
проти 164,5±11,8 нмоль/л; р<0,05) та 
прогестерону (422,5±29,6 нмоль/л проти 
412,4±38,7 нмоль/л; р<0,05) порівняно з ва-
гітними II групи (р<0,05), а рівень кортизолу 
достовірно зменшився (536,6±24,3 нмоль/л 
проти 742,6±16,4 нмоль/л, р<0,05).

Оцінюючи стан ФПК загалом у досліджу-
ваних групах у цей термін вагітності, слід 
відзначити, що частота всіх форм ПД була 
достовірно нижчою у вагітних I групи при ви-
користанні запропонованої нами методики 
профілактики її розвитку. Так, рівень задо-
вільного стану ФПК у вагітних I групи після 
застосування розробленої нами профілакти-
ки її розвитку становив 68,0% випадків, рі-
вень компенсованої ПД становив до 22,0%, 
субком пенсованої — достовірно знизився до 
10,0% (p<0,05), а некомпенсована ПД не 
спостерігалася зовсім порівняно з показника-
ми у вагітних II групи.

Напередодні розродження стан плода оці-
нювали за даними КТГ (табл. 4). Проведений 
нами аналіз показників КТГ показав, що ба-
зальний рівень частоти серцевих скорочень 
у вагітних обох досліджуваних груп був у ме-
жах від 130 до 150 уд/хв. Ці дані свідчать, що 
обчислення базального ритму не має діагнос-
тичного значення, оскільки середні його по-
казники в плодів обох груп були близькими 
за значенням (р>0,05). Ми спостерігали змі-
ни амплітуди миттєвих осциляцій (АМО) — 
збільшення їх до 9,5±0,4 в І групі досліджу-
ваних вагітних порівняно з 6,3±0,4 у вагітних 
ІІ групи (р<0,05); кількість акцелерацій була 
на рівні 10,2±0,3 проти 8,4±0,5 (р<0,05). 
Реактивний нестресовий тест у І групі дослі-
джуваних вагітних становив 90,0% випадків 
порівняно із 76,7% у ІІ групі досліджуваних 

Таблиця 2
Матково‑плацентарний кровообіг в обстежених 
вагітних у 28‑30 тижнів

Показник
Групи жінок

КГ
(n=30)

I група
(n=30)

II група
(n=30)

СДВ КШК АП 3,6±0,1 4,3±0,1* 5,4±0,2

ІР АП 0,8±0,02 1,1±0,2* 1,3±0,2

СДВ КШК СМА 6,5±0,7 5,7±0,2 5,1±0,3

ІР СМА 0,9±0,01 0,7±0,02 0,5±0,02

СДВ КШК МА 1,6±0,2 1,9±0,2* 2,3±0,3

ІР МА 0,3±0,03 0,5±0,03* 0,8±0,04

Примітка. Достовірність р відносно ІІ групи: * <0,05.

Таблиця 3
Ендокринологічні показники у 28‑30 тижнів, нмоль/л

Показник
Групи жінок

КГ
(n=30)

I група
(n=30)

II група
(n=30)

Естріол 98,6±2,9 93,4±3,2 89,7±6,8

Прогестерон 580,1±23,7 422,5±29,6 412,4±38,7

Кортизол 626,8±18,2 536,6±24,3 742,6±16,4

Плацентарний 
лактоген

235,1±18,5 232,5±11,5 164,5±11,8
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жінок. Напередодні розродження були вияв-
лені достовірні найбільш виражені відмінності 
в стані плода та плаценти між порівняними 
групами. Завдяки застосуванню розробле-
ної нами методики при аналізі ультразвукової 
плацентографії обстежених вагітних у 37-
39 тижнів (табл. 5) у вагітних І групи було ви-
явлено достовірне зниження збільшення тов-
щини плаценти (гіперплазія, >45 мм) у 10,0% 
вагітних проти 16,7% у вагітних ІІ групи 
(р<0,05), уповільнений розвиток і стоншен-
ня (гіпоплазія, <25 мм) — у 6,7% проти 
13,3% (р<0,05), розширення судин плаценти 
і міжворсинчастого простору — у 6,7% проти 
16,7% (р<0,05), передчасне дозрівання пла-
центи — у 13,3% проти 16,7% (р<0,05) та 

синдром ЗРП — у 10,0% проти 13,3% випад-
ків (р<0,05), що вказує на ефективність за-
стосованої нами методики з метою профілак-
тики та лікування ПНІГ у цій групі вагітних.

Підтвердження цих результатів демон-
струють гемодинамічні дослідження в 37-
39 тижнів вагітності (табл. 6) у досліджуваних  
групах.

Як свідчать дані табл. 6, у I групі вагіт-
них напередодні розродження спостері-
гається поступове зниження IP у матко-
вій артерії (0,693±0,03 проти 0,722±0,03; 
р<0,05), артерії пуповини (0,912±0,03 про-
ти 0,961±0,04; р<0,05), швидкості крово-
обігу у венозній протоці (58,46±2,78 проти 
63,74±3,55 см/с, р<0,05), що вказує на збіль-
шення плацентарної гемоперфузії й покраще-
ня функціонального стану ФПК. Плацентар-
ний коефіцієнт (ПК) достовірно підвищився 
в І групі вагітних порівняно із цим показником 

Таблиця 4
Аналіз КТГ в обстежених вагітних у 37‑39 тижнів

Показник КТГ
Групи

I група 
(n=30)

II група 
(n=30)

КГ
(n=30)

БЧСС, уд/хв 148,4±1,6 151,6±1,8 142,2±1,5

АМО, уд/хв 9,5±0,4* 6,3±0,4 10,1±0,4

Акце-
лерації

кількість 10,2±0,3* 8,4±0,5 13,7±0,4

амплітуда, 
уд/хв

19,5±1,8* 18,3±1,4 22,8±2,9

тривалість, хв 14,6±0,4 13,9±0,5 16,7±0,4

Деце-
лерації

кількість 1,0±0,2 1,2±0,3 -

амплітуда, 
уд/хв

7,4±0,6 18,3±1,5 -

тривалість, хв 1,4±0,1 1,8±0,3 -

Примітка. Достовірність р відносно II групи: * <0,05.

Таблиця 5
Ультразвукова плацентографія обстежених вагітних 
у 37‑39 тижнів, абс. ч., %

Показник
Групи

I група
(n=30)

II група
(n=30)

КГ
(n=30)

Збільшення товщини 
плаценти

3 (10,0) 5 (16,7)* 3 (10)

Зменшення товщини 
плаценти

2 (6,7) 4 (13,3) 2 (6,7)

Розширення судин 
плаценти і міжворсин-

частого простору
2 (6,7) 5 (16,7) 3 (10)

Передчасне «до-
зрівання» плаценти

4 (13,3) 5 (16,7) 2 (6,7)

ЗРП 3 (10) 4 (13,3) 1 (3,3)

Примітка. Достовірність р відносно II групи: * <0,05.

Таблиця 6
Матково‑плацентарний кровообіг в обстежених 
вагітних у 37‑39 тижнів

Дослі
джувана 
судина

Показник 
кровообігу

Групи

I група
(n=30)

II група
(n=30)

КГ
(n=30)

МА

ПІ 1,467±0,06 1,515±0,05 1,345±0,07

ІР 0,693±0,03* 0,722±0,03 0,649±0,03

Наявність 
діастоліч-

ної вирізки, 
%

30* 40 20

Аркуатна 
артерія

ПІ 0,479±0,04 0,522±0,04 0,446±0,03

ІР 0,313±0,02 0,359±0,03 0,302±0,02

Артерія
плаценти

ПІ 0,486±0,05 0,496±0,06 0,467±0,02

ІР 0,329±0,03 0,338±0,02 0,321+0,03

АП

ПІ 0,0927±0,03 1,0967±0,04 0,895±0,02

ІР 0,912±0,03* 0,961±0,04 0,896±0,02

S/D 2,592±0,03 2,622+0,04 2,573+0,02

Аорта 
плода

ПІ 1,583±0,06 1,602±0,05 1,502±0,08

ІР 0,754±0,06 0,762±0,06 0,731±0,06

СМА

ПІ 1,421±0,04 1,466±0,05 1,353±0,04

ІР 0,757±0,02* 0,784+0,02 0,722±0,032

S/D 2,915±0,03 2,976+0,02 2,888±0,033

Венозна 
протока

Макси-
мальна 

швидкість, 
см/с

58,46±2,78* 63,74±3,55 38,55±1,954

Плацентарний  
коефіцієнт

0,182± 
0,018*

0,178±0,032 0,186±0,003

Примітка. Достовірність р відносно ІІ групи: * <0,05.
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оу ІІ групі (0,182±0,018 проти 0,178±0,032; 

р<0,05), що свідчить про підвищення пла-
центарної перфузії в цих вагітних, що, у свою 
чергу, приводить до покращення показників 
матково-плацентарного кровообігу та стану 
плода.

Аналізуючи стан плода напередодні поло-
гів за даними показників БПП (табл. 7), слід 
відмітити достовірне збільшення загальної 
оцінки до 8,2±0,45 бала в пацієнток І групи 
порівняно із 7,8±0,85 бала у вагітних ІІ групи 
(р<0,05).

Слід зазначити, що в І групі вагітних не 
було діагностовано жодного випадку деком-
пенсованого функціонального стану плода на-
передодні розродження, що, безперечно, під-
тверджує клінічну ефективність застосованої 
нами методики.

Визначення гормональної регуляції ФПК 
напередодні розродження продемонструва-
ло наявність відмінностей у функціональній 
спроможності гормональної регуляції плацен-
ти між I та II групами (табл. 8). Так, у вагіт-
них I групи гормональна спроможність ФПК 

демонструвала позитивні зміни, характер-
ні для компенсованої гормоносинтетичної 
та метаболічної функції плаценти. Вміст П 
у I групі становив 502,4±13,2 нмоль/л про-
ти 499,3±11,6 нмоль/л у II групі (р<0,01); 
рівень Кр та Е — 3-812,4±15,8 нмоль/л та 
32,7±1,9 нмоль/л проти 842,6±16,9 нмоль/л 
та 28,5±2,0 нмоль/л (р<0,01; р<0,05); 
а ПЛ — 265,9±16,4 нмоль/л проти 
281,2±12,47 нмоль/л (р<0,01). Наявні від-
мінності між групами у всіх випадках були до-
стовірними.

При оцінці загального стану ФПК напере-
додні розродження (рис.) ми спостерігали іс-
тотне зменшення всіх форм ПД. Так, у вагітних 
I групи задовільний стан ФПК спостерігався 
в 63,3% випадків, компенсована ФПД — 
у 23,4%, субкомпенсована — у 13,3%, де-
компенсована форма ФПД була відсутня, що 
істотно відрізнялося від стану ФПК у вагітних 
II групи.

Узагальнюючи дані функціональних та ла-
бораторних методів дослідження, на підставі 
змін у функціональному стані ФПК і гормоно-
синтезуючої функції плаценти, запропонована 
нами метаболічна терапія дозволяє достовірно 
істотно знизити частоту розвитку ПД та син-
дрому ЗРП, що підтверджує клінічну її ефек-
тивність.

Висновки

Таким чином, у вагітних, які отримували 
метаболічну терапію напередодні розроджен-
ня, спостерігається достовірне поступове зни-
ження IP у матковій артерії, артерії пуповини, 

Таблиця 7
БПП в обстежених вагітних у 37‑39 тижнів, бал

Показник
Групи

I група
(n=30)

II група
(n=30)

КГ
(n=30)

НСТ 1,91±0,12* 1,8±0,22 1,97±0,10

Дихальні рухи плода 1,23±0,24* 1,08±0,38 1,93±0,14

Рухлива активність 
плода

1,96±0,12 1,92±0,16 2,0±0,00

Тонус плода 1,6±0,15 1,4±0,22 2,0±0,00

ОНВ 1,8±0,21* 1,6±0,22 1,9±0,23

Загальна оцінка БПП 8,2±0,45* 7,8±0,85 9,76±0,38

Примітка. Достовірність р відносно ІІ групи: * <0,05.

Таблиця 8
Ендокринологічні показники в 37‑39 тижнів, нмоль/л

Показник
Групи жінок

КГ
(n=30)

I група
(n=30)

II група
(n=0)

Естріол 58,6±1,8 32,7±1,9* 28,5±2,0

Прогестерон 604,4±16,5 502,4±13,2** 499,3±11,6

Кортизол 651,4±14,5 812,4±15,8** 842,6±16,9

Плацентарний 
лактоген

263,3±18,7 265,9±16,4** 281,2±12,47

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

Рисунок 
Стан ФПК у 37‑39 тижнів у I групі, %
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швидкості кровообігу у венозній протоці, що 
свідчить про збільшення плацентарної гемо-
перфузії й покращення функціонального стану 
ФПК. Плацентарний коефіцієнт (ПК) досто-
вірно підвищився в цих вагітних, що вказує 
на підвищення плацентарної перфузії в цих 
вагітних, що, у свою чергу, приводить до по-
кращення показників матково-плацентарного 
кровообігу та стану плода.

Результати дослідження показали, що ви-
користання Омега-3 ПНЖК знижує частоту 
акушерських ускладнень і покращує перина-
тальні наслідки та стан здоров’я новонарод-
жених. Це дослідження дозволяє рекомен-
дувати на прегравідарному періоді та під час 
вагітності використання метаболічної терапії 
(Омега-3 ПНЖК) вагітним із групи високого 
акушерського і перинатального ризику.
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Influence of metabolic therapy on the functional condition of the fetoplacental complex 
in women of the high obstetric and perinatal risk group
T.G. Romanenko, S.V. Turbanist
Abstract

The aim of the study — to conduct a clinical and statistical analysis of the functional status of the fetoplacental complex 
in pregnant women at high obstetric and perinatal risk who received metabolic therapy in the preconception period 
and during pregnancy and those who did not receive this therapy.
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оMaterials and methods. A prospective examination and analysis of the functional state of the fetoplacental complex 

in 60 pregnant women at high obstetric and perinatal risk. Pregnant women were randomly divided into two groups: 
I (main) group — 30 pregnant women, who in the preconception period and during pregnancy were prescribed 
metabolic therapy in the form of 300 mg of Omega‑3 PUFA per day during the preconception period and the first half 
of pregnancy, which was aimed at preventing the development of functional disorders of the fetoplacental complex 
and group II (comparison) — 30 pregnant women who did not receive metabolic therapy.

Results. The condition of the fetus according to CTG before delivery: amplitude of instantaneous oscillations group I — 
9.5±0.4, group II — 6.3±0.4 (p&lt;0.05), the number of accelerations was at 10.2±0.3 vs. 8.4±0.5 (p&lt;0.05), reactive non‑
stress test group I — 90% of cases group II — 76.7% (p&lt;0.05). Hyperplasia of the placenta group I — 10.0% vs. 16.7% in 
group II (p&lt;0.05), hypoplasia in 6.7% of cases of group I against 13.3% in group II (p&lt;0.05), premature maturation 
of the placenta — 13.3% vs. 16.7% (p&lt;0.05) and GFR syndrome in 10.0% vs. 13.3% of cases (p&lt;0.05). In group I on 
the eve of childbirth there is a decrease in RI in UA (0.693±0.03 vs. 0.722±0.03; p&lt;0.05), umbilical artery (0.912±0.03 vs. 
0.961±0.04; p&lt;0.05), blood flow velocity in the venous duct (58.46±2.78 vs. 63.74±3.55 cm/s, p&lt;0.05), PR (group I — 
0.182±0.018 vs. 0.178±0.032 — group II; p&lt;0.05). BPF — 8.2±0.45 points in group I compared with 7.8±0.85 points in 
group II (p&lt;0.05). The content of progesterone in group I — 502.4±13.2 nmol/l against 499.3±11.6 nmol/l in group 
II (p&lt;0,01); the level of cortisol and estriol — 812.4±15.8 nmol/l and 32.7±1.9 nmol/l against 842.6±16.9 nmol/l 
and 28.5±2.0 nmol/l (p&lt;0.01; p&lt;0.05); and placental lactogen — 265.9±16.4 nmol/l against 281.2±12.47 nmol/l 
(p&lt;0.01).

Conclusions. In pregnant women who received metabolic therapy, there was a significant decrease in RI in UA, 
umbilical artery, blood flow vein in the venous duct, which indicates an increase in placental hemoperfusion and 
improved functional status of FPC. Placental ratio (PR) was significantly increased in these pregnant women, indicating 
increased placental perfusion in these pregnant women, which in turn leads to improved uteroplacental circulation 
and fetal status.The results of the study showed that the use of Omega‑3 PUFA reduces the incidence of obstetric 
complications and improves perinatal outcomes and the health of newborns. This study allows to recommend the use 
of metabolic therapy (Omega‑3 PUFA) in pregnant women from the group of high obstetric and perinatal risk during 
the preconception period and during pregnancy.

Keywords: preconception training, functional state of fetoplacental complex, obstetric and perinatal risk, placental 
dysfunction, fetal growth retardation, prevention of pregnancy complications, Omega‑3 PUFA, metabolic therapy.
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АКУШЕРСЬКІ ТА 
ПЕРИНАТАЛЬНІ РИЗИКИ В ЖІНОК 
З ІНФІЛЬТРАТИВНИМИ ФОРМАМИ 
ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

М.В. Самойлова, О.П. Танько
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Ендометріоз — хвороба, пов’язана з та-
зовим болем, репродуктивними проблемами, 
суттєвим погіршенням якості життя, вражає 
багатьох жінок у всьому світі. На цю хворобу 
страждають понад 10% жінок у загальній по-
пуляції та майже 40% жінок із неплідністю [1]. 
Останніми роками простежується збільшення 
частоти захворюваності на генітальний ендо-
метріоз майже в 1,5 раза, особливо в молодих 
жінок, які планують у майбутньому вагітність 
та пологи [2].

Висока соматична та гінекологічна захво-
рюваність жінок в Україні суттєво обмежує 
репродуктивні плани сім’ї та зберігає високі 

показники неплідного шлюбу — 17-18%, що 
є надважливим в умовах обмежених ресурсів 
популяції [3].

Сучасні хірургічні методи лікування ге-
нітального ендометріозу в поєднанні з піс-
ляопераційним реабілітаційним лікуванням 
дозволяють жінкам, що страждають на неплід-
ність, відновити репродуктивну функцію. Але 
результати більшості запропонованих на сьо-
годні методів лікування не можуть вважатись 
задовільними, адже репродуктивна функція 
відновлюється лише у 25-50% жінок, при цьо-
му спостерігаються 40-68% рецидивів захво-
рювання [4, 5].
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Резюме
Генітальний ендометріоз — складне хронічне захворювання, яке найчастіше поєднується з неплід-
дям. Проте обмежена кількість досліджень присвячена можливим ускладненням перебігу вагіт-
ності й пологів у жінок з ендометріозом у випадках, якщо довгоочікувана вагітність все ж настала. 
Згідно з даними проведеного нами дослідження, найчастіше у вагітних і роділь з ендометріоїдною 
хворобою трапляються такі ускладнення: невиношування, плацентарна дисфункція, аномалії по-
логової діяльності і сумнівний стан плода.

Ключові слова
Ендометріоз, ризики ускладнень, вагітність, пологи.



15

Obstetrics. Gynecology. Genetics’ 2020, Volume 6, No 3-4

www.agg.kiev.ua

А
ку

ш
е

р
с

тв
оНе менш важливим є досягнення сприят-

ливого перебігу гестації та перинатальних на-
слідків у пацієнток з інфільтративними форма-
ми генітального ендометріозу.

Мета дослідження — аналіз акушерських 
та перинатальних ризиків із пошуком можли-
вих причин їх виникнення залежно від форми 
інфільтративного генітального ендометріозу.

Матеріали та методи дослідження

Проведено обстеження 111 вагітних, 
яких проліковано з приводу інфільтративно-
го генітального ендометріозу, віком від 24 до 
42 років. Серед них 37 (33,3%) страждали на 
аденоміоз; у 32 (28,8%) було виявлено ен-
дометріоїдні кісти яєчників, у 9 (8,2%) було 
встановлено діагноз ретроцервікального ен-
дометріозу, у 33 (29,7%) виявлено перитоне-
альний ендометріоз.

Усім пацієнткам з інфільтративними фор-
мами зовнішнього генітального ендометріозу 
проводилося хірургічне лікування: лапароско-
пічна редукція ендометріоїдних гетеротопій, 
енуклеація ендометріом, сальпінголізис. 
Дієногест 2 мг протягом 6 місяців отриму-
вали пацієнтки з аденоміозом та ретроцер-
вікальним ендометріозом, а також на етапі 
після операційної реабілітації (6 місяців) — 
пацієнтки з інфільтративними формами зо-
внішнього генітального ендометріозу. Вагіт-
ність настала протягом 4-11 місяців після 
проведеного лікування.

Групу контролю становили 30 здорових ва-
гітних віком від 20 до 37 років із фізіологічним 
перебігом вагітності.

У роботі використано клініко-лабораторні, 
ультразвукові, хірургічні, імунофлюоресцент-
ний, імуноферментний, радіоімунний методи 
обстеження. Проведено доплерометричне ви-
значення кровоплину в матково-плацентар-
но-плодовому басейні відповідно до термінів 
вагітності.

Враховуючи, що контроль перебігу гестації 
може здійснюватись шляхом визначення ста-
ну процесів апоптозу, клітинної проліферації, 
енергообміну, гемодинамічних змін, усім ва-
гітним, окрім загальних клініко-лабораторних 
методів обстеження, визначали в крові рі-
вень факторів апоптозу CD95+ методом іму-
нофлюоресцентного аналізу з використанням 

моноклональних антитіл до поверхневого 
антигену CD95+ лімфоцитів людини; кон-
центрацію фактора росту плаценти (FGF) 
та фактора некрозу пухлини (TNFα), проза-
пальних цитокінів IL6, IL8 імуноферментним 
методом із використанням набору реагентів 
РSD systems (Велика Британія); оцінювали 
показники кровоплину в матково-плацентар-
но-плодовому басейні. Для статистичної об-
робки результатів використовувались методи 
дескриптивної статистики та кореляційного 
аналізу.

Результати дослідження та їх 
обговорення

У більшості випадків 97 (87,4%) жінок 
з інфільтративними формами генітального 
ендометріозу мали ускладнений перебіг вагіт-
ності. Загроза раннього та пізнього викидня 
мала місце майже в 56,8% пацієнток з адено-
міозом (табл.).

Таблиця
Ускладнення вагітності в пацієнток з інфільтративни-
ми формами генітального ендометріозу

Група

Усклад-
нення

Пацієнтки (n=111)

Адено-
міоз

(n=37)

Ретро-
церві-

кальний 
ендоме-

тріоз
(n=9)

Ендоме-
тріоїдні 

кісти 
яєчників

(n=32)

Перито-
неальний 
ендоме-

тріоз
(n=33)

Загрожу-
вальний 

викидень

21 
(56,8%)

2 (22,2%) 7 (21,9%) 4 (12,1%)

Передчасні 
пологи

9 (24,3%) 3 (33,3%) 3 (9,4%0 3 (9,05)

Плацентар-
на дисфунк-

ція
12 (32%) 1 (11,2%) 5 (15,6%) -

Аномалії 
пологової
діяльності

5 (13,5%) 2 (22,2%) - -

Кровотечі 
під час 

вагітності та 
в пологах

4 (10,8%) - - -

Аномалії 
пологової 
діяльності

5 (13,5%) 3 (33,3%) - 3 (9,4%)

Сумнівний 
стан плода

11 
(29,7%)

- - 2 (6,3%)

Кесарів 
розтин

8 (21,6%) 1 (11,1%) 5 (15,6%) 5 (15,6%)
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Відомо, що дефекти імплантації та пла-
центації призводять до невиношування ва-
гітності та несприятливих репродуктивних 
наслідків [6, 7].

Наявність загрозливого викидня більше 
ніж в половини жінок з аденоміозом, во-
чевидь, була пов’язана з дисфункціональ-
ною активністю сполучної маткової зони 
(Iunctional zone) [1], порушенням імплантації 
та плацентації. Активізація процесів апопто-
зу, збільшення рівня прозапальних цитокінів 
IL6, IL8 (p<0,05) призводять до підвищеної 
експресії рецепторів естрогену, що є одним 
з основних дисрегуляторів функції прогесте-
рону та змінює сприятливість ендометрія, по-
рушує його імплантаційну здатність. 

Аномалії прикріплення плаценти діагнос-
товано в 13,5% пацієнток з аденоміозом та 
у 22,2% пацієнток із ретроцервікальним ен-
дометріозом. При цьому простежувався пря-
мий кореляційний зв’язок між патологією 
плацентації та наявністю ректовагінальних 
ендометріоїдних гетеротопій (R=0,68).

Плацентарна дисфункція різного ступеня 
тяжкості була найбільш притаманна пацієнт-
кам з аденоміозом (32%) та майже не спосте-
рігалась у жінок із перитонеальним ендоме-
тріозом. Сумнівний стан плода з наступним 
розвитком дистресу плода також був наявний 
у жінок з аденоміозом (29,7%).

Порушення матково-плацентарного кро-
воплину було констатовано майже в кожної 
третьої жінки з внутрішніми формами ін-
фільтративного ендометріозу, що достовірно 
вище, ніж у пацієнток з ендометріоїдними 
кістами яєчників та перитонеальним ендо-
метріозом (р<0,05). Логічно припустити, що 
ускладнення вагітності при ендометріоїдних 
кістах яєчників (табл.) пов’язані з дегене-
ративно-деструктивними змінами ооцитів, 
адгезивними і запальними порушеннями, які 
спостерігаються при вказаній патології [8, 9].

Показники оперативного розродження 
в пацієнток з інфільтративними формами ге-
нітального ендометріозу в 5,2 раза переви-
щували аналогічні дані групи контролю. При 
цьому основними показаннями для кесар-
ського розтину були дистрес плода (29,2%);  
кровотеча під час вагітності і в пологах 

(15,4%), аномалії пологової діяльності 
(12,7%).

Аналіз маркерів апоптозу та показни-
ків цитокінового профілю показав, що май-
же з I триместру вагітності CD95+, TNFα, 
PGF достовірно відрізнялись від показників 
контрольної групи, що, певно, пояснює ви-
никнення ускладнень вагітності вже з ранніх 
термінів гестації. Вказана тенденція спосте-
рігалась і в другій половині вагітності.

Таким чином, під час дослідження встанов-
лено, що жінки з інфільтративними формами 
генітального ендометріозу мали гірші ре-
зультати вагітності зі статистично достовір-
ним підвищенням ризиків загрожувального 
викидня, передчасних пологів, плацентарної 
дисфункції, аномалій плацентації, кровотечі 
під час вагітності і в пологах, сумнівного ста-
ну плода, оперативного розродження. Під час 
дослідження не встановлено впливу геніталь-
ного ендометріозу на гіпертонічні розлади, 
включаючи гестаційну гіпертензію та гестоз.

Визначення ускладнень перебігу вагіт-
ності залежно від форми інфільтративного 
генітального ендометріозу на сьогодні є ак-
туальним завданням, дані про такий взаємо-
зв’язок є вкрай обмеженими. Також звертає 
на себе увагу відсутність інформації щодо ре-
зультатів можливого лікування таких усклад-
нень вагітності та можливостей уникнення 
несприятливих перинатальних наслідків.

Висновки

У пацієнток з інфільтративними формами 
генітального ендометріозу в динаміці геста-
ції прогресують взаємопов’язані між собою 
процеси запрограмованої клітинної загибе-
лі, клітинної проліферації, неоангіогенезу, 
неонейрогенезу, інфламації, що призводить 
до змін рецептивності ендометрія, ендотелі-
альної дисфункції, дефектів ремоделювання 
спіральних артерій, хронічного системного 
запалення і є підставою для розвитку числен-
них акушерських ускладнень. Виявлені пато-
фізіологічні механізми ускладненого перебігу 
вагітності спонукають до пошуку нових шля-
хів покращення перинатальних наслідків при 
вказаній патології.
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Оbstetrical and perinatal risks in women with infiltrative forms of genital endometriosis
М.V. Samoilova, О.P. Таnkо
Abstract
Genital endometriosis is a complicated chronic desease wich is commonly associated with infertility. However, a lack of 
studies is concerned about various complications of pregnancy and delivery of women with genital endometriosis in cases 
when long‑awaited pregnancy occurs. Our study reveals the most frequent pregnancy complications in women with 
endometriosis such as miscarriage, placental dysfunction, obstructed labor and uneven fetal state.

Keywords: endometriosis, risks of complications, pregnancy, delivery.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ 
ПРОЛОНГОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ 
В ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

К.М. Тишко
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Ожиріння — одна з найпоширеніших форм 
порушень жирового обміну, яка негативно впли-
ває на функцію різних органів і систем організ-
му, створюючи передумови для розвитку екстра-
генітальних захворювань і зниження опірності 
інфекції [1, 2], що підвищує ризик розвитку па-
тологічного перебігу вагітності, пологів, піс-
ляпологового періоду в жінок і перинатальної 
захворюваності й смертності [2]. Незважаючи 
на постійне удосконалення системи антенаталь-
ного спостереження, число вагітних з ожирін-
ням в економічно розвинутих країнах досягає 
15-38% і постійно збільшується, у зв’язку з чим 
актуальність цієї проблеми набуває особливого 
значення [3, 4].

Акушерські та перинатальні ускладнення 
в більшості випадків поєднуються з комплек-
сом гормональних і метаболічних порушень та 
призводять до несприятливих клінічних і про-
гностичних наслідків [5]. Ожиріння є фактором 
ризику гіперглікемії [5, 6], гестаційного діабе-
ту [7], гіпертензивних розладів під час вагіт-
ності, передчасних та запізнілих пологів [8, 9], 
аномалій пологової діяльності та акушерських 
кровотеч [10, 11].

У жінок з ожирінням спонтанна пологова 
діяльність до 41 тижня вагітності розвиваєть-
ся значно рідше, ніж у вагітних із нормальною 
масою тіла, що відносить їх до групи ризику 
пролонгованої вагітності [9, 12-15]. Оскільки 
пологова домінанта в даного контингенту жінок 
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Резюме
У статті наведено результати комплексного обстеження вагітних із різними типами ожиріння, на під-
ставі якого визначено факторні ознаки і проведено однофакторний та багатофакторний аналіз для 
вибору факторних ознак пролонгованої вагітності.
Описані предиктори прогнозування пролонгованої вагітності, засновані на клініко‑лабораторних 
змінних, можуть бути застосовані в клінічній практиці, що дасть можливість знизити материнську та 
перинатальну захворюваність, частота яких збільшується в разі пролонгованої й переношеної ва-
гітності.
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Вагітність, ожиріння, пролонгована вагітність, фактори ризику.
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призводить в 10-15% жінок до пролонгованої 
вагітності та розвитку слабкості пологової ді-
яльності, унаслідок чого збільшується частота 
оперативного розродження [16].

Пролонгована вагітність визначається як 
вагітність, що триває 41-41,6 тижня та закінчу-
ється народженням доношеної дитини без ознак 
«перезрілості» [17-20].

Факторами ризику пролонгованої вагітно-
сті є перша вагітність та переношена вагітність 
в анамнезі. У жінок, які самі народжені від пере-
ношеної вагітності, в 1,3 раза вищий ризик про-
лонгованої вагітності, а рецидив пролонгованої 
вагітності збільшується у 2-3 рази в жінок, які 
раніше народили, після 41 тижня [21, 22].

Окрім того, факторами ризику пролонгова-
ної вагітності є: екстрагенітальні захворювання, 
ендокринопатії, перенесені гінекологічні захво-
рювання, порушення менструального циклу, 
«незрілість» або «недостатня зрілість» шийки 
матки в терміні вагітності >40 тижнів, аномаль-
на кількість навколоплідних вод, паритет, вік, 
ІМТ >30 кг/м2 [14, 23-27].

У ретроспективному дослідженні Arrow-
smith S. et al. (9336 вагітних) було показано, що 
у 28,2% жінок з ожирінням вагітність прогресу-
вала після 41 тижня (ВШ 2,27) щодо вагітних із 
нормальною масою тіла [14].

Пролонгована вагітність пов’язана із підви-
щеною частотою індукції пологів, кесаревого 
розтину, післяпологових кровотеч і збільшен-
ням перинатальної захворюваності та смертно-
сті [28, 29].

При пролонгованій вагітності збільшують-
ся ризики захворюваності в плода: макросомія 
плода, у результаті чого: тривалі пологи, поло-
говий травматизм, цефалотазова диспропорція, 
дистоція плечиків, яка веде до пошкодження 
плечового сплетення або церебрального пара-
лічу, неонатальна ацидемія, низькі бали за шка-
лою Апгар, неонатальна енцефалопатія, неона-
тальні судоми, затримка роcту плода внаслідок 
плацентарної недостатності [30].

Процеси порушення синтезу естрогенів ві-
діграють важливу роль у патогенезі пролонгу-
вання вагітності, при якій у 2-3 рази знижується 
сумарна концентрація естрогенів, що призво-
дить до затримки прогестерону в тканинах мат-
ки та гальмує розвиток пологової діяльності. 
Недостатність естрогенів впливає на своєчасну 

готовність шийки та нижнього сегмента матки 
до пологів [31]. Естрогени забезпечують синтез 
простагландинів, підвищують чутливість матки 
до окситоцину, підтримують інтенсивний крово-
тік у матці, беруть участь у розвитку пологового 
акту [32].

Як відомо, до початку пологів відбувається 
зміна співвідношення рівнів естрогенів та про-
гестерону, яке може бути змінено через різницю 
в рівні циркулюючих естрогенів у жінок з ожи-
рінням з огляду на концентрацію естрогену 
в надлишку жирової тканини [33].

На сьогодні велика кількість літератури при-
свячена вагітності в жінок з ожирінням, але 
відсутні достовірні дані щодо факторів, які зу-
мовлюють пролонгування вагітності на тлі ожи-
ріння.

Мета роботи — визначити фактори ризи-
ку пролонгованої вагітності в жінок із різними 
типами ожиріння і встановити їх прогностичну 
значущість.

Матеріали та методи дослідження

Обстежено 119 вагітних з ожирінням на 
39,6-40,6 тижня вагітності, які були розділені 
на дві групи залежно від типу ожиріння: першу 
групу становила 61 вагітна з андроїдним типом 
та другу — 58 вагітних із гіноїдним типом ожи-
ріння. Контрольну групу становили 57 вагітних 
без ожиріння та надмірної маси тіла.

Тип ожиріння визначався на момент взят-
тя вагітної на облік до 12 тижнів вагітності, 
яким проводили антропометричні вимірюван-
ня, а саме окружність стегон (ОС) та талії (ОТ) 
з визначенням індексу (окружність талії поділе-
на на окружність стегон). Андроїдний тип ожи-
ріння характеризується індексом ≥0,85, гіноїд-
ний — <0,8.

Рівень естрадіолу, вільного естріолу, інсуліну, 
плацентарного лактогену, вільного тестостеро-
ну та кортизолу, дегідроепіальдостерону-суль-
фат (ДГЕА-сульфат), прогестерону (виробник: 
DRG Instrument GmbH, Germany) у сироватці 
крові визначали імуноферментним методом за 
допомогою тест-системи відповідно до інструкції 
виробника. Рівень глюкози визначали глюкозо-
оксидазним методом із використанням реагентів 
(BioSystems, Spain). Усі вагітні були поінфор-
мовані про мету дослідження і підписали інфор-
мовану згоду.
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Індекс НОМА (індекс інсулінорезистент-
ності) розраховували за формулою: НОМА 
= (глікемія натще (ммоль/л) х інсулін натще 
(мкЕД/л)) / 22,5.

Ступінь зрілості шийки матки визначали за 
10-бальною шкалою Бішопа, яка оцінювалась 
як: 0-2 бали — вважалась «незрілою»; 3-5 ба-
лів — «недостатньо зрілою»; >6 балів — «зрі-
лою».

Довжину шийки матки визначали за до-
помогою трансвагінальної ультрасонографії 
(ТВУЗД), що проводилась вагінальним конвек-
сним датчиком частотою 5 мГц на ультразвуко-
вому апараті VOLUSON-530 (Австрія).

Статистичний аналіз результатів клінічних 
досліджень проводили за допомогою пакета 
програм SPSS11.0, MedStat (Лях Ю.Є., Гур’я-
нов В.Г., 2004-2012). Критичний рівень значу-
щості був прийнятий (р<0,05).

При проведенні порівняння використовували 
дисперсійний аналіз, при проведенні апостері-
орних порівнянь — критерій Шеффе (нормаль-
ний закон розподілу) або критерій Круска-
ла — Уолліса, при проведенні апостеріор них 
порівнянь — критерій Данна (закон розподілу, 
відмінний від нормального).

Для аналізу впливу факторних ознак на ри-
зик виникнення пролонгованої вагітності було 
використано метод побудови та аналізу моде-
лей логістичної регресії. Аналіз проводився для 
23 факторів: тип ожиріння (андроїдний і гіно-
їдний), вік, ІМТ >30 кг/м2, перша вагітність, 
мимовільні аборти в анамнезі, довжина шийки 
матки за ТВУЗД, оцінка шийки матки за шкалою 
Бішопа, рівні гормонів: прогестерон, плацен-
тарний лактоген, естріол, естрадіол, тестосте-
рон, кортизол, ДГЕА-сульфат, інсулін, глюкоза, 
індекс НОМА. Для виявлення сукупності показ-
ників, пов’язаних із ризиком пролонгованої ва-
гітності, було проведено відбір значущих ознак 
(використано метод покрокового відкидання/
включення ознак із порогом включення p=0,2). 
Адекватність логістичних моделей оцінювалася 
за площею під ROC-кривою моделі (AUC — 
Area under the ROC curve), розраховувався 
95% вірогідний інтервал показника (95% ВІ). 
Модель вважається адекватною при статистич-
но значущій відмінності величини AUC від 0,5. 
Для кількісної оцінки ступеня впливу факторних 
ознак розраховувалися показники відношення 
шансів (ВШ) та їх 95% ВІ.

Результати та їх обговорення

Середній вік вагітних першої групи становив 
29,4±5,8 року, другої групи — 29,3±5,4 року та 
контрольної групи жінок — 28,6±4,8 року, при 
цьому відмінність від контрольної групи не була 
статистично значущою (p=0,683 за критерієм 
Крускала — Уолліса).

При вивченні особливостей гормонального 
балансу у вагітних залежно від типу ожиріння 
напередодні пологів у терміні 39,6-40,6 тижня 
було встановлено, що рівень прогестерону в си-
роватці крові в жінок із гіноїдним типом ожи-
ріння був 41,15 (34,6-48) нг/мл, що в 1,2 раза 
вище (p<0,05) порівняно з вагітними контроль-
ної групи та жінками, що мали андроїдне ожи-
ріння. Так, концентрація прогестерону у вагіт-
них третьої групи та групи контролю становила 
35,7 (32,6-40,6) нг/мл та 35,4 (33,2-40) нг/мл 
відповідно (р=0,002).

Концентрація естрадіолу була найнижчою 
у вагітних з андроїдним типом ожирінння та 
становила 17340,5 (13958,8-20236,8) пг/мл. 
Концентрація естрадіолу в жінок із гіноїд-
ним ожирінням становила 24925,3 (20206,6-
30400,5) пг/мл, що в 1,2 раза вище (p<0,05), 
ніж у групі контролю, та в 1,4 раза вище, ніж 
у разі андроїдного типу ожиріння (p<0,05).

Серед вагітних з андроїдним типом ожиріння 
рівень ПЛ становив 4,7 (4,4-6,0) мг/л, що було 
в 1,2 раза нижче порівняно з вагітними, що мали 
гіноїдний тип, та в 1,3 раза нижче, ніж у вагіт-
них групи контролю. Концентрація ПЛ у вагіт-
них другої групи становила 5,8 (5,4-6,4) мг/л та 
в контрольній — 6,1 (5,4-6,5) мг/л.

При порівнянні рівнів естріолу в групах ва-
гітних виявили його зниження у вагітних з ан-
дроїдним та гіноїдним типом ожиріння порівняно 
з жінками з фізіологічною масою тіла, відповідно 
13,9 (13,1-14,9) нг/мл, 13,6 (12,4-15,4) нг/мл  
та 14,7 (13,6-15,8) нг/мл (p<0,05).

Рівень кортизолу в сироватці крові у ва-
гітних з андроїдним типом ожиріння стано-
вив 812,1 (599-1235,150) нмоль/л, що було 
у 2,7 раза вище порівняно з жінками, що мали 
гіноїдний тип ожиріння, та в 1,5 раза вище, ніж 
у вагітних контрольної групи (p<0,05).

Рівень тестостерону у вагітних першої групи 
був 2,4 (1,7-3,1) пг/мл, що було у 2,4 раза вище, 
ніж у другій групі жінок, та в 1,3 раза вище по-
рівняно з показниками контрольної групи жінок 
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ожиріння мали 1 (0,8-1,5) пг/мл рівень тесто-
стерону, що було в 1,9 раза нижче порівняно 
з вагітними групи контролю (p<0,05).

У жінок з андроїдним типом концентрація 
ДГЕА-сульфату була 1,9 (1,4-2,4) мкг/мл, що 
у 2,4 раза вище, ніж у вагітних із гіноїдним ти-
пом (p<0,05), та у 2,1 раза вище, ніж у вагітних 
контрольної групи (p<0,05). Не виявлено сут-
тєвої різниці між рівнем ДГЕА-сульфат у вагіт-
них із гіноїдним типом та контрольною групою 
(0,8 (0,6-1,2) мкг/мл та 0,9 (0,675-1,2) мкг/мл 
відповідно) (р>0,05).

Вагітні з андроїдним типом ожиріння мали 
вищу концентрацію інсуліну в сироватці крові 
(67 (40-94,5) мкМО/мл) порівняно з жінка-
ми з гіноїдним типом ожиріння (33,3 (25,6-
43) мкМО/мл) (p<0,05). Концентрація інсу-
ліну у вагітних другої групи та групи контролю 
відповідно становила 33,3 (25,6-43) мкМО/мл  
та 32 (23-35) мкМО/мл (р<0,001). При ви-
значенні концентрації глюкози не було вияв-
лено достовірної різниці між показниками ва-
гітних контрольної групи та жінок з ожирінням 
(р>0,05).

При визначенні індексу НОМА у вагітних 
з ожирінням встановлено, що в разі андроїдно-
го типу він є вищим у 2,1 раза, ніж у вагітних 
із гіноїдним ожирінням, та у 2,3 раза порівня-
но з групою контролю (p<0,05). Індекс НОМА 
в другій групі становив 7,215 (5,67-9,5) та в гру-
пі контролю — 6,54 (4,65-8,01), відмінність 
статистично значуща (р<0,05).

Оцінка зрілості шийки матки за шкалою Бі-
шопа (табл. 1), яку проводили в терміні гестації 
39,6-40,6 тижня, показала, що вагітні з андро-
їдним типом ожиріння мали значно нижчі бали 
(3 (2-7)) порівняно з жінками з гіноїдним ти-
пом ожиріння (7 (5-8)) та контрольною групою 
(7 (6-8)) (p<0,05).

Результати вимірювання довжини шийки 
матки, визначені при ТВУЗД у терміні вагітно-
сті 39,6-40,6 тижня, свідчать, що жінки першої 
групи мали в 1,4 раза довшу шийку матки, ніж 
у другій групі, та в 1,7 раза, ніж у вагітних кон-
трольної групи (р<0,05).

У першій групі з пролонгованою вагітністю 
(табл. 2) було 47 (77,0%) жінок, які мали оцін-
ку «зрілості» шийки матки за шкалою Бішопа 
3 (2-4) бали в терміні гестації 39,6-40,6 тижня 
та 4 (3-5) бали у ≥41<42 тижні, на відміну від 

групи вагітних із гіноїдним типом ожиріння та 
контрольної групи (p<0,05).

Серед вагітних із гіноїдним ожирінням було 
29 (50,9%) жінок із пролонгованою вагітністю, 
у яких у терміні гестації 39,6-40,6 тижня шийку 
матки оцінено в 5 (4-7) балів за шкалою Бішо-
па та 7 (5-9) балів у ≥41<42 тижні, відмінність 
від групи жінок з андроїдним типом статистично 
значуща (p<0,05).

Контрольну групу з пролонгованою вагіт-
ністю становили 14 (24,6%) жінок, що було 
в 3,1 раза менше порівняно з жінками, що мали 
андроїдний тип ожиріння, та у 2,1 раза з вагітни-
ми з гіноїдним ожирінням. У контрольній групі 
спостереження за шкалою Бішопа вагітні мали 

Таблиця 1
Оцінка зрілості шийки матки за шкалою Бішопа 
та ТВУЗД, абс., %

Група 
контролю

(n=57)

1ша 
група
(n=61)

2га 
група
(n=58)

Рівень зна-
чущості 
відмін-
ності, p

Довжина 
шийки матки 
за ТВУЗД, мм

16A

(14‑20)
27C, G

(20‑30)
19A

(13‑20)
<0,001

Оцінка за 
шкалою Бішо-

па, бали

7A

(6‑8)
3C, G

(2‑7)
7A

(5‑8)
<0,001

Примітка.
С — відмінність від групи контролю статистично значуща, p<0,05;
A — відмінність від групи андроїдний тип статистично значуща, 
p<0,05;
G — відмінність від групи гіноїдний тип статистично значуща, 
p<0,05.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика стану шийки матки 
за шкалою Бішопа в різні терміни гестації, бали

Me (QI-QIII) Рівень зна-
чущості 
відмін-
ності, p

Кон-
трольна 

група
(n=14)

1ша 
група
(n=47)

2га 
група
(n=29)

Оцінка шийки 
матки за 

шкалою Бішопа 
в 39,6‑40,6 тижня

6A

(5‑7)
3C, G

(2‑4)
5A

(4‑7)
<0,001

Оцінка шийки 
матки за 

шкалою Бішопа 
в ≥41 тиждень

8*A

(5‑9)
4*C, G

(3‑5)
7*A

(5‑9)
0,001

Примітка.
С — відмінність від групи контролю статистично значуща, p<0,05;
A — відмінність від групи андроїдний тип статистично значуща, 
p<0,05;
G — відмінність від групи гіноїдний тип статистично значуща, 
p<0,05.
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ступінь «зрілості» шийки матки 6 (5-7) балів 
у 39,6-40,6 тижня та 8 (5-9) — у ≥41<42 тижні 
(р<0,05).

Аналіз показника зростання оцінки «зріло-
сті» шийки матки за шкалою Бішопа показав, 
що у вагітних першої групи він був нижчий по-
рівняно з другою та контрольною групою, зо-
крема він становив у третій групі 1 (0,25-2) бал, 

у четвертій — 1 (0,75-2,25) та в контрольній 
групі — 2 (1-3) бали.

Довжина шийки матки, яка визначалась за 
даними ТВУЗД (табл. 3), у вагітних із пролон-
гованою вагітністю в терміні вагітності 39,6-
40,6 тижня в разі андроїдного ожиріння була 
в 1,5 раза більшою (р<0,05), ніж у вагітних із 
гіноїдним типом та контрольною групою жінок.

Нами виявлено достовірну різницю між по-
казниками довжини шийки матки у вагітних 
першої групи в терміні гестації ≥41<42 тижні та 
в жінок контрольної і другої групи. Так, у першій 
групі жінки мали довжину шийки матки 25 (20-
25,75) мм, що було на 5 мм менше, ніж у жінок 
другої та контрольної групи (p<0,05).

Враховуючи високу частоту (64,0%) пролон-
гованої вагітності у вагітних з ожирінням, вирі-
шено провести аналіз факторних ознак із метою 
виявлення чинників ризику пролонгованої вагіт-
ності в жінок з ожирінням залежно від його типу.

Для аналізу впливу факторних ознак на 
ризик виникнення пролонгованої вагітності 
(≥41<42 тижні) було використано метод побу-
дови та аналізу моделей логістичної регресії. 
Дев’яносто вагітних мали пролонговану ва-
гітність (результуюча змінна Y=1), 86 жінок 

Таблиця 3
Довжина шийки матки за даними ТВУЗД у різні термі-
ни гестації, мм

Me (QI-QIII) Рівень зна-
чущості 
відмін-
ності, p

Кон-
трольна 

група
(n=14)

1ша 
група
(n=47)

2га 
група
(n=29)

Довжина ший-
ки матки в 39,6‑

40,6 тижня

20A

(15‑20)
30 C, G

(26‑31)
20 A

(15‑25)
<0,001

Довжина 
шийки матки 

в ≥41<42 тижні

15* A

(10‑20)

25* C, G

(20‑
25,75)

15* A

(10‑20)
0,001

Примітка.
С — відмінність від групи контролю статистично значуща, p<0,05;
A — відмінність від групи андроїдний тип статистично значуща, 
p<0,05;
G — відмінність від групи гіноїдний тип статистично значуща, 
p<0,05.

Таблиця 4
Коефіцієнти однофакторних моделей логістичної регресії прогнозування ризику пролонгованої вагітності

Факторна ознака
Значення коефіцієнта 

моделі, b±m
Рівень значущості 
відмінності від 0

Показник ВШ
(95% ВІ)

Тип
ожиріння

Контроль Референтна

Андроїдний 2,33±0,43 <0,001 10,3 (4,4‑24,1)

Гіноїдний 1,12±0,40 0,006 3,1 (1,4‑6,8)

Вік, років –0,030±0,028 0,294 –

ІМТ, кг/м2 0,109±0,025 <0,001 1,11 (1,06‑1,17)

Перша вагітність 0,41+0,30 0,174 –

Мимовільні аборти в анамнезі 0,25±0,35 0,481 –

Довжина шийки матки за ТВУЗД, мм 0,470±0,042 <0,001 1,31 (1,21‑1,42)

Оцінка шийки матки за шкалою Бішопа, бали –0,91±0,13 <0,001 0,40 (0,31‑0,52)

Прогестерон, нг/мл 0,014±0,016 0,396 –

Плацентарний лактоген, мг/л 0,16±0,25 0,497 –

Естріол, нг/мл –0,062±0,093 0,505 –

Естрадіол, 1000 пг/мл –0,083±0,028 0,003 0,92 (0,87‑0,97)

Тестостерон, пг/мл 0,05±0,16 0,735 –

Кортизол, 10 нмоль/мл 0,012±0,005 0,010 1,01 (1,00‑1,02)

ДГЕА‑сульфат, мкг/мл 0,85±0,23 <0,001 2,3 (1,5‑3,7)

Інсулін, мкМО/мл 0,029±0,007 <0,001 1,03 (1,02‑1,04)

Глюкоза, ммоль/л 0,35±0,23 0,130 –

Індекс НОМА‑IR 0,118±0,029 <0,001 1,12 (1,06‑1,19)



23

Obstetrics. Gynecology. Genetics’ 2020, Volume 6, No 3-4

www.agg.kiev.ua

А
ку

ш
е

р
с

тв
онародили в 39,6-40,6 тижня (результуюча змін-

на Y=0) (табл. 4).
При проведенні однофакторного аналі-

зу виявлено зв’язок типу ожиріння з ризиком 
пролонгованої вагітності. Так, для пацієнток 
з андроїдним типом ожиріння ризик того, що 
пологи не відбудуться до 41 тижня, був вищим 
(p<0,001), ВШ=10,3 (95% ВІ, 4,4-24,1) по-
рівняно з групою контролю. Для пацієнток із гі-
ноїдним типом ожиріння ризик того, що пологи 
не відбудуться до 41 тижня, також був вищим 
(p=0,006), ВШ=3,1 (95% ВІ, 1,4-6,8) порів-
няно з групою контролю. Не було виявлено 
зв’язку ризику пролонгованої вагітності в жі-
нок із віком (p=0,294), із паритетом вагітності 
(р=0,174) та мимовільними викиднями в анам-
незі (р=0,481). Виявлено зростання (p<0,001) 
ризику пролонгованої вагітності зі зростанням 
ІМТ у жінок, ВШ=1,11 (95% ВІ, 1,06-1,17) на 
кожен 1 кг/м2 зростання ІМТ.

При проведенні однофакторного аналізу ви-
явлено зростання (p<0,05) ризику пролонго-
ваної вагітності зі зростанням рівня кортизолу 
вище ніж 526 (425,075-586,5) нмоль/мл, ДГЕА- 
сульфату — вище ніж 0,9 (0,675-1,2 мкг/мл),  
інсуліну — вище ніж 32 (23-35) мкМО/мл 
та індексу НОМА — вище ніж 6,54 (4,65-
8,01) і зниження рівня естрадіолу нижче ніж 
20690 (16485,6-32357) пг/мл. Не було вста-
новлено зв’язку ризику пролонгованої вагітності 
з рівнем прогестерону (р=0,396), плацентар-
ного лактогену (р=0,497), естріолу (р=0,505), 
тестостерону (р=0,735) та глюкози (р=0,130).

Найбільш сильний зв’язок ризику пролон-
гованої вагітності виявлено нами з показником 
оцінки шийка матки за шкалою Бішопа (площа 
під ROC-кривою = 0,88 (95% ВІ, 0,82-0,92)). 
На рис. 1 представлено криву операційних ха-
рактеристик моделі ризику прогнозування про-
лонгованої вагітності на основі оцінки шийки 
матки за шкалою Бішопа. Наведено критичний 
поріг, чутливість і специфічність тесту при об-
раному порозі. Проведений аналіз свідчить, що 
при виборі оптимального критичного порогу за 
шкалою Бішопа ≤5 балів чутливість тесту про-
гнозування ризику пролонгованої вагітності ста-
новить 70% (95% ВІ, 59,4-79,2%) і специфіч-
ність — 95,4% (95% ВІ, 88,5-98,7%).

Сильний зв’язок ризику пролонгованої ва-
гітності встановлено з показниками довжи-
ни шийки матки за даними ТВУЗД (площа під 

ROC-кривою = 0,84 (95% ВІ, 0,78-0,89)) 
(рис. 2). При виборі оптимального критично-
го порогу для довжини шийки матки за дани-
ми ТВУЗД >23 мм чутливість тесту становить 
56,7% (95% ВІ, 45,8-67,1%) і специфічність — 
98,8% (95% ВІ, 93,7-100%).

Проведений однофакторний аналіз для оцін-
ки кожного з перерахованих вище факторів як 
незалежного предиктора пролонгованої вагіт-
ності виявив, що андроїдний та гіноїдний типи 
ожиріння, підвищення ІМТ >30 кг/м2 на кожен 
1 кг/м2, зростання рівня кортизолу вище ніж 
526 (425,075-586,5) нмоль/мл, ДГЕА-сульфа-
ту — вище ніж 0,9 (0,675-1,2) мкг/мл, інсулі-
ну — вище ніж 32 (23-35) мкМО/мл та індексу 
НОМА — вище ніж 6,54 (4,65-8,01) і знижен-
ня рівня естрадіолу нижче ніж 20690 (16485,6-
3235,7 пг/мл) були незалежно один від одного 
пов’язані з підвищеною ймовірністю пролонго-
ваної вагітності.

Окрім того, незалежними факторами ризику 
пролонгованої вагітності були оцінка шийки мат-
ки за шкалою Бішопа ≤5 балів (чутливість тес-
ту становить 70% (95% ВІ, 59,4-79,2%) і спе-
цифічність — 95,4% (95% ВІ, 88,5-98,7%)) 
та довжини шийки матки за даними ТВУЗД 
>23 мм (чутливість тесту — 56,7% (95% ВІ, 
45,8-67,1%) і специфічність — 98,8% (95% 
ВІ, 93,7-100%)).

Для підвищення ефективності прогнозу про-
лонгованої вагітності в жінок з ожирінням було 
побудовано багатофакторну модель логістичної 

Рисунок 1
Крива операційних характеристик моделі ризику 
прогнозування пролонгованої вагітності на основі 
оцінки шийки матки за шкалою Бішопа
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регресії, що враховує не тільки незалежний, але 
й сумісний вплив розглянутих факторних ознак.

Для виявлення сукупності показників, пов’я-
заних із ризиком пролонгованої вагітності, було 
проведено відбір значущих ознак та проведена 
оцінка ступеня їх незалежного впливу. При про-
веденні відбору було виділено 8 значущих ознак: 
ІМТ, мимовільні аборти в анамнезі, оцінка ший-
ки матки за шкалою Бішопа та рівні гормонів: 
прогестерону, естріолу, естрадіолу, тестостеро-
ну та кортизолу.

На виділених ознаках побудована восьмифак-
торна модель логістичної регресії прог нозування 
ризику пролонгованої вагітності, модель адек-
ватна (x2=135 при p<0,001). На рис. 3 наведено 
криву операційних характеристик моделі.

Площа під кривою операційних характерис-
тик AUC=0,94 (95% ВІ, 0,89-0,97), з урахуван-
ням показника оцінки шийки матки за шкалою 
Бішопа та ще семи ознак, дозволяє суттєво під-
вищити точність моделі. При виборі оптималь-
ного порогу чутливість восьмифакторної моделі 
логістичної регресії прогнозування ризику про-
лонгованої вагітності становить 82,2% (95% 
ВІ, 72,7-89,5%), специфічність — 93,0% (95% 
ВІ, 85,4-97,4%). У табл. 5 наведено результати 
проведеного багатофакторного аналізу.

Нами виявлено більш виражене зростан-
ня (p<0,001) ризику пролонгованої вагітно-
сті в міру зростання ІМТ, ВШ=1,19 (95% ВІ, 

1,09-1,31) на кожен 1 кг/м2 зростання ІМТ 
(при стандартизації за іншими факторами ри-
зику). На відміну від однофакторного аналізу, 
при стандартизації за іншими факторами ризику 
виявлено зростання (p=0,045) ризику пролон-
гованої вагітності за наявності в анамнезі мимо-
вільних викиднів, ВШ=3,4 (95% ВІ, 1,0-11,2). 
Також встановлено зростання (р<0,001) ризику 
пролонгованої вагітності при зниженні балів за 
шкалою Бішопа ≥5, зростає ВШ=0,28 (95,0% 
ВІ 0,18-0,43) на кожний бал.

Нами виявлено зростання ризику 
((р<0,001) та (р=0,039)) пролонгованої 
вагітності зі зниженням рівня естрадіолу 
нижче ніж 20690 (16485,6-32357) пг/мл, 
ВШ=0,81 (95,0% ВІ, 0,72-0,91) та кортизо-
лу нижче ніж 526 (425,075-586,5) нмоль/мл, 
ВШ=0,98 (95,0% ВІ, 0,96-1,00). Звертає на 
себе увагу зростання ризику пролоногованої ва-
гітності при підвищенні рівня прогестерону вище 
ніж 35,4 (33,2-40) нг/мл, ВШ=1,07 (95,0% 
ВІ, 1,01-1,13) (р=0,024) і при зниженні вміс-
ту естріолу нижче ніж 14,7 (13,6-15,8) нг/мл, 
ВШ=1,55 (95,0% ВІ,1,09-2,21) (р=0,014) та 
тестостерону — нижче ніж 1,9 (1,6-2,3) пг/мл,  
ВШ=0,41 (95,0% ВІ, 0,20-0,82) (р=0,013) 
(при стандартизації за іншими факторами ризи-
ку), що не було встановлено в однофакторному 
аналізі, проте свідчить про важливу роль взає-
модії гормонів, а не кожного з них окремо.

Рисунок 2
Крива операційних характеристик моделі прогнозу-
вання ризику пролонгованої вагітності за довжиною 
шийки матки за даними ТВУЗД

Рисунок 3
Крива операційних характеристик восьмифак-
торної моделі логістичної регресії прогнозування 
ризику пролонгованої вагітності
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Висновки

Проведений однофакторний аналіз показав, 
що такі факторні ознаки, як андроїдний та гі-
ноїдний типи ожиріння, ІМТ, рівень кортизолу, 
ДГЕА-сульфату, інсуліну, естрадіолу, величи-
на індексу НОМА, є важливими, незалежними 
предикторами пролонгованої вагітності.

Довжина шийки матки за даними ТВУЗД 
і оцінка за шкалою Бішопа є також предикто-
рами прогнозування пролонгованої вагітності. 
Зокрема, довжина шийки матки >23 мм та оцін-
ка шийки матки за шкалою Бішопа ≤5 балів є 
незалежними факторами ризику пролонгованої 
вагітності.

При проведенні багатофакторного аналі-
зу нами було виділено 8 значущих ознак: ІМТ, 
кг/м2, мимовільні викидні в анамнезі, оцінка 

шийки матки за шкалою Бішопа, рівень естра-
діолу, кортизолу і вміст прогестерону, естріолу 
та тестостерону, зв’язок з якими не було вста-
новлено в однофакторному аналізі, що вказує 
на важливу роль взаємодії декількох значущих 
ознак, а не кожної окремо, оскільки це має біль-
шу прогностичну ефективність, про що свідчить 
чутливість — 82,2% (95% ВІ, 72,7-89,5%) та 
специфічність — 93,0% (95% ВІ, 85,4-97,4%) 
даної моделі.

Описані предиктори прогнозування про-
лонгованої вагітності, засновані на клініко-ла-
бораторних змінних, можуть бути застосовані 
в клінічній практиці, що дасть можливість зни-
зити материнську й перинатальну захворюва-
ність, частота яких збільшується в разі пролон-
гованої та переношеної вагітності.

Таблиця 5
Коефіцієнти восьмифакторної моделі логістичної регресії прогнозування ризику пролонгованої вагітності

Факторна ознака
Значення коефіцієнта 

моделі, b±m
Рівень значущості 
відмінності від 0

Показник ВШ
(95% ВІ)

ІМТ, кг/м2 0,18±0,05 <0,001 1,19 (1,09‑1,31)

Мимовільні викидні в анамнезі 1,22±0,61 0,045 3,4 (1,0‑11,2)

Оцінка шийки матки за шкалою Бішопа, бали –1,27±0,22 <0,001 0,28 (0,18‑0,43)

Прогестерон, нг/мл 0,067±0,030 0,024 1,07 (1,01‑1,13)

Естріол, нг/мл –0,44±0,18 0,014 1,55 (1,09‑2,21)

Естрадіол, 1000 пг/мл –0,21±0,06 0,001 0,81 (0,72‑0,91)

Тестостерон, пг/мл –0,90±0,36 0,013 0,41 (0,20‑0,82)

Кортизол, 10 нмоль/мл –0,020±0,010 0,039 0,98 (0,96‑1,00)
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Prediction of the risk of prolonged pregnancy in women with obesity
К.М. Tyshko
Abstract
The article presents the results of a comprehensive examination of pregnant women with different types of obesity, on the 
basis of which the factor signs are determined and single‑factor and multifactor analyses are performed to select the 
factor signs of prolonged pregnancy.
The described predictors of prolonged pregnancy, based on clinical and laboratory variables, can be used in clinical 
practice, which will reduce maternal and perinatal morbidity, the frequency of which increases in prolonged and delayed 
pregnancy.

Keywords: pregnancy, obesity, prolonged pregnancy, risk factors.
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РИЗИКИ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ 
ВАГІТНОСТІ Й ПОЛОГІВ У ЖІНОК 
ПІСЛЯ ДЕСТРУКТИВНИХ МЕТОДІВ 
ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ  
ШИЙКИ МАТКИ

Н.Г. Скурятіна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
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Резюме
У статті наведено результати аналізу частоти й характеру ускладнень вагітності і пологів у жінок 
після різних деструктивних методів лікування патології шийки матки. З’ясовано, що вагітні з оперо-
ваною шийкою матки мають високу частоту загрози переривання вагітності, загрози передчасних 
пологів, передчасного розриву плідного міхура, слабкості пологової діяльності й розривів шийки 
матки І‑ІІ ступеня. Частота цих ускладнень вища у вагітних, яким проведено до вагітності хірургічне 
лікування шийки матки з використанням кріодеструкції.

Ключові слова
Шийка матки, дисплазія, вагітність, деструктивні методи.

Захворювання шийки матки посідають одне 
з провідних місць у структурі гінекологічної па-
тології, у зв’язку з чим проблема своєчасної їх 
діагностики і лікування привертає увагу бага-
тьох дослідників [1, 2].

Особливий інтерес становлять питання 
щодо функціональної спроможності шийки 
матки під час вагітності та пологів після прове-
деного лікування [3].

Серед консервативних та оперативних мето-
дів лікування фонових і передракових захворю-
вань шийки матки радикальними вважаються 
методи лікування, які забезпечують руйнування 

(деструкцію) патологічного вогнища з наступ-
ним відновленням функціонального повноцін-
ного багатошарового плоского епітелію [4, 5].

Серед методів деструкції запропоновано: хі-
мічна коагуляція, кріодеструкція, діатермокоа-
гуляція (діатермоексцизія), лазерна вапориза-
ція та радіохвильова деструкція. Кожен метод 
лікування має свої переваги й недоліки. Деякі 
методи супроводжуються певними ускладнен-
нями, травматизмом і можуть викликати по-
рушення анатомо-функціональної цілісності 
шийки матки [4-6].

Останніми роками спостерігається тенден-
ція до зростання віку, у якому жінки планують 
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реалізувати свою репродуктивну функцію. Від-
повідно зростає кількість пацієнток, які пла-
нують вагітність після деструктивних методів 
лікування шийки матки. Тому набуває акту-
альності питання про можливість впливу пе-
ренесеного хірургічного лікування на розвиток 
ускладнень вагітності та пологів.

У літературі існує багато суперечливих 
думок щодо перебігу вагітності й пологів 
після деструктивних методів лікування па-
тології шийки матки. У 15-20% пацієнток 
з оперованою шийкою матки перебіг поло-
гів, як зазначають дослідники, ускладнюєть-
ся дискоординованою пологовою діяльніс-
тю, у 40% — дистоцією шийки матки [6, 7]. 
Частота стрімких пологів у пацієнток після 
деструктивних методів лікування становить 
66,2%, передчасних пологів — 14,7%, само-
вільних абортів — 19,1% [2, 7].

На сьогодні ще залишається чимало від-
критих питань, особливо важливих для жінок, 
які не народжували, щодо зв’язку можливих 
несприятливих наслідків вагітності й пологів 
із перенесеним хірургічним лікуванням шийки 
матки.

Мета дослідження — оцінити перебіг ва-
гітності й пологів, з’ясувати частоту і характер 
ускладнень у жінок після деструктивних мето-
дів лікування патології шийки матки та визна-
чити ризики їх розвитку.

Матеріали та методи досліджень

Під нашим спостереженням перебувало 
68 вагітних жінок віком 26-34 років, які до ва-
гітності проходили лікування дисплазії шийки 
матки легкого ступеня. Усі жінки отримували 
за стандартним алгоритмом противірусну і про-
тизапальну терапію та, у разі потреби, гормо-
нальну корекцію. На заключному етапі, у разі 
недостатньої ефективності консервативної те-
рапії, проводились деструктивні методи ліку-
вання патології шийки матки (кріодеструкція 
або радіохвильова хірургія).

Показаннями до кріодеструкції була дис-
плазія легкого ступеня з аномальною коль-
поскопічною картиною розмірами до 2-ї зони 
поверхні шийки матки; до радіохвильової хі-
рургії — дисплазія легкого ступеня з аномаль-
ною кольпоскопічною картиною розмірами, 
більшими за 2-гу зону поверхні шийки матки. 

У всіх жінок дисплазія легкого ступеня під-
тверджена гістологічним методом біопсійного 
матеріалу, який було забрано із патологічних 
ділянок шийки матки до початку лікування. 
Після проведеного комплексного лікування 
патології шийки матки з використанням хі-
рургічного методу всі жінки перебували на 
диспансерному обліку. Період від проведення 
деструкції шийки матки і настання вагітності 
становив від 1 до 9 років.

Залежно від методу деструкції пацієнтки 
були розподілені на групи:

1-ша група — 37 пацієнток, у яких застосо-
вувався метод кріодеструкції, середній вік при 
народженні становив 30,4±2,7 року;

2-га група — 31 пацієнтка, у якої вико-
ристовувався метод радіохвильової хірургії, 
середній вік при народженні — 29,3±2,1 року.

При встановленні на облік із приводу вагіт-
ності всім пацієнткам проводилось клініко-ла-
бораторне обстеження відповідно до наказів 
МОЗ України.

Оцінка особливостей перебігу вагітності та 
пологів, які б могли бути пов’язані із лікуван-
ням, що передує, патології шийки матки та його 
наслідками включала визначення характеру й 
частоти ускладнень, які були зумовлені зміною 
функціональної спроможності шийки матки.

Статистичний аналіз результатів досліджен-
ня проводився з використанням пакета EZR 
v. 1.35 (Saitama Medical Center, JichI Medical 
University, Saitama, Japan, 2017).

Для кількісних показників розраховувало-
ся середнє значення змінної (X), стандартне 
відхилення (±SD). Для подання якісних ознак 
розраховувалася частота (%). Для порівняння 
якісних ознак обох груп у відсотках використа-
но критерій хі-квадрат, при проведенні посте-
ріорного порівняння між групами в цих випад-
ках використано поправку Бонферроні [8, 9]. 
Критичний рівень значущості для всіх тестів 
був прийнятий α=0,05.

Результати та їх обговорення

Аналіз отриманих даних показав, що пере-
біг вагітності в пацієнток обох груп характери-
зувався досить високою частотою гестаційних 
ускладнень (рис. 1).

У структурі ускладнень вагітності об-
стежених жінок, які можуть бути пов’язані 
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тіше траплялися загроза переривання 
вагітності і загроза передчасних поло-
гів. Загроза переривання вагітності до 
12 тижнів частіше (p<0,05) відмічалась 
у жінок після кріодеструкції (37,8%) 
порівняно із жінками після радіохви-
льової хірургії (9,7%).

При оцінкці характеру пологів з’я-
совано, що в 31 (83,8%) жінки 1-ї 
групи і в 30 (96,8%) — 2-ї групи від-
булись фізіологічні пологи. Вагітність 
закінчилась передчасними полога-
ми до 34 тижнів в 1 (2,7%) пацієнт-
ки 1-ї групи, патологічними пологами 
в 5 (13,8%) — 1-ї групи і в 1 (3,2%) — 
2-ї групи. Пологи абдомінальним шля-
хом відбулись у 4 (10,8%) жінок 1-ї 
групи і в 1 (3,2%) — 2-ї групи. По-
казаннями до операції кесарів розтин 
були: дистрес плода, слабкість полого-
вої діяльності, прееклампсія важкого 
ступеня, кондиломи вульви. Розподіл 
характеру пологів у групах не відрізняв-
ся (p=0,12 за критерієм хі-квадрат).

Особливості перебігу пологів у до-
сліджуваних групах представлено на 
рис. 2.

Серед ускладнень пологів у жінок 
з оперованою шийкою часто відмі-
чались передчасне вилиття навко-
лоплідних вод, аномалії пологової 
діяльності, розриви шийки матки. Пе-
редчасний розрив плідних оболонок 
частіше (p<0,05) виявлявся в жінок 
після кріодеструкції — 19 (51,4%), 
ніж у жінок після радіохвильової хірур-
гії — 7 (22,6%).

До числа серйозних ускладнень пологів слід 
віднести аномалії пологової діяльності. Слаб-
кість пологової діяльності в жінок 1-ї групи 
відмічалась (p<0,05) частіше (24 (64,9%) по-
логів), ніж у пацієнток 2-ї групи — 11 (35,5%).

Вельми значущими були розриви шийки 
матки 2-го ступеня в жінок з оперованою ший-
кою, що відмічалися частіше (p<0,05) у жінок 
після кріодеструкції — 19 (27,0%), ніж у жінок 
після радіохвильового лікування — 4 (12,9%).

Отже, за даними проведеного дослідження 
з’ясовано, що в жінок після деструктивних ме-
тодів лікування шийки матки існують ризики 

ускладнень вагітності й пологів, які залежать 
від проведеного методу деструкції.

Висновки

На підставі викладеного вище можна зроби-
ти такі висновки:
1. Жінки після деструктивних методів ліку-

вання шийки матки мають високий ризик 
ускладнень у період вагітності й пологів.

2. Частота загрози переривання вагітності до 
12 тижнів у 3,8 раза, загрози передчасних 
пологів — в 1,9 раза, передчасного розри-
ву плідних оболонок — у 2,3 раза, слабкості 
пологової діяльності — в 1,8 раза, розривів 

Рисунок 1
Частота ускладнень вагітності в обстежених жінок

Примітка: для проведення аналізу використано критерій хі-квадрат, постеріор-
не парне порівняння проведено з урахуванням поправки Бонферроні:
1 — відмінність від групи 1 статистично значуща (р<0,05);
2 — відмінність від групи 2 статистично значуща (р<0,05).

Рисунок 2
Частота ускладнень пологів в обстежених жінок

Примітка: для проведення аналізу використано критерій хі-квадрат, постеріор-
не парне порівняння проведено з урахуванням поправки Бонферроні:
1 — відмінність від групи 1 статистично значуща (р<0,05);
2 — відмінність від групи 2 статистично значуща (р<0,05).
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шийки матки 1-2-го ступенів — в 1,7 раза 
вища в жінок після кріодеструкції порівняно 
із пацієнтками після радіохвильового ліку-
вання патології шийки матки.

3. Враховуючи високу частоту гестаційних 
ускладнень після хірургічного лікування 
шийки матки, жінкам, які планують вагіт-
ність, необхідно обирати оптимальні методи 

деструкції в комплексному лікуванні в пре-
гравідарний період.

4. Найоптимальнішим методом лікування за-
хворювань шийки матки в жінок, які пла-
нують вагітність, є метод радіохвильової 
коагуляції, адже після його застосування 
у 2-4 рази рідше виникають ускладнення ва-
гітності й пологів.

Список використаної літератури

1. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки: учебное пособие / Под. ред. О.Е. Баряева. — Иркутск: ИГМУ, 
2012. — 40 с.

2. Зароченцева Н.В. Заболевания шейки матки при беремености (современные аспекты диагностики и тактики ведения): 
автореф. на получение науч. степени док. мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и гинекология» / Н.В. Зароченцева. — 
М., 2009. — 45 с.

3. Серова О.Ф. Беременность у женщин после лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий / О.Ф. Серова, 
В.М. Зароченцева, В.М. Важнова, Л.В. Кашьян // Эффективная фармакотерапия. Акушерство и гинекология. — 
2010. — № 1. — С. 28-31.

4. Аветисян Т.Г. Деструктивные методы в лечении патологии шейки матки и репродуктивное здоровье / Т.Г. Аветисян, 
А.Н. Иванян, Н.Ю. Мелехова, Г.Д. Бельская, Л.С. Киракосян // Вестник Смоленской медицинской академии. — 
2007. — № 4. — С. 51-53.

5. Мусаева К.М. Генетические и иммунологические детерминанты доброкачественных заболеваний: автореф. дис. канд. 
мед. наук. — М., 2009. — 22 с.

6. Бургушкина Н.К. Эффективность радиоволнового метода лечения доброкачественных методов лечения шейки матки / 
Н.К. Бургушкина, А.Ф. Куперт // Сибирский медицинский журнал. — 2011. — № 2. — С. 74-76.

7. Kyrgiou M. Adverse obstetric outcomes after local treatment for cervical preinvasive and early invasive disease according 
to cone depth: systematic review and meta-analysis [Electronic resource] / Maria Kyrgiou, Antonios Athanasiou, Maria 
Paraskevaidi, Anita Mitra, Ilkka Kalliala, Pierre Martin-Hirsch et al. // British Medical Journal. — 2016. — Р. 1-15. DOI: 
https://doi.org/10.1136/bmj.i3633.

8. Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics // Bone Marrow Transplant. — 
2013. — 48. — P. 452-458.

9. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics) / В.Г. Гур’янов, Ю.Є. Лях, 
В.Д. Парій, О.В. Короткий, О.В. Чалий, К.О. Чалий, Я.В. Цехмістер: Навчальний посібник. — К.: Вістка, 2018. — 
208 с.

Надійшла до редакції 28.09.2020 р.

Risks of pregnancy and labor complications in women after destructive treatment methods 
of cervical pathology
N.G. Skuriatina
Abstract

The article presents an analysis of the frequency and nature of complications of pregnancy and labor in women after 
various destructive treatment methods of cervical pathology. It was found that pregnant women with cervical surgery 
have a high incidence of threatened abortion, preterm delivery, premature rupture of membranes, labor insufficiency, and 
cervical ruptures Grade I‑II. The frequency of these complications is higher in pregnant women who underwent surgical 
treatment of the cervix using cryodestruction before pregnancy.

Keywords: cervix, dysplasia, pregnancy, destructive methods.
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ЕМБОЛІЗАЦІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЙ 
ЯК АЛЬТЕРНАТИВА МІОМЕКТОМІЇ, 
ГІСТЕРЕКТОМІЇ В ЖІНОК 
ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ

В.В. Трегуб1, Т.В. Кондратюк2, І.В. Альтман2, В.А. Кондратюк2

1Медичний центр ПМП «Відар», м. Вінниця
2ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова  

НАМН України», м. Київ

Лейоміома матки — це доброякісний про-
ліферат, який не несе суттєвої загрози зло-
якісного переродження: за даними літератури, 
ризик становить 0,004% [1]. За своєю струк-
турою лейоміома походить із м’язової стінки 
артерій матки, як представлено на рис. 1 [2]. 
Існує думка та наукові дослідження, що в про-
цесі закладення органів, можливо, відбуваєть-
ся дефект у міоцитах судинної стінки артерій 
матки і бурхливе патологічне ділення міоцитів 
через локальну гіперестрадіолемію [2].

Стінка матки складається з м’язових во-
локон силового міометрія і немає відношення 
до філогенезу лейоміоми. Кількість м’язових 
клітин силового міометрія матки — міоцитів 

залишається постійною протягом усього пе-
ріоду життя жінки. При віковому зростанні 
матки і вагітності матка гіпертрофується за 
рахунок гіпертрофії міоцитів. Після вагітності 
міометрій повертається до вихідного стану. За 
період вагітності матка збільшується в 50 ра-
зів в об’ємі і в 10 разів посилюється кровообіг 
у матці. Це відбувається завдяки різкому по-
довженню артеріально-судинного русла. Та-
кий процес пов’язаний із розподілом міоцитів 
судинної стінки артерій. Пусковим механізмом 
розподілу міоцитів у стінках артерій є збіль-
шення рівня естрогенів і прогестерону. Так, під 
час вагітності рівень естрогенів збільшується 
в 40 разів, а прогестерону — у 10 разів. Ес-
трогени відповідають за гіперплазію міоцитів, 

© В.В. Трегуб, Т.В. Кондратюк, І.В. Альтман, В.А. Кондратюк

Резюме
У статті наведено результати аналізу літератури щодо проведення емболізації маткових артерій 
(ЕМА) у жінок репродуктивного віку та власні результати її практичного втілення. Представлено пе-
реваги застосування ЕМА в жінок фертильного віку з репродуктивними планами.

Ключові слова
Лейоміома матки, фертильний вік, емболізація маткових артерій.



 32

кушерство. Гінекологія. Генетика’ 2020, Том 6, № 3-4

www.agg.kiev.ua 32

а прогестерон — за мітотичну активність [2]. 
Отже, філогенетично в стінках артерій матки є 
муфти як джерело ділення клітин міоцитів для 
подовження судинного русла в процесі росту 
організму і вагітності.

Розвиток лейоміоми матки відбувається че-
рез зрив гормональної регуляції міоцитів му-
фти судинної стінки артерій.

Стінка артерії матки складається з покрив-
ного епітелію, м’язового шару та ендотелію. 
Відповідно лейоміома матки у своїй структурі 
має м’язовий шар і фіброзну псевдокапсулу по 
зовнішньому краю. Таким чином, правильно 
трактувати лейоміому як ангіому з добре роз-
виненою судинною мережею, що і спостеріга-
ться при УЗ-діагностиці в КДК-режимі. По-
трібно зазначити, що поняття «центральний, 
перинодулярний або змішаний кровотік» не ві-
дображує істину кровообігу при доплерівсько-
му дослідженні, адже при ангіографії судинна 
мережа завжди виражена дуже сильно і при 
проведенні міомектомії можливий розвиток 
масивної кровотечі, через що операція в 1-5% 
закінчується гістеректомією. Уперше міомек-
томія була виконана в 1852 р. Etli, Англія.

Загальна кількість ускладнень при міом-
ектомії може призвести до гістеректомії 
в 5-10% випадків незалежно від методики ви-
конання через розвиток кровотечі під час опе-
раційного втручання.

Рецидиви після міомектомії, за даними різ-
них джерел, відбуваються від 10-50% на рік, 
у середньому це 10% на рік. До того ж у жінок 
фертильного віку формується рубець на матці, 
що може в майбутньому призвести до розриву 
матки на пізніх термінах вагітності. За даними 
ВООЗ, у світі щорічно до 80 тис. жінок гинуть 
під час пологів від розриву матки по рубцю 

через міомектомію — 5% або кесарів роз-
тин — 95% в анамнезі.

Гістеректомія — це в деяких випадках до-
сить складна операція, яка може призвести 
до інвалідизації жінки. Смертність у групі 
прооперованих жінок підвищується від серце-
во-судинних захворювань і становить 20% без 
оваріектомії і 40%, якщо гістеректомія пов’я-
зана з оваріектомією, порівняно з групою жі-
нок, що не оперовані [3]. AGOG (USA) дає се-
реднє зниження життя після гістеректомії на 
8% і вказує, що в цій групі збільшується ризик 
розвитку нирково-клітинної карциноми в 1,5-
2 рази та раку щитоподібної й молочних залоз.

Міомектомія до появи емболізації матко-
вої артерії (ЕМА) була єдиним органозберіга-
ючим методом лікування лейоміоми [4].

Білатеральна ЕМА — це органозберіга-
юча методика, яка широко застосовується 
із 70-х років минулого століття для зупин-
ки акушерських кровотеч ендоваскулярними 
хірургами Smytch (Іспанія, 1970), Goodvin 
(США, 1979). Термін «емболізація судин» за-
стосовувався Dovbain (1904) та Bruks (1930). 
З 1995 р. початком впровадження ЕМА слугу-
вала стаття французького акушера-гінеколога 
J. Ravina (рис. 2) у журналі Lancet (1995) [4]. 
ЕМА широко застосовується при лікуванні 
лейоміоми матки у всьому світі.

Натепер у світі виконано понад 15 млн опе-
рацій ЕМА. Загальний успіх методики стано-
вить 95-98%. Особливі успіхи ЕМА досягнуті 
в збереженні фертильної функції жінок.

Рисунок 1
Стінка артерії матки (цит. за [2])

Рисунок 2
Французький гінеколог J. Ravina
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оУ країнах СНД створено 112 центрів, напи-

сано 160 кандидатських дисертацій, 10 лікарів 
нагороджені державними преміями АМН за 
впровадження методики ЕМА в практику. Ця 
методика включена в усі клінічні протоколи 
європейських країн [5] і широко використову-
ється при масивних гінекологічних та акушер-
ських кровотечах [6-8] при патології врощення 
плаценти [9, 10]. ЕМА може застосовуватися 
при важкому аденоміозі [11] як передоперацій-
на підготовка до гістеректомії і міомектомії для 
зниження крововтрати, а також у паліативній 
онкології [8, 12].

У медичному центрі ПМП «Відар» (Вінни-
ця) спільно з ендоваскулярними хірургами ДУ 
НІХТ імені О.О. Шалімова (Київ) з 2008 р. 
виконано 1180 операцій ЕМА з приводу лейо-
міоми матки, патологічної плацентації — 2, зу-
пинки маткової кровотечі в онкохворої — палі-
ативно — 1.

У прооперованих пацієнток народилося по-
над 70 дітей (рис. 3), у тому числі в 3 — пов-
торно, в 1 — двійня. У 80% пологи проходили 
природним шляхом.

Отже, білатеральна емболізація матко-
вих артерій — це ендоваскулярне втручання 
під місцевою анестезією, суть якого полягає 

в блокуванні емболами кровотоку в маткових 
(рис. 4) і, у разі потреби, у яєчникових та ін-
ших артеріях малого таза залежно від практич-
них завдань, що виникають під час втручання 
і вставленого діагнозу.

Так, при лейоміомі матки накопичення ем-
болів відбувається тільки у вузлах (рис. 5), 

Рисунок 3
Діти, які народились після ЕМА

Рисунок 4
Емболізація маткової артерії

Рисунок 5
Схематичне розташування вузлів будь‑якої локаліза-
ції, розмірів, форми, що підлягають ЕМА

Рисунок 6
Субмукозний вузол після ЕМА

Рисунок 7
Стрілки вказують на накопичення емболізату після 
ЕМА в міомі й ендометрії, у силовому міометрії ем-
боли накопичення відсутні
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адже вони мають псевдокапсулу, яка не дає 
пройти емболам в ендометрій матки, і вони на-
дійно блокують кровотік усіх вузлів, незалежно 
від розміру й локалізації останніх.

Викликається асептичний червоний не-
кроз, фіброз, склероз і кальцифікація лейо-
міом із редукцією до 60% на рік і подальшою 
деструкцією за весь період життя (рис. 6, 7). 

Сама ж матка в післяопераційному періоді 
піддається короткочасній транзиторній ішемії, 
що не викликає її пошкодження, адже всі її су-
дини артеріального русла закінчуються в ендо-
метрії, куди і виходять усі зайві емболи і вида-
ляються в процесі mensis.

Матка також повністю відновлює свої 
функції завдяки широкому анастомозуванню 
ілеолюмбального, сакрального і ректального 
сплетінь. При цьому розвиваються мережі ко-
латералей з артеріальними судинами — малого 
таза (широкої, круглої зв’язки матки, параме-
тральних, міхурових, ректальних, мезентераль-
них, яєчникових тощо).

Особливо цікавим є результат при субму-
козних лейоміомах, які народжуються як са-
мостійно, так і за допомогою трансвагінальної 
міомектомії (рис. 8, 9).

За допомогою ЕМА можливо вирішити 
проблему повністю і зберігаючи високу сту-
пінь фертильності пацієнток без рубця на 
матці.

Висновок

Емболізація маткових артерій (ЕМА) на 
сьогодні — це малоінвазивна органозберіга-
юча операція, яка здатна вирішувати багато 
проблем в акушерсько-гінекологічній практиці 
і повинна широко застосовуватися в лікуваль-
но-профілактичних закладах України.

Рисунок 9
УЗД матки з повним відновленням порожнини матки 
та припиненням масивних кровотеч
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Uterine artery embolization as an alternative to myomectomy, hysterectomy in reproductive 
age women
V.V. Tregub, Т.V. Kondratyuk, L.I. Lavrenyuk, I.V. Altman
Abstract
The article presents a literature review on uterine artery embolization (UAE) in reproductive age women and the results 
of own practice. The advantages of using UAE in women of childbearing age with reproductive plans are provided.

Keywords: uterine leiomyoma, reproductive age, uterine artery embolization.
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РИЗИКИ РОЗВИТКУ РАННЬОГО 
ГЕСТОЗУ (БЛЮВАННЯ ВАГІТНИХ) 
НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ

Н.М. Жеребак
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Важливим завданням акушерства і гінеко-
логії є збереження здоров’я матері й народжен-
ня здорової дитини [1]. Профілактика гестацій-
них ускладнень починається з ранніх термінів, 
адже саме в цей період відбуваються важливі 
морфофункціональні зміни в організмі матері, 
які забезпечують подальші умови для розвитку 
плода [2]. Одним з ускладнень раннього геста-
ційного періоду є ранній гестоз, а саме блюван-
ня вагітних, яке часто спостерігається в жінок 
і при тяжкому перебігу може не тільки значно 
погіршити якість життя, але й призвести до ре-
продуктивних втрат [3, 4].

На розвиток даного гестаційного усклад-
нення суттєвий вплив має стан шлунково- 

кишкового тракту (ШКТ) [5, 6], функціональ-
ні зміни якого під час вагітності пов’язані із 
гормональною, вегетативною перебудовою 
материнського організму.

Останніми роками відмічається зростання 
захворювань ШКТ у загальній популяції, що, 
безумовно, позначається і на жіночому насе-
ленні. За наявності захворювань ШКТ у ма-
теринському організмі можуть створюватись 
умови для ускладненого перебігу вагітності 
і негативного впливу на розвиток плода. Тому 
важливим питанням є з’ясування факторів 
ризику, патогенетичних механізмів розвитку 
гестаційних ускладнень за наявності патоло-
гії ШКТ і визначення прогностичних критері-
їв їх розвитку для обґрунтування оптимальної 

© Н.М. Жеребак

Резюме
У статті наведено результати порівняльного аналізу перебігу раннього гестозу у вагітних без та 
з хронічними гастритами. Встановлено особливості блювання вагітних у жінок із хронічним гастри-
том, з’ясовано фактори ризику виникнення даного гестаційного ускладнення, серед яких статис-
тично значущими визначено гіперацидний стан при хронічному гастриті та наявність інфікування 
Helicobacter pylory. Прогностичними ознаками розвитку раннього гестозу у вагітних із хронічними 
гастритами є ранній початок клінічних проявів, середній або тяжкий ступінь блювання вагітних та 
приєднання інших ускладнень раннього гестаційного періоду.

Ключові слова
Вагітність, ранній гестоз, хронічний гастрит, кислотність шлункового соку, Helicobacter pylory.
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олікувально-профілактичної тактики у вагітних 

із захворюваннями ШКТ.
Мета дослідження — оцінити ризики роз-

витку блювання вагітних у жінок із хронічними 
гастритами шляхом проведення аналізу пере-
бігу даного гестаційного ускладнення, з’ясу-
вання особливостей характеру, факторів ри-
зику та визначення прогностичних ознак його 
розвитку.

Матеріал і методи дослідження

Під спостереженням перебувало 120 жі-
нок у терміні вагітності 8-12 тижнів, які ста-
новили дві групи залежно від наявності або 
відсутності хронічного гастриту: 1-ша гру-
па — 58 вагітних із хронічними гастритами та 
2-га група — 62 вагітні без наявності даної 
патології.

Вагітним 1-ї групи діагноз гастриту та його 
тип було встановлено до вагітності, проводи-
лось відповідне лікування. Тривалість захво-
рювання становила від 2 до 5 років. На момент 
спостереження всі жінки мали ремісію.

Серед обстежених у 35 жінок мав місце 
ранній гестоз (блювання вагітних): у 1-й гру-
пі — у 17 (29,3%) вагітних та в 2-й групі — 
у 18 (29,0%) вагітних.

Для оцінки характеру перебігу гестаційного 
ускладнення блювання вагітних розрізняли за 
ступенем тяжкості: легке (до 5 разів на добу), 
помірне (від 5 до 10 разів) і надмірне або тяжке 
блювання вагітних (hyperemesis gravidarum) із 
порушенням обміну речовин (понад 10 разів на 
добу).

Обстеження вагітних включало анкету-
вання, клініко-лабораторне обстеження з до-
датковим визначенням кислотності шлун-
кового вмісту за рівнем гастрину 17 (G-17) 
(<1 pmol/l — гіперацидний стан; 1-5 pmol/l — 
нормоацидний стан; >5 pmol/l — гіпоацидний 
стан) та виявленням у сироватці крові IgG до 
Helicobacter pylory методом швидкого хрома-
тографічного імуноаналізу.

Отримані результати оброблені методами 
математичного і статистичного аналізу. Для 
встановлення прогностичного значення вияв-
лених факторів ризику розвитку блювання ва-
гітних на тлі хронічного гастриту використано 
метод багатофакторних логістичних моделей 
регресії.

Результати дослідження

Вагітні обох груп перебували в репродук-
тивному віці (19-36 років).

Частота раннього гестозу (блювання ва-
гітних) не мала достовірної різниці між група-
ми і становила в 1-й групі — 29,3%, а в дру-
гій — 29,0%.

Віковий склад вагітних із раннім гестозом та 
їх паритет представлено в табл. 1.

Слід зазначити, що серед вагітних із хро-
нічними гастритами частіше траплялися жінки 
старшого віку, що пояснює більший відсоток 
жінок, що повторно народжували, в обох гру-
пах.

Аналізуючи терміни розвитку блювання 
вагітних у жінок обох груп, встановлено, що 
за наявності хронічного гастриту переважна 
більшість вагітних мала ранній початок — <8-
10 тижнів (табл. 2), водночас за відсутності га-
стриту найбільший відсоток початку раннього 
гестозу мали жінки в терміни 11-12 тижнів.

Оцінюючи тяжкість перебігу даного гес-
таційного ускладнення, відмічено, що легкий 
ступінь блювання вагітних мав місце в 5,9% 
пацієнток 1-ї групи та у 88,9% — 2-ї групи. 

Таблиця 1
Розподіл вагітних із раннім гестозом в обстежених 
групах за віком та паритетом, абс., %

Вік, 
роки

Групи обстежених вагітних
1ша група (n=17) 2га група (n=18)

паритет паритет
Першова-

гітні
Повторно-

вагітні
Першова-

гітні
Повторно-

вагітні
абс. % абс. % абс. % абс. %

19‑25 1 5,8 1 5,8 1 5,5 2 11,1

26‑30 1 5,8 3 17,6 2 11,1 4 22,2

31‑35 2 11,7 3 17,6 2 11,1 3 16,7

>35 2 11,7 4 23,5 1 5,5 3 16,7

Таблиця 2
Терміни виникнення блювання вагітних в обстежених 
групах, абс., %

Терміни виник-
нення блювання 

вагітних, тиж.

Групи обстежених вагітних
1ша група

(n=17)
2га група

(n=18)
абс. % абс. %

До 8 тиж. 6 35,2 1 5,5

9‑10 тиж. 6 35,2 3 16,6

11‑12 тиж. 5 29,4 14 77,7
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Середній ступінь тяжкості становив у 1-й гру-
пі — 70,6%, у 2-й групі — 5,6%, тяжкий 
ступінь у 1-й групі становив 23,5%, у 2-й гру-
пі — 5,6%. Отже, у вагітних із хронічними 
гастритами відмічався більш важкий перебіг 
раннього гестозу. Слід відзначити, що, незва-
жаючи на ранній початок блювання вагітних, 
тривалість клінічних проявів була довшою 
у вагітних із хронічними гастритами і досягала 
ІІ триместру.

Особливістю характеру блювання було те, 
що останнє не приносило полегшення і кіль-
кість епізодів на добу була у 2 рази більшою.

Порівнюючи перебіг раннього гестозу в об-
стежених групах вагітних, встановлено, що за 

наявності гастриту частіше приєднуються інші 
ускладнення раннього гестаційного періоду 
(загроза переривання).

Результи дослідження типу гастриту, який 
підтверджувався рівнем ацидності шлункового 
вмісту, свідчили, що в 1-й групі вагітних із гі-
перацидним станом було в 3,2 раза більше, ніж 
у 2-й групі (рис. 1).

Частота гіпоацидних станів була, навпаки, 
вдвічі вищою в жінок 2-ї групи. Рівень нор-
мальної кислотності відмічався майже з одна-
ковою частотою у вагітних обох груп: 11,8% — 
у 1-й групі та 11,1% — у 2-й групі.

Позитивний результат на наявність анти-
тіл до H. pylory мав місце у 88,2% вагітних 1-ї 

Рисунок 1
Результати дослідження рівня ацидності шлункового вмісту та наявності антитіл до H. pylory у вагітних обстеже-
них груп

Рисунок 2
Частота клінічних проявів раннього гестозу у вагітних обстежених груп
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огрупи та у 27,8% вагітних 2-ї групи. Отже, ін-

фікованість H. pylory найчастіше поєднувалась 
із гіперацидним станом шлункового вмісту.

Порівняльний аналіз клінічного перебігу да-
ного гестаційного ускладнення показав, що у ва-
гітних із блюванням на тлі хронічного гастриту 
значно частіше спостерігались метаболічні та 
функціональні зміни, які зумовлювали клінічний 
перебіг не тільки гестаційного ускладнення, а й 
стану шлунково-кишкового тракту.

Таким чином, аналіз клінічного перебігу 
раннього гестозу в жінок із хронічними гастри-
тами виявив такі особливості: в 1,5 раза ча-
стіше раннє його настання (8-9 тиж.); частіше 
у 12,6 раза середній і в 4,2 раза тяжкий ступінь 
блювання; в 1,4 раза триваліший (11-12 тиж. 
і до ІІ триместру) перебіг раннього гестозу, 
характер блювання (у 2 рази більша кількість 
епізодів на добу і блювання не приносило по-
легшення), частіше приєднуються інші усклад-
нення раннього гестаційного періоду (загроза 
переривання), на які впливає функція шлунко-
вого-кишкового тракту, у 3,2 раза частіше діа-
гностуються IgG до H. pylory.

Для прогнозування ризику розвитку блю-
вання вагітних на тлі хронічного гастриту 
і визначення ступеня зв’язку з розвитком да-
ного ускладнення побудована прогностична 
модель за значущими факторними ознаками, 
якими виявилися такі, як наявність гастриту 
та H. pylory. При виборі оптимального порогу 
чутливість моделі становить 67,7% (95% ВІ, 
48,6-99,9%), специфічність моделі — 37,5% 
(95% ВІ, 27,8-48,0%).

Отже, наявність хронічного гастриту у ва-
гітних обтяжує перебіг раннього гестаційного 
періоду, зумовлюючи розвиток ранніх гестацій-
них ускладнень.

Висновки

У жінок із хронічними гастритами прогнос-
тичними ознаками розвитку раннього гестозу 
(блювання вагітних) є раннє настання, серед-
ній або тяжкий ступінь перебігу, приєднання 
інших ускладнень раннього гестаційного періо-
ду, гіперацидний стан і наявність інфікування 
Helicobacter pylory.

Список використаної літератури

1. Дудіна О.О. Деякі характеристики репродуктивного здоров’я жінок України / О.О. Дудіна, Г.Я. Пархоменко, Ю.Ю. Горобець // 
Здоровье женщины. — 2011. — № 7 (68). — С. 146-151.

2. Жук С.І. Ефективне попередження передчасних пологів: від науки до практики / С.І. Жук // Жіночий лікар. — 2013. — 
№ 1 (45). — С. 23-26.

3. Резніченко Г.І. Профілактика невиношування вагітності і передчасних пологів / Г.І. Резніченко // Жіночий лікар. — 2013. — 
№ 3. — С. 10-14.

4. Давидова Ю.В. Сучасні підходи до лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби під час вагітності / Ю.В. Давидова, 
Л.М. Булик // Сучасна ентерологія. — 2009. — № 4 (48). — С. 67-72.

5. London V. Hyperemesis gravidarum f review of recent literature / V. London, S. Grube, D.M. Sherer // Pharmacology. — 2017. — 
Vol. 100 (3-4). — P. 161-171.

6. Levy N., Lemberg E., Sharf M. Bowel habit in pregnancy // Digestion. — 1971. — № 4 (4). — Р. 216-22.

Надійшла до редакції 22.08.2020 р.

Risks of early gestosis (emesis gravidarum) in chronic gastritis
N.М. Zherebak
Abstract
The article presents the results of a comparative analysis of the early gestosis in pregnant women with or without chronic 
gastritis. The pattern of emesis gravidarum in women with chronic gastritis has been established, and the risk factors for 
this gestational complication have been clarified. These risk factors include the hyperacid state in chronic gastritis and 
the presence of Helicobacter pylory infection which have been statistically significant. Prognostic signs of early gestosis 
in pregnant women with chronic gastritis included the early onset of clinical manifestations, moderate or severe emesis 
gravidarum and other complications of early gestation.

Keywords: pregnancy, early gestosis, chronic gastritis, gastric acidity, Helicobacter pylory.
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АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ 
ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЯК ФАКТОР 
РИЗИКУ РЕПРОДУКТИВНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 
НА ТАКТИКУ ВЕДЕННЯ

М.А. Михайлюта
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Питання аномальних маткових кровотеч є 
досить актуальним у практиці акушерів-гінеко-
логів і, зокрема, дитячих гінекологів. Маткові 
кровотечі в пубертатному періоді діагностують 
у 20-37% дівчат-підлітків, які звертаються 
по допомогу до гінеколога [1, 2]. Враховуючи 
значну поширеність АМК серед дівчат-підліт-
ків, поглиблене вивчення етіології та патоге-
незу цієї патології, а також вдосконалення її 
діагностики та лікування становить великий 
практичний інтерес, особливо для дитячих гі-
некологів.

Пубертатні маткові кровотечі є ризиком 
формування ускладнень репродуктивного здо-

ров’я в жінок фертильного віку, що може реа-
лізуватись у розвитку такої гінекологічної па-
тології, як гіперпластичні процеси ендометрія, 
лейоміома матки, ендометріоз, дисгормональні 
захворювання молочних залоз.

Аномальна маткова кровотеча — це уза-
гальнене поняття для будь-якого відхилення 
менструального циклу від норми, включаючи 
зміни регулярності й частоти менструацій, три-
валості кровотечі й кількості втраченої кро-
ві [3].

Пубертатні кровотечі (ПМК) — це ано-
мальні маткові кровотечі, які відбуваються 
в період статевого дозрівання (з менархе до 
18-річного віку) [4].

© М.А. Михайлюта

Резюме
У статті представлено сучасні наукові дані про етіологію, патогенез, діагностику, лікування та про-
філактику аномальних маткових кровотеч (АМК) у пубертатному віці. Подано оцінку АМК як фактора 
ризику репродуктивних ускладнень для жінки.

Ключові слова
Пубертатні аномальні маткові кровотечі, етіологія, патогенез, діагностика, лікування, профілактика.
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сприяють ПМК, є:
• обтяжений перинатальний анамнез;
• гострі і хронічні форми стресу;
• хронічні соматичні захворювання (насам-

перед спадкові коагулопатії, хвороба Віл-
лебранда — автосомно-домінантне захво-
рювання, при якому порушуються усі три 
ланки гемостазу, що сприяє тривалим кро-
вотечам);

• патологія ендокринних залоз (щитоподібної 
залози, надниркових залоз, гіпоталамічна 
дисфункція) [1, 2].
Згідно з наказом МОЗ № 353, нормальни-

ми параметрами менструального циклу є:
• тривалість менструальної кровотечі — 4,5-

8 днів;
• тривалість менструального циклу — 24-

38 днів;
• кількість крові — 5-80 мл/цикл [3].

Найсучаснішою й уніфікованою класифіка-
цією аномальних маткових кровотеч за їх при-
чиною є класифікація PALM/COEIN (FIGO, 
2011), яка правомірна і для аномальних матко-
вих кровотеч пубертатного віку [3].

P — Поліпи
A — Аденоміоз
L — Лейоміома
M — Злоякісні пухлини, гіперплазія
Неструктурні:
С — Коагулопатія
О — Порушення овуляції
Е — Патологія ендометрія
I — Ятрогенні
N — Некласифіковані
Тяжка (рясна) менструальна кровотеча — 

надмірна крововтрата, що порушує фізичний 
стан, соціальні, емоційні і/або матеріальні 
умови життя пацієнтки.

Хронічна АМК — аномальна за об’ємом, 
регулярністю або частотою маткова кровотеча, 
що спостерігається впродовж останніх 6 і біль-
ше місяців.

Гостра АМК — епізод настільки рясної кро-
вотечі, що потребує термінового втручання 
з метою запобігання подальшій крововтраті [3].

Гостра АМК інколи виникає на тлі хронічної 
або може виникати вперше.

На наш погляд, заслуговує на увагу така кла-
сифікація клінічних форм ПМК Гуркіна Ю.О.:

а) неускладнена форма (триває <10 днів);

б) ускладнена форма (кровотеча тривалістю 
<10 днів); з розвитком постгеморагічної анемії, 
гіпоксемії, вторинного бактеріального ендоме-
триту (частіше через 10-14 діб від початку кро-
вотечі);

в) поява вторинних порушень у системі ге-
мостазу:

- тромбоцитопенія споживання;
- зміни гемокоагуляції, фібринолізу, пору-

шення внутрішньоматкового гемостазу;
- латентні й затяжні форми ДВЗ-синдрому;
г) поєднана форма:
- АМК за наявності вихідних порушень 

у системі гемостазу;
- АМК при СПКЯ;
- ятрогенний варіант ПМК унаслідок не-

адекватної гормонотерапії [2].
Успішній терапії пубертатних кровотеч допо-

магає насамперед знання механізмів їх розвитку.
Патогенез ПМК:

• ановуляторні (90%);
• овуляторні (10%);
• на тлі гіпер- та гіпоестрогенії;
• на тлі гіполютеїнізму неповноцінної лютеї-

нової фази (НЛФ).
Більше ніж у 15% хворих із ПМК виявля-

ється помірна гіперпролактинемія [1, 2].
За механізмом ПМК:

• персистенція зрілого (незрілого) фолікула;
• атрезія зрілого (незрілого) фолікула;
• недостатність і персистенція жовтого тіла [2].

На сучасному етапі провідна роль у патоге-
незі АМК відводиться поряд із гормональними 
порушеннями місцевим ендометріальним фак-
торам (порушенню обміну простагландинів, 
цитокінів, факторів росту), а також активації 
фібринолітичних процесів ендометрія. Це ство-
рює патогенетичну основу для використання 
антифібринолітика транексамової кислоти 
в лікуванні аномальних маткових кровотеч [5].

Обстеження пацієнток з АМК починається 
зі збору анамнезу, у якому в пацієнтки з’ясову-
ють такі питання:

1)  Чи впливає менструація на щоденну ак-
тивність?

2)  Чи є потреба міняти засоби гігієни вночі?
3)  Чи є у виділеннях великі згортки крові 

(>1 см)?
4)  Чи відчуваєте слабкість, задуху, підви-

щену втомлюваність і чи встановлювався 
будь-коли діагноз анемії?
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При позитивній відповіді на одне або більше 
запитань є підстави запідозрити в пацієнтки на-
явність АМК.

Оцінку менструальної втрати в дівчаток, 
як і в жінок репродуктивного віку, рекоменду-
ють оцінювати візуально-аналоговим методом 
(за допомогою піктограм).

У діагностичному алгоритмі ПМК необхід-
но насамперед виключити наявність вагітності 
(у сексуально активних підлітків) за допомогою 
аналізу крові (сечі) на хоріонічний гонадотро-
пін. Після цього не менш важливим є відмежу-
вання із загальної когорти пацієнтів хворих із 
гіперпролактинемією, гіпотиреозом та іншою 
патологією щитоподібної залози (на підставі 
гормональних досліджень рівнів пролактину, 
тиреотропного гормону, тироксину (вільного), 
трийодтироніну) [1-3, 6].

За наявності вагінальної кровотечі в дівча-
ток до 9 років, у разі виключення аномалій роз-
витку статевих органів, обстеження та лікуван-
ня проводяться шляхом виключення на підставі 
комплексного обстеження передчасного стате-
вого розвитку (ПСР).

У дівчинки-підлітка також необхідно ви-
ключити наявність артеріовенозної мальфор-
мації судин матки. Діагностика мальформацій 
проводиться за допомогою УЗД малого таза 
з використанням доплера та ангіографічного 
дослідження. Специфічне лікуванні цієї пато-
логії — емболізація маткових артерій [3].

Принципи й методи лікування гострих і хро-
нічних ПМК відповідають базовим методам 
лікування аномальних маткових кровотеч у ре-
продуктивному віці.

За наявності хронічних ПМК перевага від-
дається тактиці, яка спрямована на формуван-
ня двофазного менструального циклу.

У невідкладних ситуаціях у дівчаток із го-
стрими АМК необхідно враховувати загальні 
принципи проведення екстрених реанімаційних 
засобів. Проводиться оцінка основних показни-
ків життєдіяльності (АТ, ЧСС, кольору шкіри), 
що дозволяє виявити пацієнток із тяжкими мен-
струальними кровотечами. За наявності гіпово-
лемії, викликаної АМК, лікування проводиться 
за принципами лікування геморагічного шоку.

У дівчаток-підлітків із тяжкими ПМК одра-
зу після менархе в 48% випадків мають місце 
гематологічні порушення. Найпоширенішою 
в цьому аспекті є хвороба Віллебранда (70% 

випадків), менш поширеним є дефіцит факто-
рів згортання крові XI, YII, XIII, носійство ге-
нів гемофілій А або В. У цьому аспекті, у разі 
недостатнього ефекту від традиційної медика-
ментозної терапії, необхідний междисциплі-
нарний підхід із залученням лікарів-гематоло-
гів [1, 3, 4].

Лікування пубертатних маткових кровотеч 
включає два етапи:

1) власне гемостаз, що здійснюється в ста-
ціонарі;

2) профілактика рецидивів кровотеч, що 
проводиться амбулаторно [4].

Перший етап лікування — власне гемостаз. 
Медикаментозне лікування є методом вибору. 
Негормональна гемостатична терапія як само-
стійний метод рекомендована пацієнткам, які 
не мають до початку лікування гіперпластичних 
процесів ендометрія та ускладнень, і включає:

1) використання транексамової кислоти  
в дозі 1 г три рази на добу протягом 5 днів, 
кожні 8 годин, або 10 мг/кг внутрішньо-
венно [3, 7, 8].

Перевага використання препаратів транек-
самової кислоти з метою лікування АМК зу-
мовлена цілеспрямованою участю в механізмах 
зупинки кровотечі. Транексамова кислота — це 
антифібринолітик, який зворотньо зв’язується 
з плазміногеном і зменшує місцевий розпад фі-
брину. Тобто використання з метою гемостазу 
АМК транексамової кислоти є патогенетично 
обґрунтованим [7, 8].

Етамзилат натрію, згідно з наказом № 353, 
не рекомендується використовувати [1].

Другим компонентом першого етапу тера-
пії АМК є застосування нестероїдних проти-
запальних засобів (НПЗЗ), який починається 
за день до менструації протягом 3-5 днів до 
зупинки кровотечі. Механізм дії НПЗЗ по-
лягає в пригніченні циклооксигенази і зміні 
співвідношення між простагландинами і тром-
боксаном, що сприяє вазоконстрикції в матці. 
Застосування НПЗЗ особливо актуально при 
дисменореї [3].

Показання до гормонального гемостазу:
1) тривала рясна кровотеча з наявністю 

вторинної анемії;
2) відсутність ефекту від симптоматичного 

лікування;
3) тривалі кровотечі і наявність гіперплазії 

ендометрія (М-ехо >10 мм) [3, 4].
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трія відбувається під впливом естрогенів, най-
швидший ефект досягається при використанні 
комбінованих оральних контрацептивів (КОК), 
а саме середньодозованих монофазних, що 
містять 30-35 мкг етиніл-естрадіолу та геста-
гени останнього покоління (етинілестрадіолу 
0,03 мг + дезогестрелу 0,15 мг; етинілестра-
діолу 0,03 мг + левоноргестрелу 0,15 мг; ети-
нілестрадіолу 0,03 мг + дієногесту 2 мг). Геста-
генний гемостатичний ефект досягається більш 
повільно, але на практиці в дівчат-підлітків ми 
все ж частіше використовуємо гестагени, ніж 
КОК [9, 10].

Перевага вибору гормональних гемоста-
тичних препаратів у кожній окремій клінічній 
ситуа ції наведена в таблиці.

Таким чином, за наявності гіпоестрогенії (гі-
поплазія ендометрія) перевага віддається КОК, 
а в разі відносної гіперестрогенії та НЛФ до-
цільніше призначати гестагени — норетисте-
рон або дідрогестерон [9].

Наш досвід показав, що використання геста-
генів — похідних нор-стероїдів (норетистеро-
ну) дозволяє досягти більш стійкого й ефектив-
ного гемостазу порівняно з дідрогестероном.

Другий етап лікування ПМК — профілак-
тика рецидивів кровотеч, проводиться шляхом 

впливу на можливу їх причину, з урахуванням 
провідної ланки виявлених гормональних пору-
шень.

Патогенетична протирецидивна терапія 
в молодих пацієнток із ПМК полягає у віднов-
ленні двофазного менструального циклу.

Пацієнтки молодшої вікової групи, у котрих 
гемостаз досягнутий симптоматичними засо-
бами, у подальшому отримують транексамову 
кислоту по 0,5 × 3 рази на день у перші 3 доби 
менструацій, циклічну вітамінотерапію, спря-
мовану на нормалізацію стероїдогенезу в яєч-
никах (фолієву кислоту, аскорбінову, глутаміно-
ву кислоту, вітамін Е), вітамінно-мінеральний 
комплекс Магне-В6 протягом 3-6 менструаль-
них циклів, а також рослинні препарати (ци-
клодинон — 1 таб. × 1 раз на добу, мастоди-
нон — 1 таб. × 2 рази на добу) [3, 4, 10].

Протианемічну терапію (суфер, гіно-тарди-
ферон, сорбіфер) проводять до повної нормалі-
зації показників не лише гемоглобіну, гемато-
криту, але й феритину з метою поповнення депо 
заліза.

Після гормонального гемостазу протире-
цидивна терапія включає призначення КОК 
і гестагенів у другій фазі циклу протягом 3 мен-
струальних циклів (дідрогестерон 10 мг × 
2 рази на добу з 14(16)-го по 25-й день циклу 

Таблиця
Гормонотерапія ПМК

Гормональний 
статус

Причини Лікування Механізм дії Ефект

Гіпоестрогенія

Зменшення розмірів 
матки, тонкий шар 

ендометрія, мульти-
фолікулярна структура 

яєчників

Перевагу віддають КОК 
по 1‑3 таблетки на добу 

до досягнення гемостазу, 
поступово зменшуючи дозу 

до однієї на день

Естрогенний компонент КОК 
забезпечує більш швидкий 

і стійкий гемостаз

Гемостаз зазвичай від-
бувається через 24‑
48 годин. Тривалість 

курсу лікування — від 
14 до 21 дня.

Відносна гіпер‑
естрогенія

Гіперплазія ендометрія, 
персистенція одного 

або декількох фолікулів 
в яєчниках за даними 

УЗД

Таблетовані форми геста-
генів: норетистеронацетат 
(або лінестренол) 5‑10 мг 

на добу;
дідрогестерон по 10 мг 

2 рази на добу

Гестагени стимулюють ре-
гулярну десквамацію ендо-
метрія, знижують мітотичну 
активність клітин міометрія, 
запобігають проліферації 
ендометрія і викликають 

повну секреторну транс-
формацію. Також відбу-

вається збільшення кількості 
тромбоцитів і зниження рівня 
простагландинів у клітинах 

міометрія.

Гемостаз відбуваєть-
ся на 2‑4‑й день 

лікування

Овуляторні ПМК 
(НЛФ)

Кровотеча відбу-
вається внаслідок 

недостатньої секре-
торної трансформації 
ендометрія за рахунок 
недостатнього впливу 

прогестерону
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або частіше норетистерон 5 мг × 1 раз на добу 
за тією самою схемою). Продовження проти-
рецидивної терапії гестагенами при ПМК до 
6 місяців проводиться лише в разі виявлення 
аденоматозу ендометрія з 5-го по 25-й день ци-
клу [3, 4].

Показання до хірургічного лікування — лі-
кувально-діагностичне вишкрібання (ЛДВ):

1) профузна маткова кровотеча, що загро-
жує життю пацієнтки;

2) вторинна анемія середнього ступеня 
(гемоглобін — 70 г/л і нижче, гемато-
крит — нижче ніж 25%);

3) підозра на поліп ендометрія (за даними 
УЗД органів малого таза) [3, 4].

Гормонотерапія і тим більше ЛДВ прово-
дяться в дівчат-підлітків із дозволу їхніх батьків.

Критерії ефективності лікування пубертат-
них маткових кровотеч:

1)  нормалізація менструального циклу про-
тягом року;

2)  відсутність рясних менструацій і вторин-
ної анемії;

3)  відсутність больового синдрому під час 
менструацій;

4)  відсутність патологічних змін з боку вну-
трішніх геніталій при ректо-абдоміналь-
ному й ультразвуковому обстеженні.

Профілактика ПМК:
1) Первинна:
- своєчасна діагностика й лікування го-

стрих інфекційних захворювань, патоло-
гії ЛОР-органів;

- виявлення і санація хронічних вогнищ ін-
фекції;

- лікування супутньої соматичної патології;
- профілактика стресів;
- раціональне харчування з достатнім вміс-

том білків;
- забезпечення режиму праці і відпочинку.
2) Вторинна:
- рання діагностика;
- оцінка факторів ризику;
- адекватне диспансерне спостереження.
Своєчасна й адекватна діагностика та тера-

пія пубертатних маткових кровотеч є профі-
лактикою репродуктивних ускладнень. За умов 
здійснення ефективного сучасного менеджменту 

пубертатних кровотеч забезпечується нормалі-
зація співвідношення окремих ланок гіпотала-
мо-гіпофізарної системи, що сприяє гармоніза-
ції перебігу пубертату [11, 12].

Основні напрямки подальшого вивчення 
проблеми ПМК:

1) вдосконалення методів профілактики 
пубертатних кровотеч із дотриманням 
принципу етапності ведення хворих;

2)  вдосконалення існуючих та створення но-
вих сучасних, у т. ч. і гормональних, пре-
паратів для лікування АМК, що не пору-
шують фізіологію пубертату;

3)  мінімалізація фактора акушерської 
агресії при обстеженні та лікуванні ді-
вчат-підлітків із ПМК.

Висновки

На підставі викладеного можна зробити такі 
висновки:
1. Пубертатні маткові кровотечі є пошире-

ною патологією. Основними етіологічними 
факторами є перинатальні ускладнення, 
стреси, черепно-мозкові травми, патологія 
ЛОР-органів, гостра і хронічна соматична 
та інфекційна патологія.

2. Більшість ПМК є ановуляторними (близько 
90%), набагато менше зумовлені гіполютеї-
нізмом та гіперпролактинемією (16%).

3. Діагностика АМК у пубертатному віці про-
водиться за тими самими принципами, що 
і в репродуктивному віці.

4. При лікуванні ПМК перевага віддається 
симптоматичним гемостатичним засобам 
(транексамова кислота, НПЗЗ), а за наяв-
ності показань використовується і гормо-
нальний гемостаз (гестагени, КОК).

5. Профілактика рецидивів ПМК поділяєть-
ся на первинну й вторинну і проводиться за 
загальноприйнятими принципами в амбу-
латорних умовах.

6. Питання лікування та профілактики ПМК 
потребує подальших досліджень і удоскона-
лення з урахуванням особливостей пубер-
татного віку й необхідністю мінімізації впли-
ву медикаментозних препаратів на організм 
дівчинки-підлітка в період пубертату.
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Abnormal uterine bleedinas in iunenile age, as risk factor of reproductive complications
M.A. Mykhailiuta
Abstract
The etiology, pathogenesis, diagnostic, profilactic and treatment of abnormal uterine bleedinas in adalescents are 
presented in article. The assessment of abnormal uterine bleedinas as a risk factor for reproductive complications for 
women is presented.

Keywords: juvenile adnormal uterine bleedinas, etiology, pathogenesis, diagnostics, profilactic, treatment.
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ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
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Інозитол — це циклічний поліол, зазвичай 
називається вітаміном В8, проте він не є істин-
ним вітаміном, а вітаміноподібною речовиною, 
оскільки близько 3/4 добової потреби інози-
толу виробляється самим організмом людини. 
Добова потреба організму дорослого в інозито-
лі становить від 4 до 8 г [1, 23, 27, 53, 62]. Із 

продуктами харчування людині потрібно отри-
мувати 1-2 г інозитолів щоденно, що загалом 
здається не так складно, адже інозитол входить 
до складу багатьох овочів, фруктів і тваринних 
продуктів. Недостатнє надходження інозитолів 
в організм людини або недостатній їх синтез дов-
гий час недооцінювалися [1].

© О.М. Носенко, Ф.О. Ханча

Резюме
Інозитол — це біологічно важлива органічна сполука, яка широко поширена в природі. Інозитол 
входить до сімейства цукрів і в основному представляє двомісні домінуючі стереоізомери: міо‑іно-
зитол і D‑хіро‑інозитол. Інозитол та його похідні є важливими компонентами структурно‑фосфоліпід-
них клітинних елементів, посередником багатьох метаболічних шляхів. Висока концентрація міо‑іно-
зитолу спостерігається в нормі у фолікулярній рідині та спермі. Дефіцит міо‑інозитолу та порушення 
міо‑інозитол‑залежних шляхів може відігравати важливу роль у патогенезі інсулінорезистентності 
та гіпотиреозу, інших порушеннях ендокринно‑метаболічного профілю людини. Результати дослі-
джень демонструють потенційну користь від додавання міо‑інозитолу при гінекологічних захворю-
ваннях, лікуванні жіночого та чоловічого безпліддя, у тому числі в циклах допоміжних репродуктив-
них технологій, а також для профілактики гестаційних і перинатальних ускладнень. Доведено, що 
призначення вагітним біологічно активних добавок із міо‑інозитолом та фолієвою кислотою знижує 
ймовірність загрози переривання вагітності, преклампсії, плацентарної дисфункції, гестаційного 
цукрового діабету, діабетичної фетопатії, вад розвитку, а також виникнення оксидативного стресу 
в плода. Гармонійне використання всіх можливих резервів мікронутрієнтної підтримки преконцеп-
ційного та гестаційного періоду із застосуванням біологічно активних добавок міо‑інозитолу в ком-
бінації з фолієвою кислотою й вітаміном В12 є перспективним профілактичним і лікувальним засобом 
у підтримці репродуктивного здоров’я людини.

Ключові слова
Репродуктивне здоров’я, інозитоли, міо‑інозитол, гінекологічні захворювання, жіноча і чоловіча ре-
продукція, преконцепційна підготовка, гестаційні ускладнення.
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метаболом (47 000 метаболітів у клітинах і ріди-
нах даного організму) і реактом (2200 каскадів, 
11 900 хімічних реакцій, що перебігають у клі-
тинах і тканинах організму) [1].

На сьогодні відомо понад 10 білків (похідних 
інозитолу), які активно залучені в метаболізм 
цукрів. Ці білки спільно з іонами кальцію і маг-
нію і здійснюють передачу сигналу від інсуліно-
вого рецептора всередину клітин різних тканин. 
Ці внутрішньоклітинні процеси, ініційовані по-
хідними інозитолу, у свою чергу, призводять до 
підвищення експресії білка-транспортера глю-
кози, ініціюють процеси адсорбції інсуліну на 
рецептори, стимулюють переробку вуглеводів 
і жирів для підтримки енергетичного метаболіз-
му клітини, тим самим знижують ризик розвитку 
інсулінорезистентності, гіперінсулемії, діабету, 
надмірної ваги та ожиріння [15, 58].

Загальна роль інозитолу та його похідних 
в організмі людини:
• трансдукція інсулінового сигналу, перенесен-

ня кальцію, метаболізм ліпідів, збирання ци-
тоскелетних білків, зростання і диференцію-
вання клітин, модуляція серотонінергічних 
шляхів [23, 28];

• пригнічення запальних процесів, потужна 
антиоксидантна дія [2, 3];

• участь у регуляції жирового обміну, зни-
ження лептинорезистентності, холестери-
ну, підвищення рівня адипонектину в крові, 
перешкоджання розвитку атеросклерозу та 
ожиріння [8, 62];

• вплив на стабілізацію артеріального тиску [2];
• зменшення проявів андрогензалежних дер-

матопатій (акне, себорея і гірсутизм) [1, 2];
• покращення реології крові, перешкоджання 

утворенню тромбів, сприяння еластичності 
стінок артерій [2];

• нейрональна, антидепресантна, анксіолітич-
на дія, відновлення структури нервової тка-
нини, нормалізація сну, зменшення депресії 
та інших розладів настрою [33, 40, 70];

• протипухлинні властивості, у тому числі: кон-
троль продукування цукру в ракових кліти-
нах, бустер для підвищення цитотоксичності 
натуральних клітинних кілерів, продукції су-
пероксиду та фагоцитозу, посилення апопто-
зу ракових клітин, пригнічення розвитку вто-
ринної кровоносної системи для харчування 
пухлин і поширення метастазів [5, 66].

Однак інозитоли значно руйнуються при 
термічній обробці. Крім цього, дослідження по-
казали, що такі поширені й практично щодня 
споживані нами продукти, як чай, кава, алко-
голь і деякі лікарські препарати, знижують як 
продукцію ендогенного інозитолу, так і засвою-
ваність того, що надійшов із зовні, до 50-70%! 
Оскільки інозитол синтезується з глюкози, то 
порушення метаболізму глюкози негативно 
впливає на його синтез. Також умовами синтезу 
достатньої кількості інозитолу в нирках є їх до-
сконале здоров’я і достатня кількість нефронів. 
Такі захворювання, як ниркова форма гіпертен-
зії, пієлонефрит, гломерулонефрит, тубулопатії, 
нефроз, діабетична нефропатія, токсичні ура-
ження нирок, а також лікарське навантаження 
на нирки, різко знижують синтез міо-інозитолу 
(МІ) у нирках і підсилюють втрати цього мікро-
нутрієнта із сечею. Відповідно, якщо в пацієнтки 
існують ті чи інші порушення функції нирок, то 
необхідна корекція дефіциту МІ, забезпеченість 
яким важлива для функціонування репродук-
тивної системи [1, 2].

Тобто, сучасна людина відчуває дефіцит іно-
зитолів, особливо у випадках, пов’язаних із 
гіпер інсулінемією та інсулінорезистентністю, 
захворюваннями нирок.

Існує 9 різних молекул інозитолу, відомих 
як стереоізомери, до яких відносяться: міо-і-
нозитол (МІ), сцило-інозитол, муко-інозитол, 
епі-інозитол, цис-інозитол, ало-інозитол, нео- 
інозитол, L-хіро-інозитол, D-хіро-інозитол 
(DХІ) [27]. З усіх інозитолів МІ — найбільш 
поширена форма як у природі, так і в організмі 
ссавців, і становить до 99% усього інозитолу. 
Залишок в 1% представлений стереоізомером 
DХI [23]. Поглинання вільного інозитолу тка-
нинами відбувається за допомогою мембрано-
залежного натрій-інозитол-котранспортера. 
Порівняно з ДХІ МІ має в 10 разів більшу спо-
рідненість до цього котранспортера [53].

MІ перетворюється в DХI за допомогою 
епімерази NAD/NADH, яка, у свою чергу, сти-
мулюється інсуліном [23, 62].

МІ — один з ендогенних метаболітів лю-
дини, що справляє істотний вплив на функціо-
нування всіх тканин, у т. ч. репродуктивної 
системи. Він впливає на: геном (бере участь 
у роботі 25 000 генів організму), транскрип-
том (65 000 мРНК транскриптів, синтезованих 
у ході експресії генома), протеом (50 000 білків, 
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Інозитоли в гінекології. Препарати із вміс-
том інозитолів широко використовують у гі-
некології в терапії порушень менструального 
циклу, овуляторної дисфункції, синдрому полі-
кістозних яєчників (СПКЯ) і передменструаль-
ного синдрому, безпліддя та інших захворювань 
із наявністю гіперандрогеній, гіперінсулінемії та 
інсулінорезистентності.

МІ і його похідні необхідні для здійснення 
ефектів гонадоліберинів (гонадотропін-рилі-
зинг-фактора), лютеїнізуючого (ЛГ) і фоліку-
лостимулюючого гормону (ФСГ), впливають 
на функціонування репродуктивної системи 
і фертильність, інвазію трофобласта при закрі-
пленні бластоцисти, функції яєчників, ооцитів, 
плаценти [1].

Безпосередню участь МІ в процесах гормо-
нальної регуляції менструального циклу зумов-
лює успішне застосування МІ в пацієнток з ано-
вуляторним циклом [25, 26]. Прийом МІ 2 г/добу 
впродовж 24 тижнів дозволяє знизити кількість 
ановуляторних циклів у 4 рази [64]. У групі із 
70 жінок віком 18-35 років 35 пацієнток з ано-
вуляторним циклом отримували 200 мкг/добу 
фолієвої кислоти (ФК) і 2 г/добу МІ впродовж 
24 тижнів, а інші 35 пацієнток — плацебо. Піс-
ля 24 тижнів тільки 5 із 35 пацієнток, які отри-
мували МІ, мали ановуляторний цикл, тоді як 
у контрольній групі їх було 14 із 35, що відпо-
відало 4-кратному зниженню ризику ановуляції 
(ВШ 0,25, 95% ДІ, 0,08-0,80) [64].

МІ є вираженим синергістом фолатів. Як відо-
мо, фолати необхідні для метилювання ДНК — 
процесу, без якого неможливий клітинний роз-
поділ, і, зокрема, для утворенння функціонально 
повноцінних еритроцитів із мегалобластів. Сис-
тематичний аналіз МІ-залежних білків показав, 
що МІ також впливає на процеси метилювання 
ДНК за допомогою інозитол-залежних білків 
і є природним синергістом фолатів [2]. Тому 
в практиці репродуктології МІ використовують 
спільно з фолатами.

Подвійне сліпе РКД ефектів комбінації 
МІ і ФК у групі 92 жінок із СПКЯ показало 
достовірне поліпшення функцій яєчників. Па-
цієнтки контрольної групи (n=47) отримува-
ли 400 мкг/добу фолієвої кислоти, а пацієнтки 
основної групи (n=45) — МІ (4 г/добу) і ФК 
(400 мкг/добу). Рівні естрадіолу були достовірно 
вищими в основній групі починаючи вже з 1-го 
тижня лікування! Застосування МІ сприяло 

підвищенню рівнів ліпопротеїдів високої щіль-
ності і зниженню рівнів тригліцеридів. В ос-
новній групі частка овулюючих пацієнток була 
вищою (25% проти 15% у контрольній групі), 
а час до настання овуляції — значно коротшим 
(в основній групі — 25 діб, 95% ДІ, 18-31; 
у контрольній групі — 41 доба, 95% ДІ, 27-54, 
р<0,05) [26].

Натепер багато досліджень показують важ-
ливість порушення чутливості до інсуліну як 
причини багатьох симптомів СПКЯ [27, 62]. 
У Кохранівському огляді 2018 року вказується, 
що в тканинах жінок із СПКЯ існують змінені 
метаболічні параметри та знижена доступність 
інозитолу. Ця нездатність адекватно синтезува-
ти або метаболізувати інозитол може сприяти 
резистентності до інсуліну та гіперінсулінемії, 
що викликає аномальний стероїдогенез в яєч-
никах [56]. Підвищений інсулін через вторинних 
посередників активно впливає на збільшення 
синтезу гормонів в організмі жінки, такого як 
ЛГ у гіпофізі, і безпосередньо андрогенів у тка-
нинах яєчників. При стані інсулінорезистеності 
відбувається активне стимулювання інсуліном 
(через його похідні) синтезу саме андрогенів, 
яких стає надлишок. Естрогени синтезуються 
з андрогенів під впливом гіпофізарного ФСГ, 
синтез якого не збільшується. У подібній ситу-
ації в жіночому організмі і виникає надлишок 
андрогенів / недостатність естрогенів, що при-
зводить до зупинки росту фолікулів. Яйцекліти-
на не дозріває, овуляція не відбувається, а фолі-
кул, зупинившись у розвитку, трансформується 
в кістозне утворення. Повторювані, але такі, що 
не переходять у стадію овуляції, цикли накопи-
чують в яєчниках недорозвинені фолікули (фолі-
кулярні кісти або кістозні атретичні тіла), що й 
призводить до полікістозних змін яєчників.

Вважається, що інозитоли є терапевтични-
ми засобами для СПКЯ, оскільки вони діють як 
сенсибілізатори до інсуліну та поглиначі вільних 
радикалів, сприяють овуляції [26]. МІ допома-
гає регулювати гормони (сплеск ЛГ), менстру-
альний цикл, овуляцію, рівень циркулюючих 
вільних андрогенів, андрогенні дерматопатії [14, 
51, 56, 69]. Інозитоли покращують метаболічну 
функцію в пацієнток із СПКЯ: зокрема, вони ви-
значають зниження систолічного артеріального 
тиску і зниження співвідношення ЛГ/ФСГ, а та-
кож збільшують рівень білка, що зв’язує статеві 
гормони [16, 59].
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язниження кількості МІ, пов’язане зі збільшен-

ням резистентності до інсуліну, гіперінсулінемі-
єю і високим рівнем ЛГ [7]. Зниження співвід-
ношення МІ:DХІ у фолікулярній рідині жінок 
із СПКЯ призводить до локального дефіциту 
МІ і низької якості ооцитів, чинить негативний 
ефект при стимуляції ФСГ і овуляції [31, 35].

Інозитол відноситься до вітамінів групи В 
і значуще потенціює їх вплив на організм лю-
дини. До того ж виявляється, якщо організму 
не вистачає інозитолу, то інші вітаміни групи В 
майже повністю втрачають свої корисні власти-
вості та їх вплив помітно знижується. ФК від-
носиться до вітамінів групи В, і, отже, інозитол 
підсилює її корисний вплив. Крім дефіциту ФК, 
у жінки може бути резистентність до ФК, тобто 
незасвоєння ФК, що може призвести до описа-
них тяжких наслідків. Інозитол допомагає подо-
лати подібну резистентність як до ФК, так і до 
інших вітамінів групи В, і, отже, інозитол підси-
лює її корисний вплив [1].

На сьогодні на фармацевтичному ринку 
Украї ни з’явилося декілька препаратів інози-
толів, серед яких комбінований препарат Мі-
офолік®, розроблений британською компані-
єю Аmаxa Ltd, що виділяється своїм складом: 
1 саше містить: МІ — 2000 мг, вітамін В12 — 
2,5 мкг, фолієву кислоту у формі глюкозамінової 
солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату — 200 мкг. 
Міофолік® не містить білків коров’ячого моло-
ка, лактози, підсолоджувачів, тому може бути 
призначений людям, що мають непереносимість 
цих речовин. Переваги застосування препарату 
Міофолік® зумовлені його складом. Його скла-
довими є: МІ — ізомер, який покриває до 90% 
потреби в інозитолі; ФК 4-го покоління зі 100% 
біодоступністю незалежно від можливих полі-
морфізмів генів фолатного циклу; вітамін В12, 
що сприяє кращому засвоєнню ФК і синергічно-
сті дії.

Міофолік® сприяє зниженню інсулінорезис-
тентності/гіперінсулемії, що приводить до зни-
ження рівня чоловічих статевих гормонів і усу-
нення андрогенних порушень у жінок, що, у свою 
чергу, сприяє відновленню функції яєчників, ме-
таболічних і гормональних показників, овуляції. 
За даними P.-A. Regidor et al. (2016) [47], після 
прийому МІ двічі по 2000 мг на добу і ФК двічі 
по 0,2 мг протягом 10,5 тижнів у 70% пацієнток 
із СПКЯ відновився цикл і овуляція. Більш ніж 
15% пацієнток із СПКЯ завагітніли!

У 2018 році інозитоли було включено до ке-
рівництва Європейського товариства репродук-
ції та ембріології людини (ESHRE) з лікування 
СПКЯ [59].

У клінічній практиці інозитоли застосовують-
ся як препарати МІ, ДХІ, а також у вигляді ком-
бінації МІ і ДХІ.

Фізіологічне співвідношення MI і ДХI в орга-
нізмі людини різниться між тканинами, і обидва 
стереоізомери регулюються інсулінозалежною 
епімеразою, активність якої знижується в умо-
вах інсулінорезистентності. MI перетворюється 
у вторинний месенджер інсуліну інозитолфос-
фоглікан (МІ-ІФГ) і бере участь у поглинанні 
глюкози клітинами, тоді як ДХІ перетворю-
ється у вторинний месенджер інсуліну ДХІ-І-
ФГ і бере участь у синтезі глікогену. В яєчнику 
МІ-ІФГ бере участь у передачі сигналів ФСГ, 
тоді як ДХІ-ІФГ бере участь в опосередкованій 
інсуліном продукції андрогенів. Таким чином, 
порушення співвідношення MI-ДХІ в яєчни-
ках можуть порушувати передачу сигналів ФСГ 
і погіршувати якість ооцитів [45, 46].

Результати дослідження з вивчення дії 
MІ і DХI на якість ооцитів у пацієнток із СПКЯ 
встановили, що загальна кількість ооцитів в ос-
новній (жінки із СПКЯ, які приймали МІ) та 
контрольній (жінки із СПКЯ, які не приймали 
МІ) групах не відрізнялась, тоді як кількість зрі-
лих ооцитів, ембріонів гарної якості і вагітно-
стей була істотно вищою в групі пацієнток, які 
отримували МІ [61]. Це, імовірно, пояснюється 
тим, що на відміну від таких тканин, як м’язи 
і печінка, яєчники не набувають резистентності 
до інсуліну [22, 29, 63].

Вивчення концентрації МІ і DХІ у фоліку-
лярній рідині пацієнток із СПКЯ порівняно зі 
здоровими жінками [29] показало, що у фолі-
кулярній рідині здорових жінок при спонтанних 
менструальних циклах міститься висока концен-
трація МІ і низька — DХІ, а при СПКЯ співвід-
ношення цих двох речовин прямо протилежне. 
Ці дані підтверджують концепцію «парадоксу 
DХІ», відповідно до якої для СПКЯ характерна 
посилена епімеризація МІ в DХІ, виснаження 
запасів МІ і, як наслідок, низька якість ооци-
тів. Яєчники пацієнток із СПКЯ багаті на DХІ, 
у зв’язку із цим не потрібний додатковий прийом 
цієї субстанції, висока доза введення DХІ може 
пошкодити ооцити. Аналіз фолікулярної ріди-
ни в пацієнток із СПКЯ показав 500-кратне 
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Інозитоли і ДРТ. Відновлення овуляції — 
перший крок до настання бажаної вагітності 
в природному циклі. Але МІ може бути реко-
мендований для використання в протоколах до-
поміжних репродуктивних технологій (ДРТ). За-
стосування МІ підвищує ембріологічні й клінічні 
результати ДРТ [43, 57, 59].

Інозитол є попередником фосфоінозитидів, 
що беруть участь у сигнальній трансдукції гор-
монів за допомогою стимуляції мембранних 
рецепторів та інших вторинних месенджерів, 
включаючи діацилгліцерол та інозитолтрифос-
фат. Останній активує вивільнення внутрішньо-
клітинного кальцію, що є важливим процесом 
на стадії дозрівання гамет як жіночих, так і чо-
ловічих, а отже, і процесу запліднення [12].

Прийом МІ позитивно корелює з кількі-
стю вилучених ооцитів і, головне, з їх високою 
якістю. Це означає скорочення числа дегенера-
тивних і незрілих ооцитів, а отже, підвищення 
якості ембріонів, отриманих після запліднення, 
і частоти імплантації [11, 12, 43].

МІ також бере участь у профілактиці син-
дрому гіперстимуляції яєчників (СГЯ). Добре 
відомо, що цей синдром є важким ятрогенним 
ускладненням у циклах ДРТ, і у хворих на СПКЯ 
існує високий ризик розвитку СГЯ. Нещодавні 
випробування вказують на те, що МІ ефектив-
ний у запобіганні СГЯ шляхом дії, подібної до 
метформіну [4, 60].

Застосування МІ позитивно корелює з кіль-
кістю та якістю ооцитів. Так, прийом МІ, роз-
початий за три місяці до початку контрольованої 
оваріальної стимуляції, мав такі ефекти:
• значно покращує гормональну відповідь;
• зменшує кількість рекомбінантного ФСГ 

(рФСГ), необхідного для оптимального роз-
витку фолікулів;

• знижує рівень естрадіолу в день тригера ову-
ляції, що приводить до зниження ризику роз-
витку СГЯ і меншого числа скасованих ци-
клів [11, 22, 48].
Із цих причин прийом МІ здається дійсно 

перспективним при проведенні ДРТ.
Також встановлено вплив МІ на якість ооци-

тів і ембріонів у безплідних жінок без СПКЯ 
(«бідних відповідачів»). F. LisI et al. (2012) [36] 
досліджували вплив прийому інозитолу на 
якість ооцитів і ембріонів у безплідних жі-
нок, що беруть участь у циклах ДРТ за допо-
могою екстракорпорального запліднення або 

інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда 
(ІCSІ). Сто пацієнток без СПКЯ віком до 40 ро-
ків і з базальним рівнем ФСГ <10 мМО/мл, 
які пройшли контрольовану оваріальну стиму-
ляцію, випадковим чином були розділені на дві 
групи: група А отримувала 400 мкг ФК протягом 
3 місяців до і під час введення рФСГ, група В — 
4 г МІ 2 рази на добу на додаток до 400 мкг ФК 
протягом 3 місяців до і під час введення рФСГ. 
Група B показала зменшення кількості отрима-
них зрілих ооцитів і кількості використовува-
них гонадотропінів, тоді як частота імплантації 
й частота клінічної вагітності підвищилися [36].

Ефект прийому МІ на функцію яєчників та-
кож оцінювався у «бідних відповідачів», які 
проходили процедуру ІCSІ [21]: група А — 
38 пацієнток приймали МІ (4 г/добу) і ФК 
(400 мкг/добу) за 3 місяці до початку контр-
ольованої оваріальної стимуляції, група Б — 
38 пацієнток приймали тільки ФК 400 мкг/добу 
за той самий період. Стимуляція яєчників 
здійснювалась за допомогою протоколу з ан-
тагоністами гонадотропного рилізинг-гормо-
ну в обох групах. Не було суттєвої різниці між 
двома групами за рівнем естрадіолу, але кіль-
кість використаного рФСГ була значно ниж-
чою (р<0,004), а питома вага ооцитів у мета-
фазі II (МII) значно вищою (р<0,01) у групі 
А. Індекс чутливості яєчників був вищим, дося-
гаючи статистичної значущості (р<0,05), у гру-
пі пацієнток, які попередньо отримали МІ, що 
свідчить про поліпшення чутливості яєчників 
до гонадотропінів. Автори вважають, що засто-
сування МІ в пацієнток «бідних відповідачів» 
збільшує кількість ооцитів, отриманих у MII, 
і чутливість яєчників до гонадотропіну, що вка-
зує на роль МІ в покращенні реакції яєчників 
на гонадотропіни [21].

МІ характеризується такими ефектами в жі-
нок при безплідді:
• покращує репродуктивну функцію в пацієн-

ток із СПКЯ, зменшує гіперінсулінемічні ста-
ни, які впливають на секрецію ЛГ [24, 43];

• збільшує частоту овуляцій [17, 25, 42];
• покращує дозрівання фолікула [11];
• збільшує число ембріонів високої якості в па-

цієнток із СПКЯ [43];
• відновлює спонтанну активність яєчників 

і, отже, фертильність у більшості пацієнток 
із СПКЯ, не викликаючи багатоплідної вагіт-
ності [41];
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я• зменшує кількість зародкових пухирців і де-

генеративних ооцитів при заборі яйцеклітин 
без зменшення загального числа виділених 
ооцитів [43];

• сприяє зменшенню кількості рФСГ, днів сти-
муляції і поліпшенню якості ембріона з пози-
тивною тенденцією частоти вагітностей [17].
Дослідження з вивчення препарату Міо-

фолік® у сфері ДРТ показали, що його прийом 
протягом 3 місяців збільшував число овулятор-
них циклів на 70% і нормалізував менструаль-
ний цикл [42], підвищував імовірність імпланта-
ції, покращував якість яйцеклітин, збільшував 
шанси на успіх при проведенні ДРТ і дозволяв 
знизити загальну дозу гонадотропінів [43].

Інозитоли в андрології. На сьогодні накопи-
чено досвід застосування МІ в андрології.

Встановлено, що концентрація МІ в сім’я-
них канальцях вища, ніж у сироватці [39]. До 
того ж рівні МІ збільшуються за рахунок пере-
міщення сперматозоїдів через епідидиміс і від-
відний канал [30].

Пацієнти, які страждають на олігоастеноте-
ратозооспермію (ОАТ), мають сперматозоїди, 
повністю вкриті «аморфним волокнистим мате-
ріалом», що знижує рухливість сперматозоїдів. 
Прийом МІ може допомогти зменшити наяв-
ність цього аморфного матеріалу [13].

МІ також відіграє вирішальну роль в осмо-
регуляції сім’яної рідини [37] і, як наслідок, 
у збільшенні прогресивної рухливості й швидко-
сті сперматозоїдів, підвищенні мітохондріально-
го потенціалу сперматозоїдів [13, 50]. Науковці 
встановили, що МІ при ОАТ збільшує кількість 
сперматозоїдів із високим мембранним потен-
ціалом на 22%, загальне число рухливих спер-
матозоїдів, число сперматозоїдів зі швидким 
лінійним прогресивним рухом [14]. За результа-
тами дослідження A. Dincova et al. (2017) [19], 
близько 35% зі 109 пацієнтів з ОАТ, які прийма-
ли МІ протягом 3 місяців, відновили нормальну 
рухливість сперміїв.

У дослідженні T. KorosI et al. (2017) [34] 
22 пари з OAT, які проходили процедуру фізіо-
логічної інтрацитоплазматичної ін’єкції спер-
матозоїда (Physiological Intracytoplasmic Sperm 
Injection, PICSI) після невдачі попередніх про-
цедур, пацієнтів-чоловіків лікували МІ протя-
гом 2 місяців. Під час процедури PICSI сперму 
інкубували протягом 2 год із МІ. Інші 13 паці-
єнтів з ОАТ без будь-якого лікування становили 

групу ретроспективного контролю. У результаті 
в групі лікування (n=22) настало 11 вагітно-
стей, у контрольній — 0. Індекс фертильності 
відповідно становив 84,8 і 60,5%. Таким чином, 
МІ і послідовна інкубація сперми з МІ покращу-
ють індекс фертильності, якість ембріонів, шан-
си успіху в циклах ДРТ [34].

З огляду на вищезазначене спеціально для 
чоловіків компанією Аmаxa Ltd було розроблено 
Міофолік MEN® — полікомпонентний препа-
рат, що містить у своєму складі: МІ — 1000 мг, 
екстракт плоду Tribulus terrestris — 200 мг, L-ар-
гінін — 300 мг, L-карнітин — 100 мг, активний 
фолат — 200 мкг, вітаміни та мікроелементи.

Міофолік MEN® має такі ефекти: покращує 
лібідо та потенцію; сприяє підвищенню рівня 
ендогенного тестостерону (на 17% у чоловіків 
з ідіопатичним безпліддям і на 46% — із мета-
болічними захворюваннями [6, 39]), кількості 
та рухової активності сперматозоїдів (на 24% 
у чоловіків з ідіопатичним безпліддям [6]); під-
вищує кількість сперматозоїдів із високим мі-
тохондріальним потенціалом (на 90% у чолові-
ків з ОАТ [14]); нормалізує гормональний фон; 
чинить антиоксидантну та імуномодулюючу дію; 
знижує інсулінорезистентність (індекс НОМА 
знижується на 43% [39]).

Препарат рекомендується приймати по 
1-2 саше на добу тривалістю від 3 до 6 міс.

Інозитоли в акушерстві. Сьогодні у світі внас-
лідок неадекватної дієти і нестачі вітамінів та мі-
нералів 2 блн людей мають мікронутрієнтний 
дефіцит. Найбільшу увагу слід приділяти зв’яз-
ку між поганим харчуванням матері і підвище-
ним ризиком захворювань у неї та її потомства, 
оскільки недостатнє харчування на будь-якому 
етапі життя жінки порушує менструальний цикл 
і впливає на наступні етапи життя, включаючи 
майбутні покоління. Материнські фактори хар-
чування забезпечують сигнали для плода в кри-
тичні періоди пластичності розвитку, викликаючи 
епігенетичні та інші реакції, тривало впливають 
на здоров’я потомства і можуть передаватися 
наступному поколінню. Тому експерти Міжна-
родної федерації акушерів та гінекологів (FIGO) 
рекомендують вагітним отримувати ранню комп-
лексну допологову допомогу, яка включає також 
консультацію з харчування та нутрицетивну під-
тримку. Важлива роль у нутрицетивній профілак-
тиці гестаційних ускладнень надається МІ та його 
комбінації з ФК.
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Доведено, що призначення вагітним добавок із 
МІ та ФК значно знижує ймовірність загрози пе-
реривання вагітності, багатоводдя, преклампсії, 
плацентарної дисфункції, макросомії, гестаційно-
го цукрового дібету (ГЦД), діабетичної фетопатії, 
вад розвитку (spina bifida та ін.), а також зменшує 
оксидативний стрес у плода [28, 44, 52, 55, 67].

Під час вагітності фізіологічне підвищення 
інсулінорезистентності відбувається через ви-
кид плацентарних гормонів. Ці гормони спри-
яють засвоєнню поживних речовин плодом, 
особливо в другому і третьому триместрі. 3 ін-
шого боку, інсулінорезистентність, пов’язана 
з вагітністю, є основним патогенетичним меха-
нізмом, що призводить до розвитку ГЦД. Про-
ведене M.O. Islam et al. (2019) [32] дослідження 
показало, що рівень плацентарного інозито-
лу знижений при ГЦД. Лікування інозитолом 
4 г/добу на ранніх термінах вагітності знижу-
вало ризик ГЦД у групі ризику [32]. За даними 
R. D’Anna et al. (2012) [17], МІ в добовому дозу-
ванні 4 г + ФК дозволяє знизити ризик такої па-
тології вагітності, як гестаційний діабет, утричі.

Захворюваність на ГЦД вивчалася в трьох ран-
домізованих контрольованих дослідженнях після 
прийому 4 г/добу добавок МІ у вагітних (після 
першого триместру) з різними факторами ризику: 
сімейний анамнез діабету 2-го типу [18], ожирін-
ня [16] і надмірна вага [52]. Порівняно з плацебо 
частота ГЦД була значно знижена в жінок, які 
отримували МІ у всіх групах лікування. Зокре-
ма, у жінок із сімейним анамнезом діабету 2-го 
типу частота ГЦД становила 6% (проти 15,3% 
у групі плацебо, р=0,04); у жінок з ожирінням 
він становив 14% (проти 33,6% у групі плацебо, 
р=0,001), а в жінок із надмірною вагою — 11,6% 
(проти 27,4% у групі плацебо, р=0,004). У трьох 
дослідженнях відношення шансів виникнення 
ГЦД у пацієнток, які отримували МІ, становило 
0,35 (95% ДІ, 0,13-0,96); 0,34 (95% ДІ, 0,17-
0,68) і 0,33 (95% ДІ, 0,15-0,70) відповідно.

Доведено, що високий рівень інозитолу 
в плаценті може захистити плід від проадипоген-
них ефектів материнської глікемії [10].

Поглинання інозитолу ембріоном і утворення 
інозитолфосфоінозитидів і поліфосфатів інози-
толу необхідні для краніальної нейруляції. Ек-
зогенний інозитол потенційно може діяти, щоб 
подолати причинний дефект, відповідальний за 
дефекти нервової трубки, і/або посилити нор-
мальні процеси, необхідні для прогресування 

закриття нервової трубки [20]. Як відомо, окис-
лювальний стрес при гіперглікемії призводить до 
зниження експресії гена Pax3, що може призве-
сти до розвитку такої вади, як spina bifida. І цукро-
вий діабет, і ожиріння є незалежними факторами 
ризику spina bifida. Додавання ФК знижує час-
тоту spina bifida серед діабетичних вагітностей, 
оскільки знижує окислювальний стрес в ембріо-
нів, викликаний підвищеним рівнем глюкози [44].

Пілотне подвійне сліпе рандомізоване клі-
нічне випробування інозитолу було проведено 
в Сполученому Королівстві із залученням у до-
слідження в період із 2009 по 2013 рік, щоб до-
могтися подальшого прогресу у визначенні того, 
чи буде використання добавок інозитолу з ФК 
мати більший захисний ефект, ніж одна ФК. 
У дослідження PONTI (Профілактика дефектів 
нервової трубки за допомогою інозитолу) були 
включені жінки з однією або декількома рані-
ше вагітностями з дефектами нервової трубки 
в плода, які планували наступну вагітність [28]. 
Дизайн дослідження включав рандомізацію од-
накового числа вагітностей у групи інозитолу 
(1 г на день) + фолієва кислота (5 мг на день) 
або плацебо + фолієва кислота, і з 99 потрібних 
жінок, які звернулися в дослідницький центр, 
47 погодилися бути рандомізованими. Більшість 
рандомізованих жінок (46 із 47) мали в анамне-
зі одну вагітність із дефектами нервової трубки 
(31 — ущелина хребта та 15 — аненцефалія); 
одна жінка мала дві попередні вагітності з анен-
цефалією. З 14 спостережуваних вагітностей 
у групі інозитол + ФК усі жінки народили здоро-
вих дітей. Із 19 встановлених вагітностей у групі 
плацебо + ФК 18 привели до нормальних ре-
зультатів, тоді як в одного плода була діагносто-
вана аненцефалія на УЗД [28].

Концентрації фолатів у материнській сиро-
ватці асоціюються як захисний фактор при пре-
еклампсії [55]. Дуже важливо в цих випадках 
застосовувати активну форму ФК (яка, зокрема, 
міститься в препараті Міофолік®), оскільки її 
неактивна форма може знижувати чутливість α- 
і β-фолатних рецепторів до 5-метилентетрагід-
рофолату. У такому разі дефіцит фолатів може 
виникати навіть на тлі прийому препаратів ФК. 
Доведено, що Міофолік® знижує ризик розвит-
ку ГЦД на 65% [58], прееклампсії в пацієнток 
із СПКЯ, дефектів нервової трубки плода [49].

Добавки МІ вагітним жінкам із метаболічним 
синдромом можуть мати терапевтичну користь для 
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у випадку генетично нормального потомства [20]. 
У дослідженні CHARGE (CHildhood Autism Risks 
from Genetics and Environment) вдалося встано-
вити кореляцію між споживанням матір’ю ФК під 
час вагітності і ризиком розвитку аутизму в дітей. 
Було доведено, що прийом 800 мкг речовини на 
добу знижує ризик розвитку аутизму в дитини на 
38% [54]. Тому застосування препарату Міофо-
лік®, можливо, є корисним і в цьому напрямку, що 
потребує подальших досліджень.

Висновоки

МІ є важливим мікронутрієнтом для профі-
лактики й лікування гінекологічних захворювань 

на тлі гіперглікемії та інсулінорезистентності, 
гіперандрогенних станів, жіночого і чоловічо-
го безпліддя як при природній концепції, так 
і в цик лах ДРТ. Призначення вагітним добавок 
із комбінацією МІ та ФК знижує ймовірність 
загрози переривання вагітності, багатоводдя, 
прееклам псії, плацентарної дисфункції, макро-
сомії, діабетичної фетопатії, вад розвитку (spina 
bifida та ін.), а також зменшує оксидативний 
стрес у плода. Гармонійне використання всіх 
можливих резервів мікронутрієнтної підтримки 
преконцепційного періоду та вагітності із засто-
суванням препаратів Міофолік® та Міофолік® 
MEN є перспективним профілактичним і ліку-
вальним напрямком у сучасній репродуктивній 
медицині.
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Mioinositol in solving of reproductive health problems
O.M. Nosenko, F.O. Khancha
Abstract

Inositol is a biologically important organic compound widely distributed in nature. It belongs to the family of sugars 
and mainly represents the double dominant stereoisomers: myo‑inositol and D‑chiro‑inositol. Inositol and its derivatives 
are important components of structural‑phospholipid cellular elements, mediating many metabolic pathways. A high 
concentration of myo‑inositol is observed in normal follicular fluid and semen. Deficiency of myo‑inositol and disruption of 
myo‑inositol‑dependent pathways plays an important role in the pathogenesis of insulin resistance and hypothyroidism, other 
disorders of the endocrine‑meiabolic profile of a person. Research results demonstrate the potential benefits of myo‑inositol 
supplementation in gynecological diseases, in the treatment of female and male infertility, including in cycles of assisted 
reproductive technologies, as well as for the prevention of gestational and perinatal complications. It has been proven 
that the administration of biologically active supplements with myo‑inositol and folic acid to pregnant women reduces the 
likelihood of a threat of abortion, preclampsia, placental dysfunction, gestational diabetes mellitus, diabetic fetopathy, 
malformations, as well as oxidative stress in the fetus. The harmonious use of all possible reserves of micronutrient support in 
the preconception and gestational period with the use of biologically active supplements of myo‑inositol in combination 
with folic acid and vitamin B12 is a promising prophylactic and therapeutic agent in supporting human reproductive health.

Keywords: reproductive health, inositol, myo‑inositol, gynecological diseases, female and male reproduction, preconception 
preparation, gestational complications.
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АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
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Національної академії медичних наук України»

Чому традиційних бактеріологічних ме-
тодів вже недостатньо? 25 000 осіб щороку 
помирають від антибіотикорезистентних мі-
кроорганізмів лише в країнах Європи, у США 
цей показник становить 35 000 на рік. За дани-
ми звіту Центру з контролю за захворювання-
ми (Centres of Disease Control and Prevention 
(CDC) 2019), антибіотикорезистентні мікро-
організми є першочерговою проблемою охо-
рони здоров’я [1, 2]. За глобальним прогно-
зом причин смертності, у 2050 році смертність 
від антибіотикорезистентних мікроорганізмів 

випереджатиме смертність від раків, діабету, 
транспортних катастроф та інших поширених 
причин [3]. Дослідження констатують факт 
стрімкого зростання швидкості набуття бакте-
ріями стійкості до антибактеріальних препара-
тів. У зв’язку із цим фармакологічна індустрія 
вже не в змозі забезпечувати потребу в нових 
антибіотиках [4].

Близько 58,2% ізолятів E. coli в ЄС резис-
тентні щонайменше до однієї групи протимі-
кробних препаратів. Поширеність метицилін-
резистентних штамів S. аureus у різних країнах 
становить від 1,0 до 44,4%. Інші бактерії також 

© О.А. Бурка, Т.М. Тутченко, А.В. Шумицький

Резюме
В оглядовій статті проаналізовано можливості мікробіологічних досліджень із використанням авто-
матизованих закритих систем ідентифікації мікроорганізмів та визначення їх антибіотикочутливо-
сті (автоматизована мікробіологія), які проводять у сучасних лабораторіях (МЛ «ДІЛА») порівняно 
з традиційними бактеріологічними методами. Доведено, що застосування таких сучасних мікробіо‑
логічних досліджень у клінічній практиці є доцільним через можливість швидкої ідентифікації збудни-
ка й визначення його антибіотикочутливості, а також через доступність одночасного визначення 
маркерів резистентності, тобто можливості індивідуального підбору терапевтичних комбінацій при 
мультирезистентних збудниках.

Ключові слова
Мікроорганізми, мікробіологічні дослідження, антибіотикочутливість, антибіотикорезистентність, 
автоматизовані закриті системи ідентифікації, автоматизована мікробіологія, МЛ «ДІЛА».
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ястрімко набувають резистентності. Зростає 

частота резистентності ентеробактерій до кар-
бапенемів. В Україні, за даними окремих дослі-
джень, 28,2% внутрішньогоспітальних ізолятів 
S. аureus є метицилін- та ванкоміцин-резис-
тентними; 35,1% ентеробактерій — резис-
тентні до цефалоспоринів третього поколін-
ня, зокрема 53,8% ізолятів K. рneumoniae 
і 32,1% — E. coli [5].

Прогнозується зростання поширеності анти-
біотикорезистентних мікроорганізмів у зв’язку 
з пандемію коронавірусної інфекції [6].

Протистояння поширенню антибіотико-
резистентності є першочерговим завданням 
сьогодення. Для цього розроблені стратегії 
контролю протимікробної терапії (antimicrobial 
stewardship). Основними постулатами цієї 
стратегії є:
• за будь-якої можливості застосовувати мі-

кробіологічні дослідження при прийнятті рі-
шення про антибактеріальну терапію;

• обирати монотерапію у всіх можливих ви-
падках;

• обирати антибіотики найвужчого спектра 
дії;

• доза має бути адаптована до типу та локалі-
зації інфекції;

• мінімізувати тривалість терапії [1, 2].
Як показало дослідження 17 430 випад-

ків негоспітального сепсису, 75% пацієнтів 
призначалась емпірична антибактеріальна 
терапія, націлена на антибіотикорезистентні 
мікроорганізми. Виявилось, що така терапія 
призводила до збільшення смертності на 22%. 
Наявність антибіотикорезистентних патогенів 
була підтверджена лише у 25,7% випадків [7]. 
Результати цього дослідження доводять, що 
повсякчасне застосування антибактеріальних 
препаратів розширеного спектра є не лише не 
корисним, але й шкідливим. Натомість іден-
тифікація антибіотикорезистентних збудників 
дозволяє використовувати антибіотики при-
цільно, що збільшує ефективність.

У 2020 році Американським товариством 
інфекційних хвороб (IDSA) були створені клі-
нічні настанови з лікування інфекційно-за-
пальних процесів, викликаних поширени-
ми мультирезистентними грамнегативними 
бактеріями. На відміну від попередніх клі-
нічних настанов ця не включає рекоменда-
ції з емпіричної терапії, ґрунтує призначення 

антибактеріальних препаратів насамперед на 
інформації про маркери резистентності, ан-
тибіотикочутливість, а також локалізацію ін-
фекції [8].

Усе вищезазначене вказує на потребу лікаря 
в повній інформації про збудника захворюван-
ня для успішного лікування. Сьогодні ми маємо 
реальну можливість ідентифікації аеробних па-
тогенів з одночасним визначенням антибіоти-
кочутливості й маркерів резистентності протя-
гом 3 діб завдяки автоматизованим системам.

Що таке автоматизована мікробіологія 
і чому вона потрібна саме зараз? Мікробіоло-
гічні дослідження з використанням автоматизо-
ваних закритих систем ідентифікації мікроорга-
нізмів та визначення їх антибіотикочутливості 
(автоматизована мікробіологія) — це:
• швидкий результат;
• видова ідентифікація широкого спектра 

збудників;
• чутливість до антибіотиків із мінімальною 

інгібуючою концентрацією (МІС) за стан-
дартами;

• виключення відтермінованої резистентності 
(хибного висновку про чутливість на осно-
ві тимчасового сповільнення росту певних 
бактерій при застосуванні традиційних ме-
тодів), контамінації і суб’єктивної оцінки;

• визначення маркерів резистентності.
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Що таке маркери резистентності і чому їх 
важливо визначати? Під час природного від-
бору бактерії сформували різноманітні присто-
сувальні механізми. Вони об’єднані назвою — 
природна резистентність.

Поява протимікробних препаратів відкри-
ла нову сторінку в історії людства — розвиток 
хірургії, збільшення народжуваності й трива-
лості життя. Для бактеріального всесвіту ін-
дустрія протимікробних препаратів відкрила 
новий фронт боротьби за виживання, на якому 
перемагають лідери розвитку набутої антибіо-
тикорезистентності.

За визначенням ВООЗ, антибіотикорезис-
тентність — це стійкість мікроорганізму до 
протимікробного препарату, яким раніше мож-
на було лікувати інфекцію, викликану цим мі-
кроорганізмом.

Набута резистентність виникає шляхом 
формування мутацій (формується резистент-
ний клон) або отримання зміненого генетично 
матеріалу від інших бактерій свого чи іншого 
виду (горизонтальне внутрішньо- або міжвидо-
ве поширення).

Основні механізми антибіотикорезистент-
ності:
• утворення бактеріальних ферментів, які 

інактивують протимікробний препарат 
(β-лактамази);

• модифікація мішені дії протимікробного 
препарату (зміна пеніцилін-зв’язуючих біл-
ків у метицилін-резистентного золотистого 
стафілокока, що зазвичай кодуються геном 
mecA);

• збільшене виведення препарату з клітини 
(рефлюкс-механізм резистентності тетра-
циклінів);

• зменшення проникності клітинної мемб-
рани (втрата поринових каналів представ-
никами роду Enterobacteriaceae, що приз-
водить до нечутливості до β-лактамних 
антибіотиків).
При виявленні резистентного штаму необ-

хідно вжити заходів з обмеження його поши-
рення в лікарні та оселі, застосовувати специ-
фічні антибіотики або їх комбінації за даними 
антибіотикочутливості. Окрім того, на держав-
ному рівні важливо мати дані про поширеність 
антибіотикорезистентних штамів, це дозволяє 
створити рекомендації щодо застосування ем-
піричної антибактеріальної терапії [1, 2].

Висновки

Таким чином, застосування сучасних мікро-
біологічних досліджень у клінічній практиці є 
доцільним, оскільки:
• можливість швидкої ідентифікації збудника 

і визначення його антибіотикочутливості — 
це впевненість в ефективності обраного 
препарату і можливість раціонального ви-
бору між антибіотиками вузького та широ-
кого спектра, а також препаратів резерву;

• доступність одночасного визначення марке-
рів резистентності — це можливість індиві-
дуального підбору терапевтичних комбіна-
цій при мультирезистентних збудниках.
П’ять причин обрати автоматизовану мі-

кробіологію від ДІЛА:
• визначаються всі клінічно значущі маркери 

антибіотикорезистентності;
• кінцевий результат визначення аеробів за 

3(4) доби;
• апарат із флуориметричною й колориме-

тричною ідентифікацією мікроорганізмів — 
лідер серед автоматизованих систем визна-
чення антибіотикочутливості;

• антибіотикочутливість оцінюється за стан-
дартами EUCAST (Європейський комітет 
визначення антибіотикочутливості);
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я• результати адаптовані до клінічних рішень: 

комбіновані панелі антибіотикочутливості 
включають препарати вузького спектра 
і груп резерву, мінімальна інгібуюча кон-
центрація методом серійних розведень є 
точнішим методом порівняно з диско-ди-
фузійним, та застосовуються алгоритми 

для виключення відтермінованої резистен-
тності;

• дослідження розроблені спеціально для ви-
значення спектра патогенів, характерних 
для певної нозології (цистит, ендометрит, 
синусит тощо), і забезпечуються інформа-
ційною підтримкою.
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Automated microbiology — appropriate antibiotic therapy
О.А. Burka, Т.М. Tutchenko, А.V. Shumytskyi
Abstract
The review article analyzes the possibilities of microbiological studies using automated closed systems for identification 
of microorganisms and determination of their antibiotic sensitivity (automated microbiology), which are carried out in 
modern laboratories (ML Dila) compared to traditional bacteriological methods. It is proved that the use of such modern 
microbiological studies in clinical practice is expedient due to the possibility of rapid identification of the pathogen and 
determination of its antibiotic sensitivity, and the availability of simultaneous determination of resistance markers, i.e. the 
possibility of individual selection of therapeutic combinations for multidrug‑resistant organisms.

Keywords: microorganisms, microbiological study, antibiotic sensitivity, antibiotic resistance, automated closed 
identification systems, automated microbiology, ML Dila.
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Резюме
У статті наведено дані літератури з питання сучасної діагностики патологічних змін у жінок у пери-
менопаузі з патологією матки і власні приклади застосування в клінічній практиці методу криста-
лографії. Отримані результати свідчать про інформативність методу для пацієнток із патологією 
матки в аспекті диференціальної діагностики пограничних станів в умовах збільшення кількості 
спостережень.
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у Тернопільській — 73 (78 — у жінок) роки 
і Чернівецькій — 73 (71 — у жінок) роки [3, 4].

На сьогодні демографічна статистика в на-
шій країні свідчить про те, що 52,3% дорослих 
жінок переступили сорокалітній віковий ру-
біж, 37,2% — п’ятдесятирічний.

Середній вік настання менопаузи в укра-
їнських жінок становить 48,7 року. Протягом 
8-10 років до настання менопаузи жінки пе-
ребувають у перехідному періоді — премено-
паузі.

Понад 40% жінок проводять третину життя 
в постменопаузальному періоді, тобто в стані 
естрогенної недостатності, тому надзвичайно 
важливо розуміти і правильно оцінювати ри-
зики ігнорування адекватного лікування з ме-
тою усунення ранніх й профілактики пізніх, що 
загрожують життю, проявів клімаксу [5].

Натепер у всьому світі відзначається не-
ухильна тенденція до збільшення середньої 
тривалості життя жінок. До 2015 р. середня 
тривалість життя жінок у розвинених країнах 
становила приблизно 75-80 років, а в країнах, 
що розвиваються,— 65-70 років [1]. За дани-
ми відомства державної податкової служби за 
2018 рік, середня очікувана тривалість життя 
по Україні дорівнює 71,98 року. Більш опти-
містичні показники в жінок, середній вік яких 
становить 78 років [1, 2].

Також повідомляється, що найдовше 
в Україні живуть кияни [2, 3]. Саме в киян очі-
куваний вік дорівнює 74 рокам (78 років у жі-
нок). У західних областях ситуація така: в Іва-
но-Франківській області — 73 (78 — у жінок) 
роки, у Львівській — 73 (79 — у жінок) роки, 
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ються з проблемами, які пов’язані з постме-
нопаузальним періодом у жінок.

Період постменопаузи, на думку багатьох 
авторів, є найбільш небезпечним у плані роз-
витку онкологічних процесів органів мало-
го таза. Їх діагностика має велике практичне 
значення. Несвоєчасно проведена діагностика 
і нераціональне лікування захворювань жіно-
чої статевої сфери призводять до їх прогресу-
вання і можливості злоякісного перероджен-
ня. Об’ємні утворення матки і придатків є 
частою патологією, і частота їх за останнє де-
сятиліття збільшилася майже втричі. Літера-
тури, яка присвячена цій проблемі, чимало, 
проте частіше вона стосується злоякісних пух-
лин, водночас більшість новоутворень матки 
і придатків є доброякісними [6, 7].

Україна посідає перші місця в Європі за 
темпами поширення онкологічних захворю-
вань. Щодня в Українi в 450 пацієнтів дiагнос-
тують рак, а 250 — помирають. Близько 70% 
випадків смертей від раку відбувається в краї-
нах із низьким та середнім рівнем доходу [8].

Рання діагностика більшості захворювань 
матки актуальна і важлива за будь-яких об-
ставин. За відсутності ранньої діагностики 
хвороба діагностується на пізніх стадіях, коли 
радикальне лікування часто вже не може до-
помогти.

Можна сказати, що проблема ранньої та 
диференціальної діагностики захворювань 
матки, зокрема пограничних станів, є остаточ-
но невирішеною і вкрай актуальною для дослі-
джень.

Жінки із захворюваннями матки в постме-
нопаузі відносяться до групи високого ризику 
щодо розвитку як доброякісних, так і злоякіс-
них захворювань матки. Своєчасна діагности-
ка й адекватні методи лікування цієї групи па-
цієнток можуть бути надійною профілактикою 
патологічних процесів, особливо ендометрія, 
у постменопаузі [9, 10].

Наприклад, серозометра не є самостійною 
гінекологічною патологією, а лише відобра-
жає певні зміни в порожнині матки, фіксова-
ні при ультразвуковому дослідженні. Діагнозу 
«серозометра» за міжнародною класифікаці-
єю хвороб МКХ-10 не існує. Виявлення се-
розометри при ультразвуковому досліджен-
ні за відсутності будь-яких клінічних проявів 

потребує спостереження за даною пацієнткою 
з повторним ультразвуковим дослідженням.

Для диференціальної діагностики та об-
ґрунтування вибору лікувальної тактики при 
об’ємних утвореннях матки і придатків необ-
хідні прості, доступні й високоінформативні 
методи дослідження, а також визначення ди-
ференціально-діагностичних критеріїв, пока-
зань і протипоказань до окремих видів опе-
ративного втручання, розробка ефективних 
методів профілактики операційних ускладнень 
та реабілітації пацієнток.

У сучасних умовах для діагностики й дифе-
ренціальної діагностики новоутворень матки 
використовують різні методи дослідження. 
Провідним скринінговим методом у діагнос-
тиці патології є ультразвукове дослідження 
органів малого таза. За останнє десятиліття 
точність ультразвукової діагностики значно 
зросла [10].

Зіставлення даних ехографії та морфологіч-
ного дослідження свідчить про високу точність 
виявлення об’ємних утворень матки і визна-
чення їх внутрішньої структури. Незважаючи 
на високу інформативність даного методу до-
слідження, труднощі в інтерпретації характеру 
процесу і проведенні диференціальної діагнос-
тики обмежують можливості ультразвукового 
дослідження [7, 10].

Додатковим методом ультразвукової діа-
гностики є кольорове доплерівське картуван-
ня, при проведенні якого головним диферен-
ціально-діагностичним критерієм є характер 
кровотоку в утвореннях. Водночас відсутня 
єдина думка щодо діагностичної цінності до-
плерографії і доплерометрії кровотоку при 
диференціальній діагностиці різної природи 
утворення органів малого таза [9, 10].

До числа перспективних і інформативних 
методів доклінічної діагностики та диференці-
альної діагностики доброякісних пухлин матки 
і яєчників відносяться імунологічні методи до-
слідження: визначення в сироватці крові і пе-
ритонеальній рідині рівня пухлинних маркерів 
типу СА-125, СА-50, СА19-9, СЕА тощо, які 
є антигенами, виробленими пухлинною ткани-
ною. Однак усі онкомаркери не мають достат-
ньої специфічності, так, підвищений рівень 
антигену СА-125 спостерігається не тільки 
в пацієнток із новоутвореннями яєчників, але 
й з пухлинами інших локалізацій [11].
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Крім імунологічних методів доклінічної 
діагностики, обов’язковою є кольпоскопія 
з взяттям мазків для цитологічного досліджен-
ня й оцінки результатів за системою Бетесда 
(TBS) [12].

Також на озброєнні є такий сучасний метод 
дослідження, як комп’ютерна і магнітно-ре-
зонансна томографія (КТ і МРТ) — високо-
технологічні методи променевої діагностики. 
Завдяки високій інформативності даних дослі-
джень їм найчастіше відводиться роль остан-
ніх інстанцій у підтвердженні діагнозів, вста-
новлених іншими методами дослідження або 
на підставі клінічних проявів захворювань. 
Під час проведення КТ або МРТ малого таза 
може бути створено тривимірне зображення 
органів жіночої статевої системи і виявлено 
їх патологічні зміни. Але варто враховувати, 
що ці види обстеження мають чимало проти-
показань у вікового населення щодо наявності 
можливих алергічних реакцій на йод, ниркової 
недостатності (оскільки йод метаболізується й 
виводиться з організму переважно нирками), 
загального важкого стану хворої (наприклад, 
за наявності важкого цукрового діабету, аст-
ми, мієломної хвороби, захворювань щитопо-
дібної залози тощо). Ці методи не можуть ви-
користовуватися рутинно.

До сучасних інвазивних методів візуаліза-
ції об’ємних утворень матки і придатків від-
носяться діагностична лапароскопія і гісте-
роскопія [13].

Показанням до гістероскопії в жінок у пост-
менопаузі може слугувати поєднання серозо-
метри з гіперплазією ендо- та/або міометрія, 
поліпом ендометрія, цервікального каналу, 
наявність факторів високого ризику щодо роз-
витку злоякісних новоутворень геніталій [14].

Одним із перспективних напрямків сучасної 
лабораторної діагностики вважається криста-
лографія — це вивчення феноменів, що від-
буваються при висушуванні (драїнгу) біоло-
гічних рідин. Комплексний системний підхід до 
вивчення цього процесу з позицій фізико-хі-
мії та принципів синергетики розроблений та 
описаний В.Н. Шабаліним і С.Н. Шатохи-
ною [15].

На підставі характеру драїнгу можна об’єк-
тивно судити про хімічний склад біологічної рі-
дини (у тому числі і про спектр макромолекул), 
а також про їх інтегральні поверхнево-активні, 

сорбційні та осмоактивні властивості [15]. 
Теоретичною основою дослідження функціо-
нальної морфології біологічних рідин ста-
ло вчення про самоорганізацію і поведінку 
складних систем, розроблене школами Нобе-
лівського лауреата І. Пригожина і Г. Хакена. 
Встановлено, що при переході у тверду фазу 
в процесі самоорганізації (дегідратація, замо-
рожування) біологічні рідини структурують-
ся і набувають стійкої морфологічної форми. 
Авторами розроблена методологічна основа 
дослідження морфологічних структур біоло-
гічних рідин, а саме способи клиноподібної 
і крайової дегідратації [15].

Найчастіше досліджуваною біологічною рі-
диною є кров. Але продовжуються досліджен-
ня й інших рідинних матеріалів людського ор-
ганізму [16].

При клиноподібній дегідратації випарову-
вання рідини відбувається рівномірно по всій 
відкритій поверхні краплі. Через те що пів-
сфера має різну товщину шару в центрі і по 
периферії (клин), у досліджуваній краплі при 
випаровуванні води відбувається нерівномір-
на зміна концентрації розчинених речовин [5].

З метою оцінки інформативності методу 
нами було проведено дослідження сироватки 
крові і вмісту порожнини матки в пацієнток із 
патологією матки та здорових жінок.

Проведено забір біологічного субстрату 
методом вакуумної аспірації вмісту порожни-
ни матки, венозна кров (проведено забір ве-
нозної крові з подальшим відбором сироват-
ки) та способом класичної дегідратації (драїнг 
проводився за температури 22-25° протягом 
2-6 годин із розміщенням на прозорій плоскій 
площині) досліджувались кристалографічні 
фації. При дослідженні фацій сироватки ве-
нозної крові краще, ніж у фаціях вмісту по-
рожнини матки, визначалися патологічні мар-
кери у зв’язку з відсутністю клітинного складу 
субстрату в рідині для дегідратації.

У міру випаровування води дегідратація 
досягає критичної точки. Коли рідини для за-
безпечення адекватно гідратованого стану 
всіх розчинених компонентів вже не вистачає, 
відбувається активізація різноспрямованих 
осмотичних і онкотичних сил, які починають 
перерозподіл розчинених компонентів по всій 
масі краплі відповідно до їх осмоонкотич-
ної активності. У процесі дегідратації краплі 
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спостерігається тотальний масоперенос не 
тільки розчинених речовин, але й розчинни-
ка — тобто води, як вільної, так і пов’язаної 
іонами і молекулами органічних речовин [1].

Фації гінекологічно здорових жінок вигля-
дали без особливостей та не мали патологіч-
них маркерів (фото 1).

У пацієнток із патологією матки (серозоме-
тра) відмічалась інша картина.

Фація жінки з патологічним розподіленням 
тріщин, конкрецій тощо наведена на фото 2.

Натепер видається, що дослідження рі-
динного біоматеріалу з порожнини матки 
з контролем сироватки венозної крові є пер-
спективним й актуальним напрямком у ранній 
діагностиці об’ємних утворень матки і придат-
ків [17].

Таким чином, літературні дані вказують на 
те, що, незважаючи на багатогранну вивче-
ність захворювань матки і придатків, ми маємо 
деякі проблеми з її діагностикою та вибором 
методу й тактики лікування. Ці питання зали-
шаються не до кінця вирішеними й потребу-
ють подальшого вивчення цієї проблеми.

Фото 1
Фація гінекологічно здорової жінки

Фото 2
Фація жінки з патологією матки
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Current diagnostic options of uterine disorders in menopausal women
O.P. Gnatko, O.O. Grafova
Abstract
The article presents the literature on the current diagnostics of uterine disorders in perimenopausal women and 
provides own examples of the use of the crystallography method in clinical practice. The results show that the method 
is informative for patients with uterine pathology to provide differential diagnostics of borderline conditions when the 
number of observations increases.

Keywords: perimenopause, uterine pathology, diagnosis, crystallography.
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GENETIC PREDICTORS OF RISK 
OF MISCARRIAGE
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Abstract
The study of genetic markers associated with the development of complications of pregnancy and 
perinatal pathology in newborns is of great practical importance for the development of preventive 
measures and maintaining the health of the baby in the future. Numerous studies in recent years have 
shown that the presence of genetic predisposition to certain diseases is associated with an increased 
risk of pregnancy complications (habitual miscarriage, placental insufficiency, late toxicosis), which 
leads to the implementation of perinatal pathology in later life.

Keywords
Miscarriage, genes.

predictive; precaution; participatory — the pa-
tient is a participant in the treatment process; 
personification — individual. And it is molecular 
diagnostics based on the individual structure of 
the human genome and the peculiarities of the 
metabolic processes of his body can give the 
right information about the possible develop-
ment of certain mulfactorial diseases and mis-
carriage as well. Different genes have different 
degrees of involvement in the development of 
the disease, and by combining their roles, it is 
possible to predict the possible development of a 
particular condition.

Among the causes of miscarriage are (Fig.1):
A special place in the structure of miscarriage 

is occupied by a genetic factor. Among the ge-
netic causes of miscarriage are chromosomal 

The problem of miscarriage in the field of per-
inatology and obstetrics is one of the most impor-
tant. Despite the large number of scientific stud-
ies, the level of preterm birth tends to increase in 
the vast majority of countries [1-4].

In Ukraine the frequency of miscarriage reac-
hes 15-27% of all diagnosed pregnancies [3, 5].

Miscarriage can be considered as a multifac-
torial pathology that is a universal integrated re-
sponse of the female body to any health problems 
of the pregnant woman, fetus and the environ-
ment, the result of functionally impaired variants 
(alleles) of many genes against adverse external 
and internal factors.

In the modern world, medicine based on 
the principles of 4p has the greatest prospects: 
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abnormalities, gene mutations and hereditary 
predisposition Most chromosomal abnormali-
ties are not inherited and occur de novo in the 
gametes of the parents or in the early stages of 
zygote division. Up to 95% of chromosomal and 
genomic mutations lead to early termination of 
pregnancy [3, 6, 7].

Chromosomal aberrations in the embryo can 
occur under the influence of chemical, physical 
(radiation, temperature shock) and biological 
(gamete suspicion, viral infections) factors. The 
damaging factor can be exogenous (most muta-
gens of any etiology) or endogenous in origin, 
mainly due to dysfunction of genes for inactiva-
tion of toxic metabolites or genes for DNA re-
pair, under the influence of stress or disturbance 
of hormonal homeostasis. Factors of endoge-
nous nature include autoimmune thyroiditis and 
diabetes, exogenous — smoking (active, pas-
sive), drugs.

The shorter the gestation period, the high-
er the frequency of chromosomal abnormalities 
in the fetus. Chromosomal abnormalities are 
found in 50% of abortions in the first trimes-
ter of pregnancy. In 49.8% of early abortions 
there are complete trisomies of autosomes, in 
23.7% — X-monosomy and in 17.4% — poly-
ploidy, mainly triploidy [3, 6].

Most chromosomal abnormalities are not in-
herited and occur de novo in the gametes of the 
parents or in the early stages of zygote division. 
Up to 95% of chromosomal and genomic muta-
tions lead to abortion at different times.

Chromosomal aberrations in human embry-
os can occur under the influence of a variety of 

chemical (mutagens), physical (radiation, tem-
perature shock) and biological (gamete matu-
ration, viral infections) factors. Harmful fac-
tors can be exogenous (most mutagens of any 
etio logy) or endogenous in origin, mainly due 
to metabolic errors, dysfunction of genes for 
inactivation of toxic metabolites (free radicals, 
peroxides, etc.) or DNA repair genes, under the 
influence of stress or disturbances. Among the 
exogenous factors are smoking (active and pas-
sive), various chemicals and drugs. Among the 
factors of endogenous nature are primarily auto-
immune thyroiditis and diabetes mellitus.

Based on large-scale cytogenetic studies 
of abortion material in the 60s and 80s of the 
XX century, it was found that the shorter the 
gestation period, the higher the frequency of 
chromosomal abnormalities in the fetus. Chro-
mosomal abnormalities are found in 50% of 
abortions in the first trimester of pregnancy, in 
25-30% of fetuses who died before 18 weeks, 
and in 7% — after the 20th week. By the time of 
birth, the total frequency of spontaneous chro-
mosomal abnormalities is in the range of 0.5-
0.9% [8].

Cytogenetic examination of spontaneous 
abortions reveals various variants of chromo-
somal abnormalities. Complete trisomies of 
autosomes occur in 49.8% of early abortions, 
X-monosomy in 23.7%, and polyploidy (mostly 
triploidy) in 17.4%. Almost every 10th miscar-
riage is triploid [8].

Numerous studies over the past half century 
have found that the frequency of chromosomal 
abnormalities in couples leading to miscarria-
ges ranges from 1.3 to 22.7%. According to 
foreign and domestic authors, when conducting 

Figure 1
Сauses of miscarriage

Figure 2
Genetic causes of miscarriage
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history of miscarriages, the frequency of chro-
mosomal abnormalities is 3-8%. Carriers of 
chromosomal rearrangement in 75% of cases 
were women. At cytogenetic research of karyo-
types of spouses with spontaneous miscarriages 
of early terms in the anamnesis reveal transloca-
tions, inversions, additional chromosomes, mo-
saicism and others.

The risk of miscarriage in families with balanced 
chromosomal adjustments is much higher than the 
risk of giving birth to a child with malformations 
and, depending on the nature of the adjustment, 
is in the range of 13-40%. Family chromosomal 
rearrangements are the cause of karyotype abnor-
malities in 8.7% of fetuses. Among married cou-
ples with repeated miscarriages, carriers of chro-
mosomes with polymorphism of heterochromatin 
regions are significantly more common [8-10].

Miscarriage can be considered as a multi-
factorial disease — the result of the action of 
functionally weakened variants (alleles) of many 
genes against the background of adverse ex-
ternal and internal factors. The relative role of 
each genetic and environmental factor is differ-
ent in each case. These are usually variants of 
normal genes (alleles) that can contribute to the 
development of the disease under adverse envi-
ronmental conditions. These are the so-called 
«predisposition» genes [2, 3, 7, 11].

It should be noted that hereditary predispo-
sition to any obstetric pathology (miscarriage, 
preeclampsia, placental insufficiency) does not 
imply the transmission to the offspring of this 
pathology as such, but involves the transfer 
of the corresponding alleles of predisposition 
genes that determine the high probability of de-
veloping this disease.

The relationship between genetic variants 
and body functions attracts the attention of 
many researchers, as it allows to more accu-
rately determine the clinical significance of each 
specific polymorphism.

Studies in recent years have shown that the 
body’s susceptibility to the harmful effects of the 
environment depends on the activity of enzymes 
in the detoxification system of xenobiotics. In the 
presence of weakened variants of such genes, the 
risk of some diseases of the reproductive system 
(endometriosis, miscarriage, preeclampsia, pla-
cental insufficiency, etc.) increases [7, 11].

The group of detoxification phase II genes 
is represented by the glutathione transferase 
(GST) superfamily. Glutathione-mediated de-
toxification plays a key role in the neutralization 
of lipid peroxidation (LPO) products and DNA 
peroxides, in the reduction of organic hydroper-
oxides to alcohols, and in the isomerization of 
certain steroids and prostaglandins. It is known 
that the intensification of LPS associated with 
the polymorphism of the detoxification system 
has a toxic effect on cell biomembranes. It is 
also shown that the imbalance in the system 
POL — antioxidant system (AOC) may be due 
to a decrease in the concentration of steroid hor-
mones in the blood, which is also significant in 
the pathogenesis of miscarriage.

It is known that GST, characteristic of phase 
II detoxification enzymes, is present in a variety 
of tissues and begins to be expressed in the em-
bryonic period of development. Polymorphism of 
genes controlling their synthesis can lead to an 
increase or decrease in the activity of the corre-
sponding enzymes and, thus, cause an imbal-
ance between enzymes of phases I and II. The 
consequence of such an imbalance may be the 
accumulation in the mother, father and fetus of 
various toxins. to the threat of abortion in the 
early stages.

Testing of phase II detoxification genes allows 
to identify individuals with «fast» and «slow» 
types of xenobiotic metabolism and to determine 
the tactics of these patients, as well as to organ-
ize the rational prevention of miscarriage.

Figure 3
Hereditary predisposition. Polymorphic alleles 
of predisposition genes
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Over the last decade, the group of genes in-
volved in the metabolism of folic acid and vita-
min B12 has been well studied. High concentra-
tions of the active form of folic acid are necessary 
for the conversion of excess homocysteine into 
methionine. Cofactors of methionine metabol-
ic pathways are vitamins, the most important of 
which are folic acid, pyridoxine (vitamin B6), cy-
anocobalamin (vitamin B12) and riboflavin (vita-
min Bj). The folate cycle is a complex cascading 
process involving many different enzymes. The 
main 4 enzymes that ensure the conversion of fo lic 
acid at different stages of the cycle are MTHFR, 
MTRR, MTR and TC. It is known that decreased 
activity of these enzymes is one of the important 
reasons for the accumulation of homocysteine in 
the body.

Summarizing the literature, we can identify 
several possible causes of elevated levels of ho-
mocysteine in women and fetuses:
• Damaging effects of homocysteine on vas-

cular endothelium and stimulation of throm-
bosis lead to the development of a number of 
pregnancy complications, including placental 
abruption and fetoplacental circulatory disor-
ders, which can result in infertility and miscar-
riage.

• Elevated homocysteine levels in later pregnan-
cies may cause placental insufficiency and, as 
a result, intrauterine growth retardation and 
chronic fetal hypoxia.

• There is a positive correlation between the 
level of homocysteine in the blood in pregnant 
women and the severity of preeclampsia [12].
One of the important factors contributing to 

the increase in homocysteine levels in the blood 
may be hereditary predisposition. On to date, the 
polymorphism of the MTHFR, MTRR, and MTR 
genes has been studied. The products of these 
genes — enzymes — are involved in one stage 
of metabolism. A number of researchers have no-
ted a significant increase in the risk of obstetric 
pathology associated with elevated levels of ho-
mocysteine in the blood, in the presence of some 
polymorphic alleles in several folate cycle genes. 
For polymorphism of MTHFR, MTRR, MTR, TC 
genes, a number of authors have also shown a 
significant association with reproductive patholo-
gy and, in particular, with miscarriage [13].

The polymorphism of the MTHFR C / T gene is 
the most studied. The C677T allele is the result of 

a point mutation that replaces alanine with valine. 
In this case, the normal allele is the C allele, the 
mutant allele is T. The thermolabile variant 677T 
is associated with a violation of folate metabolism, 
resulting in increased levels of homocysteine and 
thrombophilia. Carriers of the T allele have a folic 
acid deficiency during pregnancy.

Despite the large number of studies examin-
ing the S / T polymorphism of the MTHFR gene 
in patients with a history of miscarriage, there is 
still no consensus on the existence of such an as-
sociation.

Thus, the work of scientists from different 
countries in Europe, Asia and America confirmed 
that the presence of the T allele of the MTHFR 
gene increases the risk of habitual fetal loss by 
4-10 times. Moreover, one recent study demon-
strated the association of C / T polymorphism of 
the MTHFR gene even with a single history of 
spontaneous miscarriage.

According to some data, not only the maternal 
genotype but also the fetal genotype is of great 
importance in miscarriage. Thus, the study of 
abortive material showed a significant increase in 
the risk of miscarriage (14 times) in the presence 
of the embryo alleles of the gene MTHFR677T 
and / or 1298C in a homo- or heterozygous state. 
Given the important role of folic acid in the me-
tabolism of nucleic acids, and hence in the pro-
cesses of proliferation and differentiation, disrup-
tion of the folate cycle is extremely dangerous for 
rapidly dividing embryonic cells [13, 14]

Elevated homocysteine levels may be accom-
panied by the development of secondary autoim-
mune reactions and are currently considered as 
one of the possible causes of antiphospholipid 
syndrome. Thus, in a study by Brazilian scien-
tists, in women with a history of miscarriage and 
the presence of antiphospholipid syndrome, the 
frequency of the 677T allele (40.3%) was signi-
ficantly higher than in the control. In PNB, this 
allele is considered as a predisposing factor to 
thrombosis.

Another fairly commonly studied polymor-
phism is MTHFR A1298C. The association of 
this allelic variant with miscarriage is shown. An 
increased incidence of A / C and C / C genotypes 
of the MTHFR gene has been reported in wom-
en with a history of early miscarriage. It is note-
worthy that in the studied groups in no case were 
found two polymorphic variants of the MTHFR 
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independent occurrence of C677T and A1298C 
polymorphisms. It is possible that the presence 
of two substitutions in the MTHFR gene on one 
chromosome is lethal [14].

The polymorphism of the MTHFR C677T and 
MTRR A66G genes has been studied most ful-
ly. A pronounced association of these polymor-
phisms with miscarriage, as well as with Down 
syndrome and spina bifida has been shown [15].

The association of polymorphism of two genes 
MTRR A66G and MTR A2756G with the deve-
lopment of miscarriage was also found [16].

It is known that in the uncomplicated course of 
pregnancy develops physiological adaptation in the 
hemostasis system, characterized by a gra dual in-
crease in blood coagulation potential by increasing 
the activity and quantitative content of most coagu-
lation factors by 1.5-2.5 times and redu cing antico-
agulant potential. Occurrence of microthrombosis 
during pregnancy is a frequent cause of various ob-
stetric pathology (gestosis, placental insufficiency, 
premature detachment of the normally located pla-
centa, habitual fetal loss, etc.) [17-19].

It is known that the presence of antiphospho-
lipid antibodies in the blood of women increases 
the risk of venous, arterial and placental throm-
bosis during pregnancy, which may result in ha-
bitual fetal loss. In one study, however, no signifi-
cant association was found between miscarriage 
in women with antiphospholipid syndrome and 
mutations in the FV and RTM genes [18].

Significant differences in the frequency of 
G1691A mutations in the FV gene and G20210A 
mutations in the RTM gene between patients 
with habitual fetal loss and healthy women were 
identified by Greek authors. The association of 
heterozygous G / A genotypes of the FV gene 
(p<0.003) and G / A of the RTM gene (p<0.038) 
with the development of miscarriage was shown. 
In addition, the frequency of the G / A genotype 
of the FV gene was significantly different in the 
group of women with 2 miscarriages (8.5%), 
compared with patients with a history of 3 miscar-
riages (26.6%; p<0.04). The association of these 
genotypes with the risk of recurrent miscarriages 
in both the first and second trimesters has been 
established. In patients with habitual fetal loss in 
the second trimester, the frequency of mutations 
in both genes is higher than with miscarriages in 
the first trimester of pregnancy [19].

Thrombophilic complications may also be 
due to the presence of the G455A mutation in 
coagu lation factor I (the fibrinogen gene). This 
mutation can lead to elevated levels of fibrinogen 
in the blood and / or changes in the structure of 
fibrinogen. According to the literature, 20% of 
dysfibrinogenemia manifests itself as thrombosis, 
which may result in miscarriage [1, 3, 20].

It is known that the main link in the patho-
genesis of many diseases, including obstetric 
pathology: preeclampsia, placental insufficien-
cy, miscarriage, is endothelial dysfunction. The 
endothelium synthesizes substances involved 
in blood coagulation and fibrinolysis, regulation 
of vascular tone and permeability, angiogene-
sis, etc. When damaged, endothelial cells begin 
to produce procoagulants, vasoconstrictors and 
growth factors [21, 22].

Studies in recent years have shown that among 
the etiopathogenetic risk factors for miscarriage, 
the leading place belongs to endothelial dysfunc-
tion both in the maternal body and in the fetopla-
cental complex and in the arteries of the umbilical 
cord. It is known that angiotensin-converting en-
zyme (ACE) (a key enzyme of the renin-angio-
tensin system) is one of the important links in 
maintaining the balance between the factors of 
vasoconstriction and vasodilation, and therefore 
the regulation of vascular tone. This enzyme con-
trols the conversion of angiotensin I to angioten-
sin II, which in turn is one of the vasoconstrictors. 
Changes in the level of vascular metabolites play 
an important role in the functioning of the feto-
placental complex and can lead to impaired regu-
lation of blood circulation in the placenta [22].

Insertion / deletion (I / D) of the Alu repeat 
287 bp plays a major role in the regulation of vas-
cular tone. in the 15th intron of the ACE gene. 
According to some researchers, I / D polymor-
phism is associated with changes in the level of 
ACE gene expression. The presence of the D al-
lele correlates with a significant increase in the 
amount of ACE in blood plasma. The ACE I al-
lele is functionally less active than the D allele. 
The association of the D-allele of the ACE gene 
with cardiovascular diseases, in particular, with 
hypertension and with some forms of preeclamp-
sia has been proven. Significant differences in 
the frequency of the ACE D / D genotype and the 
4G / 4G genotype of the PAI-1 gene were found 
between patients with PNB and control [23, 24].
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A type I tissue plasminogen activator inhibitor 
(PA1-1) is a central component of the fibrinoly-
tic system. It inhibits uro-kinase, protein C and 
tissue plasmin gene activator. The 4G / 5G po-
lymorphism of the PA1-1 gene is associated with 
PA1-1 activity in the blood, while the 4G allele is 
associated with a higher level of PA1-1. This po-
lymorphism is a risk factor for the development of 
thrombosis, myocardial infarction, gestosis, fetal 
malnutrition, stillbirth, etc. [24].

The formation of vasoactive substances plays 
an important role in the development of these pro-
cesses. Among them, a special place belongs to 
nitric oxide (NO), which has pronounced vasodi-
latory properties. According to modern concepts, 
nitric oxide plays the role of a universal regulator 
of many physiological processes, including the 
maintenance of cardiovascular homeostasis, im-
mune status, cytotoxic activity of macrophages, 
etc. N0 can be synthesized by many cells in the 
body, including vascular endothelial cells, some 
neurons, platelets, adrenal medulla cells, mac-
rophages, etc. According to the latest data, NO 
is synthesized in the trophoblast, placenta, and 
myometrium of pregnant women [25, 26].

In the gene of endothelial nitroxide synthetase 
(eNOS), 4 polymorphic variants are described: 
A27C in intron 18; G10T in intron 23; 4a / 4b 
polymorphism in intron 4 and structural poly-
morphism Glu298Asp in exon 7. Polymorphism 
in intron 4 is represented by 2 alleles: 4b allele, in 
which there are 5 repeated fragments of 27 bp in 
length, and a 4a allele, in which there are 4 such 
repeats. In homozygotes for allele 4a, the level of 
nitrates and nitrites in the blood, which is directly 
related to the rate of NO production by the vas-
cular endothelium, is significantly lower than in 
individuals with genotype 4b / 4b. This indicates 
the influence of this polymorphism on the level of 
gene expression.

An association of the 4a / 4b polymorphism of 
the eNOS gene with miscarriage and intraute rine 
growth retardation was revealed The frequen-
cy of allele 4a was significantly higher (p<0.05) 
with habitual fetal loss (20%) than in the control 
(11%) [25, 26].

In recent years, the role of genes of the main 
human histocompatibility complex (Human 
Leukocyte Antigen — HLA) in the genesis 
of habitual fetal loss has been widely studied. 
The HLA system controls the interaction of all 

immunocompetent cells of the body, recogniz-
es its own and foreign (including changed own) 
cells, triggers and implements the immune re-
sponse and, in general, ensures the survival of a 
person as a species under conditions of exoge-
nous and endogenous aggression.

The problem of spousal compatibility under 
the HLA system and its importance in reproduc-
tion remains unresolved at the moment. Deci-
phering the human genome, perhaps, will make 
it possible to more closely relate the features of 
the HLA system of the mother, father and fetus 
with obstetric pathology.

The incompatibility of the spouses in terms 
of HLA antigens, as well as the incompatibility 
of the embryo and the maternal organism in this 
system, is an important point necessary for main-
taining and carrying a pregnancy. According to 
some data, the compatibility of spouses for 2 or 
more antigens of the HLA system increases the 
risk of miscarriage most 100% [7, 22, 27, 28].

We consider it appropriate to examine the 
spouses both after 2 spontaneous miscarriages 
and after one history of miscarriage. When match-
ing spouses at 2 or more locI system, as well as 
in the presence of certain genotypes predisposing 
to miscarriage propriate treatment is necessary. 
One of the methods is the immunization of such 
women with marital T- and B-lymphocytes, since 
the appearance of antibodies to the husband’s 
HLA antigens increases the chance of a favorable 
outcome of each subsequent pregnancy and the 
birth of term babies.

It is known that with insufficient ovarian func-
tion, pregnancy is usually terminated in the first 
trimester. The progesterone receptor mediates 
the physiological effects of the hormone. It exists 
in two isoforms — PR-A and PR-B. PR-A inhi-
bits estrogen- or progesterone-induced cell pro-
liferation, while PR-B potentiates it. Several ma-
jor mutations in the progesterone receptor gene 
located on the long arm of chromosome 11 are 
known: polymorphism 331G / A in the promoter 
part of the gene and polymorphism 1031G / C in 
exon 1, 1978 G / T in exon 3, 2310 C / T — in 
the 5th exon, an insertion in the G intron called 
PROGINS, etc.

It is known that the 331G / A polymorphism of 
the PGR gene increases the expression of the PR-B 
isoform and is associated with endometrial and 
breast cancer. Recent studies have demonstrated 
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the level of prolactin in the blood [27, 29].

One study found an increase in the frequency 
of the T allele and the C / T genotype and T / T 
polymorphism IVS1-401C / T of the estrogen re-
ceptor gene in women with a single history of late 
miscarriage [29].

The study was conducted in 133 pairs of new-
borns born at 28-36 weeks of gestation.

Division into groups depending on gesta-
tional age, type of pathology and degree of mor-
phofunctional maturity: I group — 32 children 
with SMI CNS according to their gestational 
age, II group — 38 newborns with SMI CNS 
and ZVUR, III group — 30 examined with VUI, 
IV group — 33 patients with RDS.

The comparison group consisted of 30 wom-
en with physiological pregnancies and relatively 
healthy preterm infants with a relatively successful 
neonatal period who were with their mothers and 
received on-demand breastfeeding.

The subject of research is allelic polymorphism 
of GSTT1, GSTM1, GSTP1 and MTHFR, MTR, 
MTRR, IL-6, IL-8, IL-10, eNOS, CYP1A1 genes 
in mother-newborn pairs.

Genetic portraits of the subjects:
The most common gene interactions in women 

with miscarriage are the following combinations:
Heterozygote of polymorphic variant — 

1082G / A of gene IL10, + IL6, polymorphic 
variant CYP1A1 + homozygote of gene (variant 
A313G of GSTP1 gene and homozygote of poly-
morphic variant C677T of gene MTHFR = prema-
turity and perinatal pathology.

Heterozygote of polymorphic variant 4a / 4b 
of eNOS gene + polymorphic variant C781T 
of IL8 gene, polymorphic variant (592C / A) of 
IL10 gene + polymorphic variant 1082G / A of 
IL10 gene + polymorphic variant (174G / C) of 
IL6 gene.

Conclusion

Changes at the gene level (polymorphisms) 
only create the necessary prerequisites for the 
development of multifactorial pathology. The 
human body has a complex hemostasis sys-
tem with adaptive properties. With a combina-
tion of defective functionally weakened alleles 
against the background of the action of adverse 
(provo king) environmental factors, such poly-
morphisms can play an important role in the 
pathology of pregnancy and impaired embryonic  
development.

Early molecular DNA diagnosis will help 
doctors predict the course of HB and rule out 
the possibility of late manifestation of any other 
symptoms in the newborn.

Examination of a married couple who already 
has a sick child for the presence of mutations 
characteristic of the disease makes it possible to 
assess the sporadic or familial nature of the dise-
ase. Plan and implement a healthy pregnancy.

Molecular diagnostics opens the possibility 
of diagnostic search «without a hypothesis», 
to identify molecular mechanisms, informing 
which genes, signaling cascades or metabolic 
pathways are damaged in the patient’s body.
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Генетичні предиктори ризику невиношування
Л. Турова, А. Курченко
Резюме

Вивчення генетичних маркерів, асоційованих iз розвитком ускладнень вагітності та перинатальної патології 
в новонароджених, має велике практичне значення для розробки профілактичних заходів і збереження здоров’я 
малюка в майбутньому. Численні дослідження останніх років показали, що наявність генетичної схильності до певних 
захворювань пов’язана з підвищеним ризиком розвитку ускладнень вагітності (звичне невиношування, плацентарна 
недостатність, пізній токсикоз), що призводить до реалізації перинатальної патології в подальшому житті дитини.

Ключові слова: невиношування вагітності, гени.
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