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Вступ. Одним із частих ускладнень ранніх термінів вагітності є блювання вагітних, причина 

яких досі ще достатньо не вивчена. За останніми науковими статистичними даними до 60 % 

вагітних відзначають зранку нудоту і блювання [1, 2]. На сьогоднішній день частота 

блювання вагітних спостерігається у 60-80 % вагітних, а необхідність у стаціонарному 

лікуванні виникає у 12-17,8 % [1]. 

Симптоми блювання переважно проявляються з 4-9 тижня вагітності, досягаючи 

максимуму на 7-12 тижні і зменшуються до 16 тижня гестації [2-5]. У 20-30 % вагітних жінок 

прояви даної патології спостерігаються довше, ніж 20 тиждень вагітності, можливо, аж до 

пологів [6], а у 1-2 % вагітних розвивається надмірне блювання, ускладненнями якого є 

дегідратація, порушення харчування та обміну речовин [3, 7]. На даний момент тенденції до 

зниження частоти даної патології не спостерігається і становить від 8,5 до 13,5 % усіх 

вагітностей. 

В останні роки велике значення у розвитку симптомів блювання надається 

порушенням імунної системи вагітної. На 4-5 тижні вагітності в організм матері поступають 

антигени плода, і це сприяє розвитку блювання вагітних [7]. Важливий показник, що 

характеризує вираженість запальної реакції при блювання вагітних, є цитокіновий спектр 

плазми крові. На сьогодні існує близько 50 різних їх біологічних функцій, мішенями яких є 

клітини практично всіх органів і тканин. Такий широкий спектр біологічної активності 

обумовлений медіатором розвитку місцевої запальної реакції та гострофазової відповіді на 

рівні цілого організму [8]. 

У цілому, вагітність чинить складний і багатогранний вплив на імунну систему жінки 

— як активаційний, так і супресорний. Тому комплекс змін в імунній системі під час 

вагітності можна коротко охарактеризувати як дерегуляція імунітету. Блювання вагітних 

стимулює синтез цитокінів у ранньому терміні вагітності, викликаючи розвиток синдрому 

системної запальної відповіді. Ці зміни можна контролювати шляхом вимірювання 

активності або концентрації імунокомпетентних клітин (медіаторів запалення) в сироватці 

крові. Особливу увагу приділяють цитокінам, які є маркерами тяжкості захворювання: 

прозапальних (IL 1, IL 2, IL 6, IL 8, TNFα) і протизапальних (IL 4, IL 10) інтерлейкінів [9-11]. 

З аналізу літератури встановлено особливості змін концентрації прозапальних і 

протизапальних  цитокінів під час вагітності, але важливі ланки патогенезу блювання 

вагітних–імунозапальні порушення залишається невивченим, що робить наше дослідження 

актуальним. 

Мета дослідження. Вивчення особливостей імунозапальних порушень під час блювання 

вагітних різного ступеня важкості. 

Матеріали і методи. На етапі формування груп були відібрані 120 жінок, які  надалі  

підлягали проспективному дослідженню. Контрольну групу склали 30 жінок із фізіологічним 

перебігом І триместру  вагітності. Основна група - 90 вагітних із проявами блювання 

mailto:n.i.henyk@gmail.com
mailto:ksjuhazhukuljak@gmail.com
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вагітних різного ступеня важкості: І група - 30 вагітних із проявами легкого ступеня 

блювання, ІІ група - 30 жінок із блюванням середнього ступеня, ІІІ група - 30 жінок із 

важким блюванням. 

Критеріями включення до  основної групи вважали: вік пацієнток від 18 до 40 років, 

наявність блювання вагітних, наявність маткової одноплідної вагітності, індивідуальна згода 

пацієнтки на проведення дослідження, термін вагітності 4-12 тижнів. Критерії виключення 

були наступними: наявність в анамнезі захворювань  ШКТ та гепатобіліарної системи різної 

етіології, вік пацієнток молодше 18 років та старше 40 років, наявність важкої 

екстагенітальної патології, наявність онкозахворювань, ектопічна вагітність, пацієнтки з 

оперативним втручанням на органах малого тазу в анамнезі, вагітні із ЕКЗ, наявність 

багатоплідної вагітності, наявність у хворих нейропсихічної патології, відсутність 

індивідуальної згоди пацієнтки на проведення дослідження, термін вагітності більше 12 

тижнів. Жінки знаходились на лікуванні в комунальному некомерційному підприємстві 

«Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр» протягом 2019-2021 років. 

Для встановлення діагнозу враховували скарги вагітної, дані анамнезу, об’єктивних методів 

дослідження, загальноклінічних лабораторних досліджень, ультразвукового дослідження. 

Отримали інформовану згоду пацієнток на дослідження. У сироватці крові обстежених 

вагітних визначали рівень цитокінів-регуляторів імунозапальних реакцій (інтерлейкіни IL-

10, IL-6. Уміст інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) та інтерлейкіну-6 (IL-6) у сироватці крові визначали 

імуноферментними методами з використанням стандартних наборів, відповідно  «IL-10 

ELISA», «IL-6 ELISA» («Diaclone», Франція) згідно з інструкцією фірми-виробника на 

автоматичному аналізаторі STAT FAX 303/PLUS приватної сертифікованої лабораторії 

«Прімамед» м. Івано-Франківська. 

Статистичну обробку результатів досліджень проведено із застосуванням методів 

варіаційної статистики за допомогою програм м MS Excel і Statistica SPSS 10.0 for Windows. 

На основі кількісних даних вирахувано середню арифметичну величину, середнє стандартне 

відхилення. За допомогою комп'ютерних програм в Microsoft Excel 10.0 для категорійних 

даних проводився розрахунок відносних величин та їх похибок. Результати навели у вигляді 

середньої арифметичної та середньої помилки середньої (М ± m). Вірогідність різниці між 

показниками оцінювали за параметричним t-критерієм Стьюдента. Для оцінювання зв’язків 

між показниками здійснили кореляційний аналіз за Пірсоном. Достовірність різниці 

перевіряли за критерієм Хі квадрат. Різниця між величинами, які порівнювались, вважалась 

достовірною при р<0,05.  

Результати дослідження. Визначили рівень рівень про- і протизапальних цитокінів, у 

сироватці крові вагітних із блюванням вагітних залежно від ступеня важкості . У вагітних 

жінок із блюванням різного ступеня порушується гуморальна регуляція запальної реакції. 

Доказово про це свідчить виникнення дисбалансу між рівнем про- і протизапальних 

цитокінів у сироватці крові (табл. 1). У групі практично здорових вагітних рівень IL-10 у 

сироватці крові коливався в межах 9,71–17,6 нг/л, а IL-6 – 4,26–8,74 нг/л (Р25–Р75), їхня 

медіана становила 13,5 нг/л та 6,36 нг/л відповідно. У жінок із блюванням відзначається 

значне зменшення вмісту в сироватці крові IL-10 на 26,4 % та збільшення рівня IL-6 на 17 % 

щодо жінок із фізіологічним перебігом І триместру вагітності. У групі вагітних із цією 

патологією рівень IL-10 у сироватці крові коливався в межах 3,20–16,8 нг/л, а IL-6 – 4,5–10,7 

нг/л (Р25–Р75), їхня медіана становила 10,2 нг/л та 8,25 нг/л відповідно. 

Таблиця 1 - Вміст про- і протизапальних цитокінів у сироватці крові практично здорових 

вагітних і жінок із проявами блювання вагітних (М ± m) 

Досліджувані групи Кількість пацієнток, n ІL-10, нг/л ІL-6, нг/л 

Контрольна група 30 13,5±0,44 6,48 ± 0,28 

Основна група 90 9,93±0,44 8,00 ± 0,20 

р1,2                                                                                              <0,001                   <0,001 
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В залежності від важкості перебігу блювання відзначали поглиблення пертурбацій у 

системі регуляції розвитку імунозапальних реакцій (табл. 2). Так, у групі вагітних із легким 

ступенем блювання вагітних середній вміст IL-10 у сироватці крові становив 11,0 нг/л (95 % 

СІ 4,50–17,4), Р25–Р75 перебував у діапазоні 7,80–13,9 нг/л, медіана вмісту IL-6 – 7,28 нг/л 

(95 % СІ 4,30–10,4), Р25–Р75 – 5,70–9,50 нг/л. Збільшення ступеня важкості проявів 

блювання  супроводжувався значним  зменшенням рівня в сироватці крові протизапального 

цитокіну IL-10 у сироватці крові на 17,5 % та вірогідним зростанням прозапального цитокіну 

IL-6 на 13,3 % порівняно з вагітними із легким ступенем. У групі жінок із середнім та 

важким ступенем проявів блювання вагітних середній показник вмісту IL-10 у сироватці 

крові становив 9,08 нг/л (95 % СІ 2,40–15,8), Р25–Р75 перебував у діапазоні 6,0–12,1 нг/л, 

медіана вмісту IL-6 – 8,60 нг/л (95 % СІ 6,30–10,7), Р25–Р75 – 7,10–9,60 нг/л. 

Таблиця 2 - Вміст про- і протизапальних цитокінів у сироватці крові вагітних залежно від 

ступеня важкості блювання вагітних (М ± m) 

Досліджувані групи Кількість пацієнток, n ІL-10, нг/л ІL-6, нг/л 

Легкий ступінь 30 11,0±0,64 7,45 ± 0,35 

Середній і важкий 

ступінь 

60 9,08±0,59 8,44 ± 0,21 

    р1,2                                                                                                          <0,001                     <0,001 

Рівень про- і протизапальних цитокінів у вагітних із проявами блювання залежить від 

ступеня важкості перебігу (табл. 3). Так, у групі вагітних із легким перебігом  спостерігали 

найменші середні показники IL-6 і найвищий рівень IL-10 у сироватці крові. У жінок із 

середнім ступенем спостерігали вірогідне зниження вмісту IL-10 на 7,3 % та значне  

підвищення рівня IL-6 на 5,5 % порівняно з показниками в жінок І групи. Найчіткіший 

дисбаланс про- і протизапальних цитокінів зареєстрували у вагітних із ІІІ групи (важкий 

ступінь). У цій групі жінок спостерігали вірогідне зменшення вмісту IL-10 на 22,0 % та 

значне  підвищення рівня IL-6 на 14,8 % порівняно з показниками жінок ІІ групи 

Таблиця 3 - Вміст про- і протизапальних цитокінів у сироватці крові вагітних залежно від 

ступеня важкості блювання вагітних (М ± m) 

Досліджувані групи Кількість пацієнток, n ІL-10, нг/л ІL-6, нг/л 

Контрольна група 30 13,5±0,44 6,48 ± 0,28 

І група 30 11,0±0,64 7,45 ± 0,35 

ІІ група 30 10,2±0,41 7,86 ± 0,20 

ІІІ група 30 7,96±0,45 9,02 ± 0,25 

 

Результати кореляційного аналізу показали: між ступенем важкості перебігу 

блювання ваітних  та вмістом IL-10 виникають тісні прямі кореляції, а з рівнем IL-6 – 

обернені зв’язки. Дані, що одержали, свідчать, що перебігу юлювання вагітних  асоціюється 

з індукцією запалення.  

Висновки. 

1. Прояви блювання вагітних асоціюються з індукцією запалення.  

2. Між ступенем важкості перебігу блювання вагітних  та вмістом IL-10 виникають тісні 

прямі кореляції, а з рівнем IL-6 – обернені зв’язки. У жінок важким ступенем блювання у 

сироватці крові зафіксовано вірогідне зменшення вмісту IL-10 та вірогідне збільшення рівня 

IL-6 порівняно з показниками в жінок із легким та середнім ступенем важкості .. 
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Вступ. За останні роки спостергіається збільшення поширеності хронічного обструктивного 

захворювання легень серед жіночого населення, що потребує своєчасної діагностики ХОЗЛ у 

вагітних жінок. Хронічна бронхообструкція при ХОЗЛ, яка супроводжується хронічною 

гіпоксією, спричиняє дисбаланс в системі про-антиоксиданти, що є основою для розвитку 

акушерських та перинатальних ускладнень [1]. Вивчення змін маркерів перекисного 

окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних із ХОЗЛ дасть змогу розробити 

програму прогнозування розвитку акушерських та перинатальних ускладнень та визначити 

адекватні методи профілактики. 

Мета. Оцінити стан редокс-системи у вагітних з хронічним обструктивним захворюванням 

легень.  

Матеріали та методи. Обстежено 56 вагітних жінок з клінічно та інструментально 

верифікованими ознаками ХОЗЛ. Контрольну групу склали 24 здорових вагітних жінки без 

патологічних порушень зі сторони дихальної системи. Вік обстежених жінок був від 23 до 35 

років.  

Всі вагітні жінки з хронічним обструктивним захворюванням легень були розподілені 

на 2 підгрупи в залежності від ступеня важкості обструктивного синдрому при ХОЗЛ згідно 

класифікації ATS/ERS (2015). Ступінь важкості визначався на основі спірометричної 

класифікації за даними постбронходилятаційного рівня ОФВ1 (об’єм форсованого видиху за 

1 секунду). У ІА групу включили 29 вагітні з ОФВ1≥80 % належної величини, що відповідає 
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легкому ступеню бронхообструкції. У ІБ групу включили 27 вагітних з ОФВ1 50-79, що 

відповідає помірній стадії бронхообструкції. Співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ в обох групах ≤ 

0,7 [2]. 

Оцінка активності процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного 

захисту проводилася за допомогою визначення концентрації у плазмі крові малонового 

диальдегіду, глутатіону, дієнових кон’югат,  каталази  та супероксиддисмутази за 

стандартними методиками. 

Результати. Рівень малонового диальдегіду у ІА підгрупі (3,58±0,26 мкмоль/л) більший на 

22,6 %, у той час як у ІБ підгрупі (5,88±0,19 мкмоль/л) його рівень збільшується на 52,9 % у 

порівнянні з групою вагітних без легеневої патології (2,77±0,38 мкмоль/л) (р≤0,05). Дієнові 

кон’югати незначно підвищені на 7,1 % у ІА підгрупі з легким ступенем бронхообструкції 

(17,96±0,35 мкмоль/л), проте в підгрупі з помірним ступенем бронхообструкції їх рівень вже 

був достовірно вищим на 12,1 % (19,77±0,17 проти 16,71±0,16 у контролі) (р≤0,05). Загалом 

збільшення показників ПОЛ прямо пропорційно залежало від тривалості  хронічного 

обструктивного захворювання легень, що можна пояснити виснаженням основних захисних 

механізмів на тлі вагітності. 

На противагу збільшенню показників ПОЛ зменшувалися основні показники 

актиоксидантного захисту, що свідчило про посилення оксидативного стресу всього 

організму у вагітних із ХОЗЛ. Основний ензим АОЗ супероксиддисмутаза зменшувалася 

порівняно з контролем відповідно на 15,9 % та 21,2 % у ІА (54,86±4,45 од/1мл еритр.) та ІБ 

(51,45±3,97 од/1мл еритр.) підгрупах. Також у ІБ підгрупі відмічали зменшення рівня 

каталази на 11,7 % порівняно з котролем (27,32±0,93 кат проти 24,110,39 кат). Рівень 

глутатіону становив 0,65±0,08 ммоль/л в ІА підгрупі 0,46±0,04 моль/л  в ІБ підгрупі та 

1,34±0,18 моль/л  в контрольній групі та був достовірно нижчим в обох підгрупах вагітних з 

ХОЗЛ (у 2,1 рази нижчим у ІА підгрупі та у 2,9 рази у ІБ підгрупі) (р≤0,05). 

Висновки.  При збільшенні ступеня важкості бронхообструкції у вагітних з хронічним 

обструктивним захворюванням легень відбуваються порушення в системі перекисного 

окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, що супроводжується збільшенням 

проміжних продуктів перекисного окиснення ліпідів, зниженням активності основних 

показників антиоксидантного захисту прямопропорційно  до ступеня бронхообструкції у той 

час як у здорових вагітних без хронічної легеневої патолоії рівень даних показників 

знаходиться в межах норми. Дані порушення можуть стати основою для розвитку 

акушерських та перинатальних ускладнень, що потребує поглибленого вивчення впливу 

хронічного обструктивного захворювання легень на перебіг вагітності.  
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Вступ. Найбільш поширеною вродженою аномалією розвитку жіночих статевих органів  

вважається внутрішньоматкові перетинки (ВП). Головним методом лікування ВП є 

гістерорезектоскопічна метропластика (ГМ). Розрив матки під час вагітності після ГМ є дуже 

рідкісним ускладненням, його частота становить приблизно 1–2,7 % [1-3].  У більшості цих 

випадків, використання електрохірургії можна розглядати як фактор ризику розриву матки 

через термічне пошкодження судин міометрія та ослаблення тканини, що може викликати їх 

глибокий некроз. 

Мета. Порівняти частоту виникнення розривів матки після різних видів гістероскопічної 

метропластики. 

Матеріали та методи. Ретроспективно було проаналізовано дві групи хворих по 20 осіб з 

внутрішньоматковими перетинками. Пацієнти були розділені на дві групи на основі методу, 

що використовується для ГМ. В одній групі проводилась ГМ з використанням біполярного 

електроду, в іншій — з монополярним.  

Результати та  х обговорення. Не було виявлено достовірних відмінностей у частоті 

віддалених післяопераційних ускладнень між групами, а саме розривів матки [1]. Такі 

результати говорять про необхідність індивідуального підходу в кожній окремій ситуації. 

Вибір методу залежить від характеристик внутрішньоматкової перетинки (її тип, товщина), 

технічної забезпеченості лікарської установи, наявності екстрагенітальних патології у 

пацієнтки (наприклад, цукрового діабету). 

Висновки. Хірургічна моно- та біполярна гістероскопічна метропластика є прийнятною у 

лікуванні внутрішньоматкових перетинок. Поточні дані, що порівнюють біполярну 

резектоскопію з монополярною, не показують відмінностей щодо безпеки та ефективності 

між методами. Хоча гістероскопічна резекція внутрішньоматкової перегородки зменшує 

частоту невиношування, розрив матки після оперативної гістероскопії може мати важкі 

неонатальні та материнські наслідки [2]. В даний час немає єдиного протоколу 

спостереження, який знижує перинатальні ризики у цих пацієнтів; таким чином, пацієнти 

повинні бути поінформовані про симптоматологію розриву матки під час вагітності, а 

клініцисти мають бути проактивними, коли справа доходить до виявлення пов'язаних з ним 

клінічних ознак. 

Література.  
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Вступ. Міома матки (ММ) є однією з найпоширеніших пухлинних захворювань жіночих 

статевих органів. За даними літератури дана патологія зустрічається у кожної 5-ї жінки в 

світі [1] та займає 3-є місце в структурі гінекологічних захворювань [2]. Проте справжня 

захворюваність на міому матки значно вища, оскільки багато випадків не діагностуються 

вчасно, у зв’язку з асимптомним перебігом захворювання [1]. Міома матки є основним 

чинником гінекологічної та репродуктивної дисфункції та причиною близько третини 

гістеректомій [3]. Останнім часом просліджується тенденція до «омолодження» даної 

нозології [4].  Не дивлячись на те, що міома матки є дуже розповсюдженою патологією та 

існує велика кількість досліджень пов’язаних з нею, проте залишається безліч питань щодо 

патогенезу [5]. На сьогоднішній день у світі відсутні ефективні методи прогнозування 

перебігу міоми матки.  

Метою дослідження було оцінити можливу кореляцію експресії мікроРНК з 

доплерометричними показниками  у хворих з міомою  матки для створення моделі 

прогнозування перебігу захворювання.  

Матеріали та методи. Дослідження проведене на базі клінічних підрозділів кафедри 

акушерства та гінекології  у 2018-2021 рр. Обстежено 28 пацієнток з фіброміомою матки 

віком від 29 до 32 років. Обсяг  досліджень визначався відповідно до чинних клінічних 

протоколів та рекомендацій ACOG [6]. Пацієнткам проведено комплексне загальноклінічне, 

клініко-лабораторне та клініко-інструментальне обстеження з детальним вивченням скарг, 

акушерсько-гінекологічного та соматичного анамнезу. Також проведено УЗД органів малого 

тазу у конвексному та дуплексному режимі як трансамбдомінально так й трансвагінально 

Додатково у всіх жінок проведено визначення експресії мікроРНК у пухлинній тканині за 

допомогою ПЛР у реальному часі (real time PCR) [7]. В якості ендогенного контролю для 

об’єктивізації показників експресії використовували мікроРНК RNU48, оскільки для неї 

показана мінімальна дисперсія в періоди порогового циклу (Сt) порівняно з іншими 

ендогенними контролями. Ця мікроРНК є однією з валідованих house-keeping малих РНК для 

досліджень на пухлинному матеріалі людини як in vitro так й ex vivo [8]. Молекулярно-

генетичні дослідження виконані на базі ТОВ «Онкотераностика» (Київ, Україна). 

Результати та  х обговорення. При ультразвуковому дослідженні встановлено, що у 39,3 % 

хворих було більше двох міоматозних вузлів (середня кількість вузлів складала 2,7±0,4). 

Середня швидкість кровотоку по маткових артеріях була 39,1±1,3 см/с при індексі 

резистентності 0,7±0,02 та пульсаційному індексі 1,4±0,08. Натомість, середня швидкість 

кровотоку у найбільшому вузлі не перевищувала 15,2±1,2 см/с при індексі резистентності 

0,7±0,03 та пульсаційному індексі 1,2±0,09. 

Досдідження рівнів експресії мікроРНК-29b та -146a в пухлинній тканині хворих з 

фіброміомою матки встановив значну варіабельність їх показників. Середній рівень експресії 

мікроРНК-29b склав 4,59±2,82 у.о. при амплітуді значень від 0,536 до 13,477 у.о. Натомість, 

показник експресії мікроРНК-146a був 52,03±25,51 у.о. з індивідуальними коливаннями від 

3,654 до 97,967 у.о., тобто дисперсія показника була на порядок більшою.  

Дослідження залежності експресії мікроРНК-29b та -146а від характеристик 

кровотоку матки встановило, що рівні мікроРНК -29b були у 1,82 рази вище в зразках 
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тканини хворих із середньою швидкістю артеріального кровотоку в маткових артеріях 

більше 40см/с і становили 6,06±1,12 у.о. Виявлено також прямий кореляційний зв'язок 

експресії мікроРНК -29b із індексом резистентності матки (r=0,53, p<0,05) та пульсаційним 

індексом матки (r=0,43, p<0,05).  

Нами також було досліджено особливості експресії мікроРНК-29b та -146а в зразках 

тканин ММ в асоціації із показниками кровотоку найбільшого вузла. Для мікроРНК-29b не 

встановлено зв’язку із середньою швидкістю кровотоку у вузлі, його індексом 

резистентності та пульсаційним індексом. В той же час, рівні мікроРНК-146а обернено 

корелювали із середньою швидкістю кровотоку у вузлі. При аналізі розподілу пацієнтів за 

експресією мікроРНК-146а, нами встановлено, що при показниках експресії <50 у.о., даний 

параметр перевищував 17,09 см/с, в той час як у хворих із показниками мікроРНК-146а вище 

60 у.о. швидкість кровотоку у найбільшому вузлі була <13,45 см/с (r=-0,48, p<0,05). Також 

встановлено обернений кореляційний зв'язок із пульсаційним індексом вузла (r=0,45, 

p<0,05), асоціації із індексом резистентності не виявлено. Виявлена зворотня кореляція 

експресії мікроРНК, зокрема мікроРНК-146a та показників доплерометрії у міоматозному 

вузлі призводить до підвищення експресії білків позаклітинного матриксу та колагену, а 

отже, росту міоматозного вузла. 

Отримані результати свідчать про важливу роль мікроРНК-29b та -146а у розвитку 

ММ. Так, згідно даних літератури, встановлені нами зв’язки між рівнем експресії мікроРНК-

29b або мікроРНК-146а з клініко-патологічними характеристиками пацієнтів можуть 

пояснюватися опосередкованим їх впливом на синтез колагену в тканинах матки, а також 

регуляцією її експресії жіночими статевими гормонами [9]. 

Висновки. 

1. При виявленні зворотньої експресії мікроРНК-146a та показників доплерометрії 

міоматозного вузла можна прогнозувати прогресування міоми матки, а також розробити 

ефективну тактику ведення хворих. 

2. Проведене нами дослідження показало, що застосування профілю експресії мікроРНК як 

додаткового маркера у діагностиці та лікуванні міоми матки є перспективним і потребує 

більш детального дослідження. 
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Вступ. Ендометріоз – хронічне  естроген-залежне запальне захворювання, пов’язане з 

присутністю ендометріальної строми та залоз  поза порожниною матки.  

На ендометріоз страждають близько 10 % жінок репродуктивного віку та приблизно 

35-40 % жінок з хронічним тазовим болем, безпліддям та/або дисфункцією залучених 

органів, диспауренією [1]. Однак, у 20-25 % пацієнток ендометріоз може протікати 

безсимптомно [2].  Залучення кишківника часто зустрічається у пацієнток з глибокими 

формами ендометріозу та складає 4-37 % [1] від усіх пацієнток з виявленим ендометріозом. 

Найчастіше у процес залучається відділи товстого кишківника (у 90 % випадків- пряма 

кишка та сигмоподібна [4]).  Більшість пацієнток з ураження кишківника мають вогнища 

ендометріозу інших локалізацій, але в деяких випадків ураження кишківника може бути 

ізольованим [3]. Специфічними симптомами ураження кишківника, в залежності від ступеня 

інвазії, форми та локалізації вогнищ  можуть бути: кров в калі під час менструації, болі з 

іррадіацією у пряму кишку, закрепи, дисхезія, непрохідність кишківника (у випадках 

обструкції його просвіту), що дає можливість клінічно запідозрити цей діагноз. 

Підбір діагностичних методів для виявлення  кишкових форм ендометріозу в деяких 

випадках складає значну проблему . В частині  випадків глибокий ендометріоз з залученням 

кишківника не діагностовано/чи достатньо не оцінений ступень ураження та діагноз 

встановлюється інтраопераційно. Підвищення ефективності діагностичних методів чи їх 

сукупності дуже важливо для подальшого  диференційованого підходу до лікування 

пацієнток.  

Мета. Оцінити ефективність діагностичних методів шляхом порівняння діагнозів на 

доопераційному етапі та після хірургічного втручання. 

Матеріали і методи. Проведений ретроспективний аналіз  хірургічного лікування 101 

пацієнтки на базі Університетської клініки Одеського національного медичного університету 

з підтвердженим діагнозом глибокого ендометріоза з ураженням кишківника 

лапароскопічно. Особливу увагу приділяли анамнезу захворювання, скаргам пацієнток, 

репродуктивним планам, гінекологічному бімануальному обстеженню. Всім пацієнткам було 

проведено клініко-лабораторне та інструментальне дослідження. 

Клініко-лабораторні дослідження включали в себе загальноклінічні аналізи, СА-125 (у 

55 % пацієнток). З інструментальних методів дослідження першою лінією було 

трансвагінальне ультразвукове дослідження (100 % пацієнток). В деяких випадках для 

уточнення діагнозу використовували магнітно-резонансну томографію органів малого тазу 
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(39 % жінок). При скаргах на кров в калі під час менструації, закрепи здійснювали 

колоноскопію (5 %),  контрастування з барієм (4 %), у пацієнток virgo -  ультразвукове 

дослідження ректальним датчиком (2,9 %).    

Результати. У 59,4 % хворих попередній діагноз повністю співпадав з остаточним 

діагнозом, встановленим під час лапароскопії. У 40,6 % хворих – діагноз був встановлений 

під час оперативного втручання.  

Висновки. Встановлення діагнозу глибокого ендометріозу на доопераційному етапі іноді 

складає значну проблему, що вимагає досвіду та мультидисциплінарного підходу. Ми 

рекомендуємо проводити обстеження пацієнток у спеціалізованих клініках. На теперішній 

час, існуючий комплекс методів  діагностики  не є універсальним для встановлення 

остаточного діагнозу на доопераційному етапі. Проблема встановлення діагнозу може бути 

пов’язана з недостатньою чутливістю методів діагностики чи їх комплексу. Встановлення 

діагнозу глибокого ендометріозу з ураженням кишківника може бути ускладнене,  

враховуючи  певну локалізацію ендометріоїдних гетеротопій, їх об’єм та глибину ураження 

кишківника. Отримані дані потребують аналізу та можуть бути використані у подальших 

дослідженнях. 
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Вступ. Реальна частота багатьох патологічних станів пуповини значно відрізняється від 

статистичних показників, зазначених дослідниками у своїх роботах (від 15 % до 38 %) [1, 2]. 

Поєднання патології пуповинного канатика із плацентарною дисфункцією, прееклампсією, 

артеріальною гіпертензією, гестаційним діабетом може служити маркерами потенційного 

неблагополуччя плода. Впровадження системи діагностичних і лікувально-профілактичних 

заходів, заснованих на обов'язковій антенатальній і постнатальній оцінці особливостей і 

характеристик пуповинного канатика, дозволяє поліпшити перинатальні результати та 

знизити перинатальну захворюваність [2, 3].  

Метою роботи стало виділити основні фактори ризику патології пуповини та встановити їх 

зв’язок із негативними перинатальними наслідками.  

Матеріали та методи дослідження. Проведена ретроспективна оцінка даних медичної 

документації – 3280 індивідуальних карт вагітних  дозволила встановити частоту патології 

пуповини у популяції. За даними розроблених карт оцінювалися 82 параметри: 

антропометричні показники, індекс маси тіла (ІМТ), вказівки щодо соціального та 
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професійного статусу, частоту шкідливих звичок (паління), паритету вагітності, її перебігу та 

результатів розродження. Контрольну групу сформували 40 пацієнток з неускладненим 

перебігом вагітності та живонародженням доношених здорових дітей. Зв’язок незалежних 

перемінних зі станом, який вивчали, представлено за відношення шансів (OR) та 95 % 

довірчим інтервалом (СІ).   

Результати дослідження та  х обговорення. Так звана «тонка» пуповина (<0,5 г/см) 

діагностована у 10,64 %, «товста» пуповина – у 11,25 %, обвиття пуповини навколо шиї та 

частин тіла – у 28,90 %, істинні вузли пуповини - у 4,69 %. Інші варіанти, такі як аномалії 

прикріплення пуповини відмітили у 20,98 %, пролапс пуповини констатовано у 0,58 %, 

абсолютно коротку пуповину - у 2,53 %, довгу (>70 см) – у 42,19 %, гіпозвивистість – у 

23,99%, гіперзвивистість – 12,99 %, поєднання різних характеристик пуповинного канатику 

відмітили у 30,09 % спостереженнях. Особливості перебігу вагітності характеризуються 

зростанням частки прееклампсії (35,48 %), передчасних пологів (18,05 %) та народження 

маловагових дітей (12,56 %), із загрозою мимовільного викидня була госпіталізована кожна 

третя вагітна (31,08 %). Слід відмітити, що при ізольованих варіантах патології пуповинного 

канатика на дострокове переривання вагітності вказували у 11,68 % випадках, тоді як при 

поєднаному варіанті практично удвічі (у 1,9 рази) частіше – у 21,92 %. Встановлено, що маса 

плодів навіть при ізольованих варіантах суттєво нижча від популяційної норми, а 

народження доношених маловагових новонароджених складало 12,56 %. Неонатальна 

захворюваність у вказаної категорії пацієнток була підвищена, навіть при доношеній 

вагітності 121 новонароджений (18,99 %) вимагав кисневої підтримки, 19 (2,98 %) 

потребували апаратної підтримки (ШВЛ), затримка виписки більше  днів констатована у 

39,09 %, а частка переведених на другий етап виходжування становила 7,06 %. 

Висновки.  Зростання ризику негативних перинатальних наслідків має тісний взаємозв’язок 

з патологією пуповинного канатику: оболонкове прикріплення пуповини (OR=2,5; 95 % 

СІ:1,51–4,13,  р<0,05), поєднанням варіантів патології пуповини (OR=1,85; 95% СІ:1,28–2,67, 

р<0,05), приєднанням гестаційних ускладнень, таких як недоношування (OR=2,06; 95 % 

СІ:1,23–3,45, р<0,05), прееклампсія (OR=3,06; 95 % СІ:1,01–4,66, р<0,05), синдром затримки 

розвитку плода (OR=3,96; 95 % СІ:2,6–6,04, р<0,05), гестаційний діабет (OR=1,89; 95 % 

СІ:1,21–2,95, р<0,05). 
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Вступ. Розповсюдженість лейоміоми матки становить 20-30 % у жінок репродуктивного 

віку. Причому сьогодні спостерігається негативна тенденція щодо «омолодження» цього 

діагнозу [2, 3, 5, 8]. 

Розширення вікового вікна реалізації репродуктивної функції пов'язане з 

репродуктивними технологіями та тенденціями сучасного суспільства та визначає 

закономірну увагу проблемі лейоміоми матки [1, 9]. Тому зрозуміла тенденція збільшення 

частоти вагітностей у жінок з лейоміомою матки або після виконання консервативної 

міомектомії [4, 7]. Рух до лапароскопічного підходу привернув увагу до проблеми розриву 

матки після попередньої міомектомії [6, 10]. 

Розглядається випадок розриву матки у жінки з доношеною вагітністю та першими 

майбутніми пологами у віці 32 років. Перша вагітність закінчилася раннім викиднем у 2020 

році. Перенесла у 2018 році лапароскопічну резекцію правого яєчника у зв'язку з 

ендометріоїдною кістою та консервативну міомектомію. За словами вагітної, був видалений 

один маленький вузол, який розташовувався по передній стінці матки. Під час вагітності 

перебувала на обліку та регулярно відвідувала жіночу консультацію. Діагноз рубець на матці 

не був встановлений, протокол операції не був затребуваний для ознайомлення. 

Рекомендована госпіталізація до міського пологового будинку (другий рівень надання 

допомоги) з початком пологової діяльності та розродження через природні пологові шляхи. 

У терміні вагітності 40 тижнів уночі раптово виник гострий біль у животі. Інтенсивність 

болю була така, що жінка не могла лежати на спині. Звернулася до міського пологового 

будинку, де була обстежена. За пацієнткою велося спостереження протягом 11 години. 

Проведено внутрішньовенне краплинне введення фізіологічного розчину обсягом 600-

800 мл зі спазмолітиками. 

УЗД черевної порожнини виявлено рідину в черевній порожнині, у проекції печінки – 

мальформації. Проконсультовано хірургом: гострої хірургічної патології не виявлено. 

Пацієнтка направлена до обласного пологового будинку. Діагноз при напраленні: 

Вагітність 40 тижнів. Пологи I, очікувані. Гостра правостороння колька. Асцит. 

           Вагітна потрапила до обласного пологового будинку, через 12 годин після виникнення 

вираженого больового синдрому. Вже на тлі падіння показників гемодинаміки 

(прогресування тахікардії та появи гіпотонії) протягом години була взята в операційну. Після 

виконання лапаротомії та ревізії органів черевної порожнини виявлено: близько 2 літрів 

крові, а в ділянці дна матки, ближче до лівого маточного кута, розрив довжиною до 7 см, 

місце розриву тампонувалося щільним згустком крові вагою 600 гр та сальником. Це не 

дозволило критично погіршити стан вагітної. 

Консиліум вирішено зберегти репродуктивний орган. Матку відновлено. Купована 

клініка травматично-геморагічного шоку. Протягом післяопреаційного періоду без 

особливостей. 

Спостереження за вагітною, яка перенесла консервативну міомектомію, в жіночій 

консультації, свідчить про відсутність будь-якої настороженості і велося формально. Не 

встановлено діагноз "рубця на матці". Не ознайомлені з протоколом попереднього 

хірургічного лікування, що дає інформацію про обсяг хірургічного втручання. Жінка не 

направлена до перинатального центру, не розроджена на етапі ведення у міському 

пологовому будинку. 

Незважаючи на те що, для багатьох жінок після міомектомії вагінальні пологи можуть 

бути безпечним і здійсненним варіантом. Вибір пацієнта та усвідомлена згода є ключовими. 
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Жінкам слід запропонувати вибір, і надавати належну консультацію з використанням усіх 

наявних доказів та керувати ними у підрозділах, які підтримують їх вибір.  
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Вступ. Дефект рубця на матці, чи істмоцелє або ніша, є відомим ускладненням після 

кесарева розтину. Частота операції кесаревого розтину  складає від 20 до 40 % всіх пологів, 

утворення ніши  може  спотерігатись в 25 – 85 % випадків [1, 2]. Останнім часом інтерес до 
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проблеми рубця на матці значно зріс у зв’язку зі збільшенням частоти кесаревого розтину, 

особливо повторних операцій.  Ускладеннями істмоцелє найчастіше є аномальні маткові 

кровотечі, вторинне безпліддя, ускладнення наступної вагітності [3]. Отже, актуальним є 

виявлення істмоцелє поза вагітністю, а також  визначення оптимальних показань і методів 

його корекції [1-3]. 

Мета. Оцінка ефективності лапароскопічної корекції симптомного істмоцелє  у жінок з 

аномальними матковими кровотечами, що планують вагітність. 

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням  у 2020-2021 роках у відділенні 

інвазивних методів  діагностики і лікування  Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ 

перебувало 12 пацієнток репродуктивного віку з  істмоцелє після кесаревого розтину. В усіх 

випадках кесарів розтин  було  виконано  в екстреному порядку за 8 міс – 5 років до початку 

цього дослідження. Основними скаргами пацієнток були хронічні аномальні маткові  

кровотечі, вторинне безпліддя.  Супутній аденоміоз діагностованій у 7 (58,3 %) випадків. 

Всім хворим проводили комплексне клінічне обстеження, хірургічне лікування та 

амбулаторне спостереження у післяопераційному періоді.  Діагноз істмоцелє підтверджували 

результатами трансвагінального ультразвукового дослідження. В 2-х випадках застосовували 

МРТ_діагностику, в 3-х- попередньо була проведена  діагностична гістероскопія. 

Досліджувана група сформована шляхом суцільної тематичної вибірки. 

Результати та  х обговорення.  Показанням до хірургічного лікування стала наявність  

симптомного істмоцелє після операції кесаревого розтину у пацієнток репродуктивного віку, 

які планують  вагітність, а також значне погіршення якості життя, що зумовлене 

аномальними матковими кровотечами.  

Лапароскопічний доступ до корекції істмоцелє   у жінок, що планують вагітність, 

забезпечує покращену візуалізацію анатомічних структур і, як наслідок, зменшення ризику 

пошкодження суміжних органів, зниження крововтрати в процесі висічення рубцевої 

тканини та виконання метропластики. В 6 випадках лапароскопічний доступ(висічення рубця 

та метропластика) і комбінували з вагінальним (допоміжні маніпуляції). Інтра- і 

післяопераційних ускладнень не було. Інтраопераційна крововтрата не перевищувала 50, 0 

мл. Загоєння первинним натягом, виписка хворих проведена  на 3-тю післяопераційну добу. 

У 9 (75 %) пацієнток через 6 місяців після операції виконана контрольна 

гістероскопія,  ніши не візуалізувалися.  

Вагітність настала у 5 (41, 7 %) пацієнток через 9-14 місяців після операції і  у 3 (25 

%) пацієнток завершилося своєчасними оперативними пологами, 2 (16,6%) пацієнтки  

виношують вагітність терміном 8-23 тижні, 2 (16,6 %) пацієнтки готуються до програми 

екстракорпорального заплідення.  Решта 5 (41,6 %) жінок  вирішили відкласти вагітність. 

Аномальні маткові кровотечі не спостерігались після лікування в  10 (83,3 %) випадків. В 2 

випадках (16,7 %) для контролю маткових кровотеч пацієнтки приймали комбіновані оральні 

контрацептиви. Покращення якості життя відзначали всі пацієнтки.  

Висновки. Комбінація сучасних малоінвазивних методів дослідження (ултрасонографія, 

МРТ, гістероскопія) при істмоцелє   після кесаревого розтину значно покращує якість 

діагностики цієї патології. Лапароскопічна корекція істмоцелє сприяла покращенню якості 

життя у всіх обстежуваних, настання вагітності та пологів у 41,7 % пацієнток. Використання 

лапароскопічної  корекції істмоцелє  покращує візуалізацію анатомічних структур (судин, 

нервів, сечоводів та сечового міхура), мінімізує інтраопераційну крововтрату та інтра-  і   

післяопераційні ускладнення,  зменшує ризик злукового процесу,  сприяє прискоренню 

післяопераційної реабілітації хворих. 

Література. 

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30646424/  Isthmocele: From Risk Factors to Management 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30646424/


 
 

21 
 

2.Vakalyuk LM. Klinichno neprohnozovani rezultaty kesarevoho roztynu [Clinically unpredictable 

results of cesarean section] (2014). Liky Ukrainy – Medicines of Ukraine, 

3. Ohorodnyk AO, Davydova YuV, & Butenko LP. Kesariv roztyn: viddaleni naslidky – «nishi» 

pisliaoperatsiinoho rubtsia [Caesarean section: long-term consequences – "niche" of the 

postoperative scar] (2018). 

 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП ПАЦІЄНТОК З РАННІМИ ГЕСТОЗАМИ  

Ігор ЛЕВИЦЬКИЙ, Галина ГВОЗДЕЦЬКА, Наталія КІНАШ, Світлана ОСТАФІЙЧУК 

 

Ігор ЛЕВИЦЬКИЙ, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового,  

Івано-Франківський національний медичний університет, igvollev@ukr.net 

Галина ГВОЗДЕЦЬКА, асистент кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового,  

Івано-Франківський національний медичний університет, Gvozdetskag_0310@ukr.net 

Наталія КІНАШ, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового,  

Івано-Франківський національний медичний університет, natalikinash78@gmail.com 

Світлана ОСТАФІЙЧУК, д.мед.н, професор завідувач кафедри акушерства та гінекології ім. 

І. Д. Ланового,  Івано-Франківський національний медичний університет 

svitlana.ostafijchuk@gmail.com 

 

Вступ. Ранні гестози є однією з найважливіших проблем охорони материнства та дитинства 

у всьому світі. В умовах сьогодення частота ранніх гестозів спостерігається в 60–80 % 

вагітних, а необхідність у госпіталізації і проведенні спеціального лікування виникає у 12–

17,8 % вагітних [1]. За даними статистики останнього десятиліття, до 60 % вагітних 

відзначають нудоту і запаморочення вранці. Відомо, що ранній гестоз важкого ступеня, 

ускладненнями якого є дегідратація, порушення харчування та обміну, виявляється у 1,5 – 2 

% вагітних, у зв´язку з чим лише в США з цієї причини більше 50 000 вагітних щорічно 

спрямовуються на стаціонарне лікування [2, 7]. Необхідно відзначити, що у 35 % вагітних 

клінічні прояви раннього гестозу хоч і не призводять до госпіталізації, але значно 

погіршують якість життя, працездатність і сімейні взаємини [3]. 

            Гестоз – це патологічний стан вагітної, що пов’язаний із розвитком плідного яйця або 

його елементів і характеризується різноманітністю симптомів [4, 5]. Блювання вагітних не 

має тенденції до зниження і становить, за даними різних авторів, від 8,5 до 13,5 % [4, 7]. 

Високий відсоток даної патології зумовлений дією стресових подразників, які посилюють 

механізми дезадаптації у процесі розвитку вагітності. На даний час відсутнє систематизоване 

уявлення про етіологію та патогенез розвитку ранніх гестозів. У літературі описано 30 теорій 

виникнення цієї проблеми. Загальновизнаною вважається нервово-рефлекторна та 

психогенна теорія патогенезу блювання вагітних  [4, 6]. 

Мета. Провести проспективний клініко-статистичний аналіз груп пацієнток із ранніми 

гестозами в анамнезі та виділити провідні фактори ризику у вказаної категорії жінок. 

Матеріали та методи. У проспективному дослідженні були задіяні 200 жінок: 100 вагітних у 

першому триместрі гестації, 50 жінок на етапі преконцепції, у яких попередня вагітність була 

ускладнена ранніми гестозами та 50 вагітних жінок із фізіологічним перебігом першого 

триместру вагітності. І і ІІ групи  сформували з 100 вагітних із ранніми гестозами, у терміни 

5 – 16 тижнів, а ІІІ групу – 50 жінок, на етапі підготовки до бажаної планованої вагітності. У 

контрольну групу увійшли 50 умовно здорових вагітних у терміни гестації 5-16 тижнів.  

Вагітні І основної групи отримували загальноприйняті лікувальні заходи (препарат емгест, 

корекція дієти, гепатопротектори і симптоматична терапія), пацієнтки ІІ основної групи 

отримували розроблений нами комплекс диференційованих лікувально-профілактичних 

заходів: на прегравідарному етапі отримували протягом 3 місяців до настання вагітності та в 

першому триместрі вагітності по 2000 ОД на добу препарату АКВАДЕТРИМ перорально та 
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вітамінно- мінеральний комплекс «Елевіт пронаталь»  по 1 таблетці зранку. 

            Статистична обробка результатів досліджень проводилась шляхом застосуванням 

методів варіаційної статистики за допомогою програм Statistica 6.0 i Microsoft Excel 5.0. На 

основі кількісних даних вирахували середню арифметичну величину, середнє стандартне 

відхилення. За допомогою комп’ютерних програм в Microsoft Excel 5.0 для категорійних 

даних проводили розрахунок відносних величин та їх похибок. Достовірність різниці  

перевіряли за критерієм Хі квадрат. Різниця між величинами, які порівнювались, вважалась 

достовірною при р&lt;0,05. 

Результати досліджень та  х обговорення. Серед екстрагенітальних патологій, які мають 

вплив на перебіг вагітності та виникнення ранніх гестаційних ускладнень, певне місце 

належить захворюванням шлунково-кишкового тракту, які є в анамнезі у вагітних, або 

вперше виявлені, або даний стан зумовлено вагітністю [3, 5]. Поширеність таких станів у 

вагітних обумовлена фізіологічними змінами в нервовій та ендокринній регуляції шлунково-

кишкового тракту при вагітності. 

За результатами нашого аналізу отримані наступні дані. 

Вік жінок у сформованих групах достовірно не різнився (р>0,05),  що дає змогу не 

розглядати вік як чинник ризику розвитку ранніх гестозів. Соціальна структура основної 

когорти була представлена службовцями (50; 33,3 %), робітницями (41; 27,3 %), студентками 

(27; 18%), як тимчасово не працюючі позиціонували себе 32 (21,4 %) жінок. В основній групі 

переважали мешканки міста (114; 76,0%). 

За індексом маси тіла пацієнток сформовані  основні групи достовірно не різнились 

між собою: І група 17,3 ± 1,2 кг/м 
2
 , ІІ група – 16,7 ± 2,1 кг/м 

2
 , ІІІ група – 16,8 ± 1,5 кг/м 

2
 

при 25,3 ± 3,1 кг/м 
2
 в контрольній групі (р>0,05) 

Соматична захворюваність пацієнток основної когорти вірогідно не різнилась від 

проаналізованої соматичної захворюваності пацієнток ретроспективної когорти. Для 

пацієнток основних груп були характерні хронічні захворювання органів шлунково-

кишкового тракту (гастрити, холецистити та панкреатити). 

Аналіз взаємозв’язку соматичної   патології з ризиком розвитку ранніх гестозів 

показав, що підвищений ризик становлять: хронічний гастрит відношення ризиків 

(ВР)=1,298 (довірчий інтервал (ДІ)- 95 % 1,070-1,573), хронічний холецистит ВР=1,366 (95 % 

ДІ 1,139-1,638;), хронічний панкреатит ВР=1,408 (95 % ДІ 1,195-1,658;), дефіцит маси тіла. – 

ВР=1,210 (95 % ДІ 0,900-1,628). 

Травна система є своєрідною ареною боротьби вже на ранніх термінах гестації. 

Усунення або послаблення впливу провокуючих факторів на рівні травного каналу є 

важливим етапом підтримки гомеостазу та попередження ураження репродуктивної системи. 

Частота екстрагенітальної патології серед вагітних жінок молодого віку не має тенденції до 

зниження і суттєво зростає. На тлі екстрагенітальної патології часто розвивається 

акушерська патологія [6, 7].   

Поширеність захворювань органів травлення в загальній популяції та їх 

хронобіологічне співвідношення вагітності і соматичної патології потребують подальшого 

уточнення патогенетичних механізмів розвитку ускладнень у жінок репродуктивного віку, 

розроблення раціональних алгоритмів ранньої діагностики, профілактики та ефективного 

комплексного лікування в даної категорії пацієнток. 

Висновки. Запропонована етапність дослідження, формування груп хворих, комплексне 

обстеження, використовуючи наведені методи дослідження, дають змогу отримати 

обгрунтований статистичний аналіз результатів, а значить і комплексно підійти до 

поставленої мети і завдань та вдосконалити комплексну прегравідарну підготовку жінок із 

ранніми гестозами в анамнезі. 

Література. 
1. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice Bulletin № 189: Nausea And 

Vomiting Of Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018;131(1):e15-e30.  



 
 

23 
 

2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin: nausea and 

vomiting of pregnancy. Obstet. Gynaecol. 2017:23-54.  

3. Ebrahimi N, Maltepe C, Einarson A. Optimal management of nausea and vomiting of pregnancy. 

Int J Womens Health. 2016:2;69-87. 

4. Lee NM, Saha S. Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterol Clin North Am. 

2016:40(2);124-31. 

5. Linseth G, Vari P. Nausea and vomiting in late pregnancy. Health Care Women 

Int.2017:26(5);53-65. 

6. Fejzo MS, Macgibbon KW, Romero R, Goodwin TM, Mullin PM. Recurrence risk of 

hyperemesis gravidarum. J Midwifery Womens Health. 2017;56(2):32-41. 

7. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. 

Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: An Endocrine Society Clinical 

Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(7):1911-30.  

 

 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ  УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ  В ДІАГНОСТИЦІ   ГРАНИЧНИХ 
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Вступ. Граничні  пухлини  яєчника (ГПЯ) складають 10-20 % від усіх видів епітеліальних 

пухлин жіночої репродуктивной  та системи та 8-16 % всіх неоплазій яєчника. На відміну від 

раку яєчників (РЯ),  ГПЯ у 30 % випадків зустрічається у пацієнток репродуктивного віку, 

при цьому  у третині випадків – у жінок,  молодших 40 років. Показники захворюваності 

варіюють у різних країнах від 1,8 до 4,8 випадків на 100 000 тис. жінок на рік [1-3].  

             Вважають, що ГПЯ мають  низький злоякісний потенціал, але  можуть рецидивувати 

і метастазувати, причому небезпека генералізації пухлинного процесу існує протягом 10 

років і більше [3, 4].  

Мета. Метою дослідження була оцінка сучасних можливостей  ультрасонографії в 

діагностиці граничних епітеліальних пухлин яєчників.   

Матеріали і методи. Під спостереженням  у відділенні інвазивних методів діагностики і 

лікування  Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного 

університету протягом 2017-2021 років перебувало 22 хворих репродуктивного віку з 

граничними  епітеліальними пухлинами яєчників. Після уточнення анамнестичних даних, 

повного клініко-лабораторного та інструментального обстеження (ультрасонографія з 

використанням піхвового та абдомінального датчиків, кольорове допплерівське картування, 

дослідження концентрації в сироватці крові пухлинного маркера СА125, HE-4 у динаміці, а 

за необхідності, проводили додаткові методи дослідження (рентгенографія органів грудної 

клітки, комп’ютерна томографія або магнітнорезонансна томографія), лапароскопія. 

Результати та  х обговорення. На етапі догоспітального обстеження пацієнток з ГПЯ 

при був ультрасонографії з використанням піхвового та абдомінального датчиків, 

кольорового допплерівського картування органів малого тазу за  критеріями  IETA та 

оцінкою за BIRADS-3 і більше  попередньо діагностовані ГПЯ.  З метою диференційної 

діагностики додатково застосовували  магнітно-резонансну томографію  (МРТ) та 

комп’ютерну томографію (КТ) з контрастуванням, а також досліджували  рівень 

онкомаркерів: СА-125, НЕ-46 індекс ROMA.    
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Враховуючи репродуктивний вік і бажання зберегти  фертильність, наступним етапом 

діагностики стала лапароскопія для стадіювання пухлинного процесу та, за можливістю, 

виконання органозберігаючого лікування. Враховуючи дані доопераційного обстеження  та 

післяопераційного гістологічного дослідження,   ми отримали такі результати для методу 

ультразвукової діагностики з кольоровим доплерівським картуванням, доплерометрією:  

чутливість 83 %, специфічність — 64 %, позитивна прогностична точність — 56 %, 

негативна прогностична точність — 66 %. 

Висновки. 

1. Ультрасонографія з кольоровим доплерівським картуванням може бути чутливим методом 

скринінгу та доопераційної діагностики граничних ептеліальних пухлин яєчників. 

2. Застосування комплексного доопераційного  обстеження (ультрасонографія, МРТ, КТ, 

дослідження рівня онкомаркерів в сироватці крові)  разом з лапароскопічною діагностикою  

надає  можливість виконати органозберігаюче лікування при  граничних пухлинах яєчника, 

уникати травматичних оперативних втручань на органах малого таза та зберегти 

репродуктивний потенціал у цієї категорії хворих.  
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Вступ. Граничні пухлини  яєчника – пухлини які розвиваються з поверхневого епітелію, та 

складають 10-20 % від усіх видів епітеліальних пухлин жіночої репродуктивной сфери. В 

Україні щорічно реєструється 15-25 % пацієнток із ГПЯ серед усіх пухлин яєчників. На 

відміну від раку яєчників (РЯ) – у 30 % випадків ГПЯ найчастіше зустрічається у пацієнток 

репродуктивного віку, при цьому третина їх молодша за 40 років. Показники захворюваності 

варіюють у різних країнах від 1,8 до 4,8 випадків на 100  тис. жінок на рік [8]. 

            При відносно сприятливому перебігу, ГПЯ мають злоякісний потенціал — можуть 

рецидивувати і метастазувати, причому небезпека генералізації пухлинного процесу існує 

протягом 10 років і більш.  

Мета дослідження. Метою дослідження було підвишення ефективности діагностики хворих 

з пограничними епітеліальними пухлинами яєчників. На основі  клініко-лабораторних, 

малоінвазивних методів обстеження (УЗД, КТ, МРТ), морфологічних та імуногістохімічних 
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критеріїв диференціальної діагностики та призначення цілеспрямованої патогенетичної 

терапії зі збереженням репродуктиного потенціалу хворої. 

Матеріали та методи. Після уточнення анамнестичних даних, повного клініко-

лабораторного та інструментального обстеження (ультрасонографія з використанням 

піхвового та абдомінального датчиків, кольорове допплерівське картування, дослідження 

концентрації в сироватці крові пухлинного маркера СА125, HE-4 у динаміці, а за 

необхідності — додаткові методи дослідження (рентгенографія органів грудної клітки, 

комп’ютерна томографія або магнітнорезонансна томографія), лапароскопія.  

На етапі до госпітального обстеження пацієнток з ГПЯ, був застосован метод 

ультрасонографії з використанням піхвового та абдомінального датчиків, кольорового 

допплерівського картування органів малого тазу,  що надало можливість запідозрити 

наявність ГПЯ. Метод є високоінформативним, дозволяє виявити зміни у яєчниках на ранніх 

етапах. Незважаючи на схожість зображень ГПЯ з серозним раком яєчників, застосування 

методів КТ та МРТ при проведені диференціальної діагностиці відіграють важливу роль в 

постановки діагнозу на до госпітальному етапі обстеження. Для ГПЯ не характерна наявність 

специфічних симптомів, за якими можна було б поставити діагноз, якщо вони не стають 

дуже великими і не порушують функцію суміжних органів, що відбувається вкрай рідко. 

Використання на етапі діагностики  лапораскопічного метода обстеження, надало 

можливість оцінити чутливість та специфічність цих методів в діагностиці пухлиноподібних 

утворів. визначено чутливість, специфічність та діагностичну цінність методів візуалізації: 

(ультрасонографія  — високоінформативний метод діагностики рецидивів ГПЯ з чутливістю 

83,5 %, специфічністю — 64 %, позитивною прогностичною достовірністю — 56 %, 

негативною прогностичною достовірністю — 66,4 % в діагностиці ГПЯ. 

Висновки. Встановити діагноз ГПЯ на етапі передопераційної підготовки неможливо. 

Тільки отримання результатів патогістологічного дослідження дає право на проведення 

оперативного лікування в органозберігаючому обсязі. Перспективним напрямком в 

діагностиці, з великим ступенем ймовірності виявити пухлини яєчника, є застосування 

специфічних пухлинних маркерів. Речовини, які починають продукувати пухлину внаслідок 

зміни метаболізму трансформованої клітини, що мутувала. Пухлинні маркери визначаються 

в гістологічних препаратах або в біологічних рідинах хворих людей. Маркери: СА-125 та 

СА-19,9, НЕ-4. Визнати їх панацеєю для постановки діагнозу не можна, оскільки кількість 

хибнопозитивних і хибнонегативних результатів досить велика.  

Однак застосування сучасних технологій, наприкладі лапароскопічного оперативного 

втручання, надало можливість проводити функціональний підхід до хірургічної корекції,  у 

разі наявності пограничних пухлин яєчника.   Дозволяє уникати травматичних оперативних 

втручань на органах малого тазу та зберегти репродуктивний потенціал у цієї категорії 

хворих.  

Застосування комплексного подходу з використанням новітніх діагностичних методів, 

при обстеженні жінок з пухлиноподібними новоутвореннями  органів малого тазу, надають 

можливість провести ранню діагностику пограничних пухлин.    
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Вступ. Надлишкова маса тала та ожиріння серед жінок репродуктивного віку є глобальною 

проблемою. Добре відомо, що ожиріння пов’язане з підвищеною захворюваністю матері та 

плода під час вагітності та пологів. Існують підтвердження, що ожиріння пов’язане з 

підвищеним ризиком кесаревого розтину вдвічі та втричі при ожирінні третього ступеня [1]. 

Тривалість пологів у таких пацієнток пов’язана з підвищеним ризиком тяжких наслідків для 

матері та плода [2]. Крім того, новонароджені від матерів, які страждають ожирінням, мають 

більше шансів госпіталізації до відділення інтенсивної терапії новонароджених [3]. Проте, у 

літературі недостатньо висвітлено проблема перебігу вагітності та пологів у вагітних 

категорії надлишкового індексу маси тіла (ІМТ), що стало підставою до даного дослідження. 

Мета. Проаналізувати особливості перебігу пологів та післяпологового періоду у жінок з 

надлишковою масою тіла.  

Матеріали та методи. Обстежено 68 вагітних з надлишковою (перша група) та 49 з 

нормальною (група порівняння) масою тіла на прегравідарному етапі. Критерії включення 

пацієнток у дослідження були вік від 18 до 45 років, відсутність тяжких екстрагенітальних 

захворювань, одноплідна вагітність, термін пологів 37 тижнів і більше. Середній вік жінок 

становив 27,6±5,0 років і достовірно не різнився у групах (р>0,05). На прегравідарному етапі 

у жінок першої групи ІМТ був 27,3±1,2 кг/м
2
, групи порівняння – 22,4±1,3 кг/м

2
. Більшість 

обстежених були першонароджуючі – 49 (72,1 %) жінок першої групи та 43 (87,8 %) групи 

порівняння (р>0,05). Усім проводили антропометрію, розраховували ІМТ за формулою Кетле 

(відношення маси тіла (кг) до квадрату зросту (м
2
)). Цифровий матеріал обробляли 

статистично за допомогою пакету статистичного аналізу на базі Microsoft Excel та «Statistica 

12.0» (StatSoft Inc., USA). 

Результати та їх обговорення. Пологи у всіх пацієнток відбулися у терміні доношеної 

вагітності в (38,9±1,0) тижнів (95 % CІ 38,6-39,1) та (39,1±1,1) тижнів (95 % CІ 38,8-39,4) 

відповідно першої групи та групи порівняння без достовірної різниці (р>0,05). У більшості 

жінок з нормальним ІМТ мали місце вагінальні пологи (у 42 (85,7 %) проти 46 (67,6 %) у 

першій групі, р<0,05). У вагітних з надлишковою масою тіла частота кесаревого розтину 

перевищувала у 2,3 рази показник групи  порівняння (32,4 % проти 14,3 %, р<0,05). Відсоток 

планових та ургентних кесаревих розтинів різнився по групах. У вагітних першої групи 

переважала частота ургентних абдомінальних розроджень (68,2 % проти 31,8 % за 

плановими показаннями, р<0,05). У жінок групи порівняння навпаки 85,7 % вагітних були 

прооперовані за плановими показаннями проти 14,3 % ургентних втручань (р<0,05).    

Проведено аналіз структури ускладнень у вагінальних пологах у 46 вагітних першої та 

42 осіб групи порівняння. В першій групі відмічено достовірно нижчий відсоток жінок із 

спонтанним початком пологової діяльності (78,3 %) та у 4,5 рази вища частота індукованих 

пологів (21,7 %) порівняно з групою порівняння (95,2 % та 4,8 % відповідно, у обох випадках 

р<0,05). У вагітних з надлишковою масою тіла встановлено зростання відсотку осіб з 

порушенням скоротливої діяльності матки у 3,7 разів (р<0,001) за рахунок вторинної 

слабкості (19,6 %) та дискоординованої пологової діяльності (17,4 %)  порівняно з вагітними 

у групі порівняння (2,4 % та 2,4 % відповідно, у обох випадках р<0,05). У 12/46 (26,1 %) 
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жінок першої групи діагностували атонічну кровотечу у ранньому післяпологовому періоді 

проти 3/42 (7,1 %) жінок групи порівняння (р<0,05). Не відмічено вірогідної різниці у 

тривалості пологів у обох групах (8,79±1,11 годин та 8,84±1,18 годин відповідно, р>0,05).   

У дослідженні проаналізовано частоту втручань в пологах у обстежених вагітних. Так, 

у групі з надлишковим ІМТ достовірно більшому відсотку жінок проводили 

пологостимуляцію внутрішньовенним введенням окситоцину у 2,6 рази (р<0,05), епізіо- або 

перінеотомію у 4,2 рази (р<0,05), оперативні вагінальні пологами у 3,6 разів (р<0,05) 

порівняно з пацієнтками з нормальним ІМТ (у всіх випадках р<0,05). У роботі не 

діагностовано статистично достовірної різниці у частоті виникнення ускладнень у 

післяпологовому періоді у групах породіль з різною масою тіла (р>0,05). 

Отже, у дослідженні продемонстровано, що жінки з надлишковою масою тіла на 

прегравідарному етапі є у підвищеному ризику індукції пологів (OR=5,56; 95% CІ: 1,14-

27,07; р<0,05), порушення скоротливої діяльності матки (8,53; 3,11-23,38) та післяпологової 

кровотечі (4,59; 1,19-17,63), у 2,8 разів збільшується ризик кесаревого розтину (2,87; 1,11-

7,40) здебільшого за рахунок ургентних показань, достовірно зростає частота втручань в 

пологах (р<0,05) і ризик оперативного вагінального розродження (5,69; 1,50-21,54) порівняно 

з групою жінок з нормальною масою тіла. У представленій роботі показано, що високий 

ризик кесаревого розтину у першій групі пов'язаний з затримкою ініціації спонтанної 

скоротливої активності матки, підвищеною частотою необхідності індукції пологів, вищим 

відсотком ускладнень під час пологів проти групи порівняння, що  узгоджуються з 

результатами інших досліджень [1]. Також існує підтвердження, що метаболічні зрушення 

при надлишковій масі тіла ведуть до гормонального дисбалансу, порушення окисно-

відновних процесів в міометрії та аномалій скоротливої діяльності матки [2]. 

Висновки. Вагітні жінки з надлишковою масою тіла мають значно більший ризик 

несприятливих акушерських та перинатальних наслідків в пологах та післяпологовому 

періоді, що збільшує лікарняний та економічний тягар. Стратифікація ризиків гестаційних 

ускладень, пов′язаних з надлишковою масою тіла на прегравідарному етапі, може допомогти 

акушерам прийняти кращі клінічні рішення та покращити результати ведення пацієнтів. 
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Вступ. Проблема плацентарної дисфункції не втрачає своєї актуальності протягом останньго 

десятиліття у зв’язку з тим, що великі акушерскі синдроми є основною причиною 

перинатальних втрат вагітності [1, 7]. В основі розвитку цих синдромів є ендотеліальна та 

плацентарна дисфункція [2, 3, 5]. У свою чергу, гормональна та ендотеліальна дисфункції є 

однією із причин розвитку ендометріозу внутрішнього та зовнішнього [4, 6] .  

https://sciprofiles.com/profile/878064
https://sciprofiles.com/profile/878064
https://sciprofiles.com/profile/author/NmJpd3ZncFBJQU4wcFI3Q3VvWnFnTTJUeExqQmxLM0tEVnZzZm9YWDRxcStVbTVDdEo5QndoaDRwQnE4UGNQUg==
https://sciprofiles.com/profile/author/UWVhQisxOFlkQi9XWlUxQWtNelVaMzdzUTB4MnJHb29SK0J3Nzg3QVlOUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/Q2l5WXZVM1NpdFZkS3lQckhRMi8rY1UvbGZZK052Z0hYbFZnSUNCNituZFRkcGtjcnhTVHJuSDZ1dWJ0UHZ2dA==
https://sciprofiles.com/profile/author/OCs4ZzBMdXdhYkZNMFZqdXQ1bGNXUDllaHJjU0ZNc1ZQZWp6UUNvVXl2MC96STNCTFlxUHY3RlJjRjhFZUhEKw==
https://sciprofiles.com/profile/25353
mailto:olga.nadvorna@gmail.com


 
 

28 
 

Метою данної роботи було проаналізувати наявність плацентарної дисфункії у жінок із 

внутрішнім ендометріозом (аденоміозом). 

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі «НВК Пологовий будинок N5» 

міста Одеси з 2020-2022 роки. За допомогою ретроспективного аналізу було проаналізовано 

45 історій пологів жінок, які мали аденоміоз в анамнезі та підтверджену плацентарну 

дисфункцію під час теперішньої вагітності. Контрольну групу склали 38 вагітних без 

діагнозу аденоміозу в анамнезі. 

Результати. У 26 вагітних жінок (57,7 %) з аденоміозом в анамнезі мала місце плацентарна 

дисфункція (пізніше підтверджена гістологічним дослідженням) та такий її прояв як ЗВУР 

плода – 2 випадки (4,4 %), порушення показників кровотоку у судинах пуповини, маткових 

та церебральних. В 7 випадках (15,5 %) мало місце передлежання плаценти. Прееклампсія 

була виявлена у 5 (11,1 %) випадках, пологи до терміну – у 8 (17,8 %) випадках, дострокове 

відшарування плаценти у 3 випадках (6,7 %) жінок основної групи.  У жінок контрольної 

групи  плацентарна дисфункція виявилась у 2 (5,3 %), прееклампсія різних ступенів важкості 

– у 2 (5,3 %) жінок, пологи до терміну у 3 жінок (7,9 %), патологічного розташування 

плаценти та її дострокового відшарування у жінок контрольної групи не було виявлено. 

Висновки. Вагітні жінки з аденоміозом в анамнезі мають вищий рівень виникнення 

дисфункції плаценти та ускладнень, пов’язаних із цим, ніж  інших проблем вагітності. 
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Вступ. Хронічна венозна недостатність – патологія, яка виникає внаслідок порушення 

венозного відтоку крові в нижніх кінцівках та зачіпає більше жіночу половину населення, ніж 

чоловічу. Дослідженнями, проведеними в останні десятиліття, встановлено значення 

вагітності в розвитку хронічних захворювань вен нижніх кінцівок [1]. Варикозна хвороба 

викликає естетичний дискомфорт, трофічні зміни тканин нижніх кінцівок, сприяє розвитку 

варикотромбофлебіту і тромбоемболій, які несуть небезпеку для здоров’я матері і плоду [2]. 

Оскільки вагітність є важливим фактором ризику розвитку венозних тромботичних і 

тромбоемболічних ускладнень, це вимагає пильної уваги до венозної системі цієї категорії 

жінок. Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок – маніфестація порушень венозної 

гемодинаміки, які призводять до стійкого застою венозної крові в ураженій кінцівці. З огляду 

на зміни реологічних властивостей крові, струму крові, венозний застій в нижніх кінцівках, 

трофічні зміни венозної стінки і активацію імунних механізмів, можна припустити, що 

хронічна венозна недостатність також впливає на внутрішньоутробний розвиток плода [3]. 

Метою нашого дослідження було зниження числа ускладнень в перинатальному періоді у 

вагітних із хронічною венозною недостатністю з використанням компресійних методів 

лікування.  

Матеріали та методи. У ході дослідження вивчали особливості анамнезу, перебігу вагітності 

і пологів, виявляли провокуючі фактори ризику плацентарних порушень при варикозній 

хворобі у вагітних, проводили оцінку даних лабораторних та функціональних досліджень у 

вагітних з різними варіантами перебігу варикозної хвороби. Вивчали ефективність 

використання компресійних засобів (компресійні панчохи та компресійні колготи), які 

призначались частіше для лікування, ніж з метою профілактики ускладнень хронічної 

варикозної недостатності. 

Під час дослідження проведено ретроспективний аналіз 89 історій вагітності та пологів 

з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок та малого таза, з різним ступенем хронічної 

венозної недостатності: 0 стадія – 40 вагітних; І стадія – 29 вагітних; ІІ стадія – 14 вагітних; ІІІ 

стадія – 6 вагітних. Усіх жінок було поділено на 2 групи. До першої увійшли 40 вагітних, які 

використовували компресійні засоби лікування з метою профілактики ускладнень хронічної 

венозної недостатності. Другу групу склали 49 вагітних, що не використовували компресійні 

засоби. Клінічні групи вірогідно не відрізнялися за віком, анамнестичними даними та 

паритетом. У 14 пацієнток першої та 16 вагітних другої групи відмічено наявність спадкової 

схильності до варикозної хвороби. У першій групі повторно народжували 64,3 % жінок, а в 

другій – 60,2  % пацієнток. 

Результати та  х обговорення. Компресійна терапія є фундаментом профілактики та 

лікування варикозу і хронічної венозної недостатності, що створює оптимальні умови для 

нормалізації венозного відтоку від нижніх кінцівок, знижує навантаження на венозну систему 

ніг та запобігає венозному застою. Компресійний трикотаж для обстежуваних вагітних 

підбирався індивідуально (за мірками), враховуючи відповідність анатомічного профілю 

кінцівки для створення правильного градієнту тиску. При різних стадіях хронічної венозної 

недостатності використовувався відповідний клас компресії. Під час використання 

компресійних засобів в жодному випадку не спостерігалось негативних побічних впливів. 

Наприкінці вагітності жінки першої групи відзначали зменшення спонтанного болю в 

ураженій кінцівці, зменшення набряку та почервоніння по ходу вен. Лікування з 

використанням компресійних засобів сприяло усуненню парестезій у 60 % жінок першої 

групи у яких вони раніше визначалися. Спонтанні судоми перестали турбувати 30 % жінок 

першої групи. Патологічний перебіг пологів спостерігався у жінок другої групи частіше в 

порівнянні з першою групою. Крововтрата під час пологів через природні пологові шляхи 
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становила 250,0±100 мл в першій групі, в другій групі 300±100мл. Післяпологовий період 

ускладнився тромбофлебітом варикозних вен в однієї породіллі першої групи і у трьох 

породіль групи контролю. 

Висновки. Проведене клінічне дослідження дає змогу зробити висновок, що застосування 

компресійних засобів у вагітних є ефективним методом лікування хронічної варикозної 

недостатності та профілактики венозних ускладнень.  
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Вступ. Останнім часом спостерігається стійке зростання різних варіантів нейроендокринних 

розладів у жінок, зокрема, зросла частота ожиріння серед молодих дівчат. Функціональна 

життєздатність репродуктивної системи визначається, перш за все, стабільністю 

менструального циклу, а його порушення найчастіше свідчать про дисбаланс 

нейроендокринної регуляції репродуктивної функції. Проте у даному контексті дискусійним 

та несистематизованим залишаються повідомлення щодо порушень репродуктивного 

здоров’я у пацієнток з надмірною масою тіла – станом метаболічних порушень, які 

розвиваються до маніфестації ожиріння. Все вище викладене і визначило тему, мету та 

завдання даного наукового пошуку. 

Мета дослідження - виявити провідні чинники порушення параметрів репродуктивного 

здоров’я у молодих жінок раннього із надмірною масою тіла. 

Матеріали та методи дослідження: Проведено аналітичне опрацювання анкетування та 

медичної документації для оцінки імовірних чинників порушення репродуктивного здоров’я 

та розладів менструального циклу у 260 жінок із надмірною масою тіла (Е-62.3 за МКХ 10 - 

індекс маси тіла (ІМТ) ≥ 25 кг/м2 до ≤ 29,99 кг/м2) віком 18-35 років. Контрольну групу 

склали 100 пацієнток з нормальним ІМТ. Аналіз даних виконано з використанням пакету 

статистичних програм Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США). Зв’язок незалежних перемінних зі 

станом, який вивчали, представлено за відношення шансів (OR) та 95 % довірчим інтервалом 

(СІ).  

Результати дослідження та  х обговорення. Встановлено ускладнений перебіг вагітності у 

матерів обстежених жінок у більшій половині спостережень (66,9 %), де найбільш високу 

прогностичну значимість мали плацентарна дисфункція, дистрес плоду та тяжка 

прееклампсія (OR=11,4; 95 %: 1,38–29,7). Параметри порушення репродуктивного здоров’я 

були наступні: опсогіпо-аменореї (36,9 %), передменструальний синдром (51,5 %) та 
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аномальні маткові кровотечі (36,9 %), гіперандрогенні стани (44,6 %), мультикістозний 

морфотип яєчників (50,8 %) та метаболічні порушення  (інсулінорезистентність, інсулінемія, 

дисліпідемія) (33,1%). Тригером змін, у тому числі аутоіммуних, у яєчниках можуть бути 

запальні  захворювання органів малого тазу: неспецифічний вагініт (33,1 %), кандидозний 

вагініт (37,7 %), диспластичні процеси шийки матки (16,9 %). Репродуктивний потенціал у 

даної категорії був зниженим: безпліддя відмітили у 29,2 % спостережень, невиношування – 

у 33,1%, гестаційні ускладнення супроводжували вагітність у 44,6 %.  

Висновки. Найбільш значимими факторами, що знижують репродуктивний потенціал у 

молодих жінок з надмірною масою тіла стали: ускладнений перебіг вагітності та 

перинатальні інфекції у матері, особливо перенесені на ранніх термінах; тиреопатії 

(гіпотиреоз), запальні процеси органів малого тазу та метаболічні порушення. 

Перспективним є подальше вивчення імовірних чинників, що визначають репродуктивну 

функцію жінки.  
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Вступ. Ановуляторне непліддя, особливо вилікуване допоміжними репродуктивними 

технологіями (ДРТ), слід розглядати як вагомий фактор ризику розвитку недостатності 

шийки матки і як наслідок невиношування вагітності [1, 3, 4]. Сьогодні проблема 

невиношування вагітності у всьому світі постає особливо актуальною на фоні зростання 

частоти непліддя. Однією з її причин є істміко-цервікальна недостатність (ІЦН) та синдром 

«короткої шийки матки», про який все частіше заявляє сучасна література [1, 4].  

Мета. Визначення параметрів еластографії шийки матки у жінок із синдромом короткої 

шийки матки та ановуляторним непліддям в анамнезі та підбір методу корекції в залежності 

від типу еластограми. 

Матеріали та методи. Проведено проспективне дослідження 25 вагітних жінок в терміні 

вагітності 11-13 тижнів +6 днів, у яких діагностовано коротку шийку матки. Вагітність у всіх 

пацієнток настала після лікування ановуляторного непліддя, шляхом застосування ДРТ, 

зокрема ЗІВ. До контрольної групи увійшли 30 здорових пацієнток із фізіологічним 

перебігом вагітності, що настала самостійно.  
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Критеріями включення до основної групи були: одноплідна вагітність, яка настала 

після лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ, коротка шийка матки, 

діагностована за даними трансвагінального ультразвукового дослідження під час І 

пренатального скринінгу та наявність одного з чинників невиношування вагітності: 

передчасні пологи (ПП), самовільний пізній викидень, втручання на шийці матки, які 

вимагали її розширення (кюретаж, гістероскопія, інструментальне переривання вагітності) в 

анамнезі, гіперандрогенія.  

Етапність дослідження шийки матки включала: трансвагінальну цервікометрію в В-

режимі та компресійну еластографію. Дослідження проводилося в режимі реального часу.  

Основну увагу зверталося на зони інтересу, а саме ділянка внутрішнього вічка, цервікальний 

канал, передня та задня губа шийки матки. Еластографічна оцінка здійснювалася  традиційно 

з використанням спектральної кольорової шкали, що оцінюється за п’ятибальною системою 

від 0 до 4 балів  в залежності від отриманого кольору. Ділянки шийки матки з найбільшою 

щільністю тканини фарбуються на еластограмі фіолетово-синім забарвленням (0 і 1 бал 

відповідно),  ділянки середньої щільності  візуалізуються, як зелені  - 2 бали, жовтий колір 

асоціюється  з середньо-м’якою (3 бали) та червоний – м’якою тканиною (4 бали). На основі 

отриманих еластографічних параметрів всі еластограми поділяли на три типи: жорсткий, 

змішаний та м’який. 

Результати. Аналізуючи результати ультразвукової еластографії шийки матки було 

виявлено, що в основній групі змішаний тип еластограми спостерігався у 14 (56,00 %) 

пацієнток, м’який тип у 11 (44,00 %), в той час як у всіх жінок контрольної групи вся тканина 

шийки матки була щільною, що вказувало на жорсткий тип еластограми. При визначенні 

коефіцієнта деформації відмічено достовірну різницю показника  в зоні інтересу (ділянка 

внутрішнього вічка та цервікального каналу) між обома групами. Пацієнткам із змішаним 

типом еластограми шийки матки було проведено профілактичну механічну корекцію змін 

шийки матки шляхом накладання акушерського розвантажуючого песарію, а вагітним з 

м’яким типом еластограми шийки матки – накладено цервікальний серкляж мерсиленовою 

стрічкою. Більшість вагітних основної групи мали своєчасні пологи (92,00 %), лише у двох 

(8,00 %) пацієнток пологи були передчасними в терміні 34-36 тижнів +6 днів гестації, а це по 

одній жінці з різним методом корекції. Частота кесаревого розтину у жінок з короткою 

шийкою матки була в 4,19 раза більшою, ніж у здорових вагітних. 

У новонароджених, які народились від матерів, вагітність яких настала після 

лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ і перебігала на фоні ризику 

виникнення ІЦН, захворюваність раннього неонатального періоду була представлена такою 

патологією: недоношеність діагностовано у двох (8,00 %) дітей, малий розмір плоду для 

гестаційного віку, внутрішньоутробна гіпоксія та синдром дихальних розладів мали по 

одному немовляти. 

Висновки. У жінок з короткою шийкою матки та ановуляторним непліддям, лікованим 

шляхом застосування ДРТ, спостерігаються значні зміни деформації тканини  внутрішнього 

вічка та цервікального каналу. Метод компресійної еластографії є ефективним для  оцінки 

щільності тканин шийки матки, що дозволяє виявляти патологічні зміни шийки матки у 

жінок групи ризику на ранніх термінах вагітності та  індивідуально підбирати метод 

корекції. Використання типів еластограм для диференційованого підходу  у виборі методики 

корекції змін шийки матки є ефективним і може бути запропонованим для широкого 

застосування. 
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Вступ. Актуальність поєднання доброякісної гіперпластичної патології ендометрія та 

міометрія пов’язана із досить високою розповсюдженістю (25,4 – 85 %) та коморбідністю 

(30-76,8 %) цих станів, що вимагає доопераційної морфофункціональної оцінки стану 

ендометрія [3]. Згідно сучасних медичних настанов, пайпель – біопсія ендометрія є 

малоінвазивною альтернативою хірургічному методу діагностики його патологічних станів 

[1]. За даними деяких досліджень, ефективність та достовірність цього методу  становить     

97 %, хоча деякі автори вважають хірургічні методи отримання зразків ендометрія для 

гістологічного дослідження найбільш надійними, особливо у випадку діагностики атипової 

гіперплазії ендометрія [2]. 

Мета роботи. Визначення чутливості та специфічності пайпель-біопсії при доопераційній 

морфологічній оцінці стану ендометрія пацієнток з міомою матки. 

Матеріали та методи. Порівняльний аналіз результатів гістологічних досліджень зразків 

ендометрія 136 пацієнток, отриманих при пайпель-біопсії в доопераційний термін із 

результатами дослідження макропрепарату після гістеректомії з приводу міоми матки.  

Чутливість (ЧД) і специфічність (СД) дослідження розраховували стандартним 

математичним способом. 

Результати та обговорення. Ендометріоїдна карцинома не була діагностована при 

гістологічному дослідженні зразків ендометрія, отриманих як при пайпель-біопсії, так і при 

остаточному дослідженні макропрепарату, можливо, завдяки виключенню з дослідження 

пацієнток із потенційно злоякісними процесами.  

Відсоток  морфологічно встановленого атипічного гіперпластичного процесу був 

незначним (4,41 %), що стало підставою для його виключення із порівняльного аналізу.  

За остаточним післяопераційним морфологічним заключенням ендометрій без 

патології мав місце у 33,8 % випадків, з гіперпластичним процесом – у 66,2 %, що майже 

вдвічі частіше і, таким чином, підтверджує коморбідність гіперпластичних процесів матки. 

Розходження остаточних морфологічних результатів дослідження макропрепарату з 

попередніми, доопераційними склало 6,92 %, із них хибнопозитивних – 3,84 %, 

хибнонегативних – 3,05 % (ЧД – 94,2±0,98 %, p<0,05, СД- 93,4±0,76 %, p<0,05). 

Висновки.  

1. Пайпель-біопсія з гістологічним дослідженням біоптата має високу діагностичну 

значимість для морфологічної оцінки ендометрія при доброякісних гіперпластичних 

процесах матки, на що вказує її висока діагностична чутливість та специфічність. 
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2. Перевага пайпель-біопсії над стандартним хірургічним методом отримання зразків 

ендометрія для патогістологічного дослідження обумовлена її малоінвазивністю та 

атравматичністю, змогою проведення в амбулаторних умовах та відсутністю необхідності 

анестезіологічного забезпечення, а отже не передбачає спеціальної підготовки напередодні 

процедури, що є найбільш комфортним та найменш болісним методом діагностики. 
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Вступ. Необхідність вивчення та лікування бактеріально-вірусних мікст-інфекцій нижніх 

відділів репродуктивного тракту, перш за все рецидивуючого бактеріального вагінозу (БВ), 

обумовлена їх значимим поширенням, резистентністю до лікування, розвитком побічних 

реакцій, тривалим та стійким перебігом та хронізацією процесу [1, 2]. 

Метa. Оцінити стан мікробіоти слизової репродуктивного тракту  та встановити характер 

імунологічних порушень параметрів місцевого протиінфекційного захисту, що лежать у 

основі розвитку та прогресування бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку. 

Матеріали та методи. Нами було проведено комплексне дослідження 60 пацієнток 

репродуктивного віку із клінічними та лабораторними проявами БВ, із них – 30 пацієнток з 

вперше виявленим бактеріальним вагінозом (перша група), 30 пацієнток із рецидивуючим 

бактеріальним вагінозом (друга група). Контрольну групу склали 30 здорових пацієнток без 

гінекологічної та соматичної патології. Використовували бактеріоскопічний, цитологічний, 

бактеріологічний методи, рН-метрію, амінний тест, метод оцінки біоценозу урогенітального 

тракту у реальному часі «Фемофлор», кольпоскопію, ІФА визначення вмісту лактоферину та 

лізоциму, імуноглобулінів класів А, М та G у піхвових виділеннях, рівні ряду цитокінів (IL-

1β, IL-4, TNF-α та IFN–γ) у секреті цервікального слизу. Статистична обробка проведена з 

використанням прикладних програм Statistica 6.1.  

Результати дослідження та  х обговорення. При аналізі спектру інфекцій, що передаються 

статевим шляхом, у 2 групі достовірно частіше відмітили хламідійну інфекцію, мікоплазмову 

інфекцію та вірусні асоціації. Дослідження вагінального біотопу дозволило встановити у 

даній групі нормоценоз у 13,8 % спостережень, що у 2,6 раза рідше проти даних 1 групи, 
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помірний дисбіоз виявлено у 30,0 %, виражений – у 16,7 %; у 9 жінок (30 %) вагома роль 

порушення мікроценозу відведена анаеробній флорі. У пацієнток в 1 групі вказані параметри 

визначали у 1,7-2,6 раза рідше. Оцінка рівня дисбіотичних порушень продемонструвала 

виражений дисбаланс мікробіоти, діагностований у 1,6 раза частіше у 2 групі, проти даних 

жінок 1 групи, де ініціюючими кофакторами дисбіотичних порушень домінували гриби роду 

Candida та анаеробні мікроорганізми.  

При оцінці вмісту маркерів імунного локального захисту встановлено зниження рівня 

концентрації лактоферину у жінок із рецидивуючим БВ у 3,8 раза, лізоциму у 2 рази (p<0,05) 

у порівнянні з контрольною групою. За нашими результатами виявлена депресія синтезу 

рівня IgA у 4,1 раза та IgG у 1,6 раза та зростання концентрації IgМ у 3,4 раза, перш за все у 

пацієнток 2 групи і, як наслідок, відхилення співвідношення IgG/IgA у 2,8 раза (p<0,05). 

Оцінка рівня концентрації маркерів цитокінового ряду продемонструвала підвищення 

прозапальної активності, особливо у пацієнток 2 групи, зокрема зниження рівня IL-1β (у 1,7 

раза проти даних контролю, p<0,05) та підвищення рівня локальної продукції TNF-α, як 

позитивного регулятора запальної реакції (у 3,8 раза проти даних контролю (p<0,05). Низькі 

показники рівня  IFN–γ (у 1,9 раза проти даних контрольної групи, p<0,05), а також зниження 

рівня протизапального цитокіну IL-4 (у 2,5 раза проти даних контролю, p<0,05) 

демонструють депресію процесів інтерфероногенезу, знижені можливості для елімінації 

збудників та дисбаланс цитокінового статусу. 

Висновки. Аналіз структури мікробіоценозу урогенітального тракту у жінок з 

рецидивуючим бактеріальним вагінозом продемонстрував присутність аеробно-анаеробної 

мікрофлори, домінування кандидозної, хламідійної та вірусної інфекції, асоціації вірусних 

(33,3 %) та вірусно-бактеріальних (46,7 %) інфектів та переважання виражених дисбіотичних 

порушень. Порушення параметрів місцевого імунного гомеостазу характеризуються 

зниженням рівня лактоферину та лізоциму, як основних предикторів неспроможності 

належного протиінфекційного захисту та схильності до рецидивів, а також зростанням 

концентрації IgМ, глибокою депресією синтезу sIg A та цитокіновим дисбалансом. 
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Вступ. Ендометріоз зустрічається у 5-10 % жінок репродуктивного віку, а серед безплідних 

жінок частота виявлення цього захворювання становить 45–55% [1]. Понад 35 % пацієнток, 

що звернулись для проведення екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), мають зовнішній 
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генітальний ендометріоз [2]. Понад 60  % хворих на   ендометріоз страждають на  хронічний 

тазовий біль, диспареунію, тяжку дисменорею [3]. Наявність ендометріом, особливо 

двобічних, значно зменшує оваріальний резерв і фертильність [4]. Згідно з рекомендаціями 

Американської асоціації репродуктивної медицини (ASRM), ендометріоз слід розглядати як 

хронічне захворювання, яке потребує довгострокового плану ведення пацієнток з 

використанням медикаментозної терапії в післяопераційному періоді, щоб уникнути 

повторних хірургічних втручань [5]. 

Мета. Дослідити ефективність комбінованого лікування ендометріом яєчників для 

запобігання рецидиву ендометріом яєчників у післяопераційному періоді. 

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 46 жінок репродуктивного віку які 

отримали  комбіноване (хірургічне  та післяопераційне медикаментозне) лікування з приводу 

безплідності та  ендометріом яєчників  у 2018-2019 роках у Багатопрофільному медичному 

центрі Одеського національного медичного університету.   

Результати та  х обговорення. Оперативне втручання включало лапароскопію,  енуклеацію 

ендометріом, видалення всіх вогнищ ендометріозу, адгезіолізис. Протирецидивна 

післяопераційна терапіїя полягала у призначенні дієногесту протягом 6 міс (у середньому 

тривалість лікування становила 6,1+0,5 місяців).  

Хірургічне лікування ендометріом яєчників з подальшим призначенням гормональної 

терапії було ефективним щодо симптомів хронічного тазового болю, диспареунії, дисменореї 

у 42 (91, 3 %) випадків. 

Вагітність настала у 14 (30,4 %) жінок із порушенням фертильності. Частота 

рецидивів ендометріом яєчників при комбінованому  лікуванні через 2 роки становила  1  

(2,2 %),  через 3 роки  - 2 (4,3 %) випадків.  

Висновки. Отриманні результати підтверджують, що хірургічне лікування ендометріом із 

наступним призначенням  гормональної терапії у післяопераційному періоді  було  

ефективним у 91, 3 % випадків для зменшення  симптомів хронічного тазового болю, 

настання вагітності (30,4 %) і продемонструвало низьку частоту рецидивів  (2,2-4,3 %) 

протягом 3 років. Отже, комбіноване лікування  (хірургічне і медикаментозне) ендометріом 

яєчників є доцільним для покращення  якості життя, фертильності, і мінімізації частоти 

рецидивів 
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Вступ. Глобальна проблема нестачі йоду охоплює всі верстви населення, а її наслідками є 

йододефіцитні захворювання, зокрема - в аспекті перинатології – невиношування вагітності 

та  патологія центральної нервової системи плода (що впливає на рівень інтелектуального і 

фізичного розвитку дітей та, в цілому, всієї нації, яка мешкає на ендемічних щодо йоду 

територіях) [1]. На Прикарпатті – регіоні йодної ендемії, особливого значення набуває 

проблема виношування вагітності  на   тлі патології щитоподібної залози, яка виявляється у 

18,2 % випадків загрози переривання вагітності. Тиреоїдний статус суттєво впливає як на 

перебіг вагітності, характер пологової діяльності, лактацію, так і на розвиток плода та 

новонароджених, відіграє важливу роль у забезпеченні інтелектуального, фізичного та 

статевого розвитку дитини. 

Мета. Встановити особливості перебігу вагітності й пологів у жінок з дифузним 

нетоксичним зобом як найчастішої ендокринної патології у жінок репродуктивного віку 

Івано-Франківщини 

Матеріали і методи. На базі Івано-Франківського міського клінічного перинатального 

центру проведено аналіз 60 індивідуальних карт вагітних та історій пологів жінок із 

дифузним нетоксичним зобом (основна група) і 20 практично здорових жінок. Вік 

обстежених коливався від 18 до 42 років. Збільшення щитоподібної залози І ступеня 

виявлено у 50 (83,3 %) жінок, ІІ ступеня – у 8 (13,4 %), ІІІ ступеня – у 2 (3,3 %). 

Результати дослідження. З анамнезу у жінок виявлене значне збільшення кількості 

самовільного переривання вагітності (26,7 %) в основній групі в порівнянні з контрольною 

(5,0 %), p<0,001. Перебіг теперішньої вагітності також був ускладнений загрозою її 

переривання:в І триместрі – у 30 (50,0 %) пацієнток, в ІІ триместрі – у 24 (40,0 %), в ІІІ 

триместрі – у 6 (10,0 %). В контрольній групі загроза переривання вагітності була 

зареєстрована лише у трьох жінок.  

В структурі екстрагенітальної патології слід відзначити значне зростання анемії у 

жінок основної групи (56,7 % проти 15,0 %, p<0,001), бактеріурії (33,3 % проти 10,0 %, 

p<0,005), гестаційного пієлонефриту (13,3 % проти 5,0 %, p<0,005).  

Своєчасні пологи відбулися у 50 обстежених  (83,3 %), передчасні – у 10 жінок (16,6 

%). Через природні пологові шляхи народили 52 жінки  (86,7 %). Серед ускладнень було 

зареєстровано несвоєчасний вилив навколоплідних вод – у 22 випадках (36,7%), слабкість 

пологової діяльності – у 12 випадках (20,0 %), кровотеча в пологах і ранньому 

післяпологовому період – у 6 випадках (10,0%). Решту жінок (13,3 %) розроджено шляхом 

операції кесаревого розтину. 

Серед обстежених контрольної групи фізіологічні пологи відбулися у 19 (95,0%) 

жінок. Аналіз стану новонароджених від матерів із дифузним нетоксичним зобом показав, 

що маса доношених новонароджених коливалась від 2700 до 3800 г, недоношених – від 1900 

до 2400 г. В асфіксії різного ступеня народилося 30 дітей (50,0 %). Гіпотрофію 
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новонародженого діагностовано в 6 випадках (10 %). Слід зазначити, що 6 новонароджених 

(10 %) потребували консультації суміжних фахівців з приводу різних аномалій розвитку. 

Висновки. Дифузний нетоксичний зоб у вагітних є фактором високого ризику розвитку 

ускладнень в перебігу вагітності і пологів, порушень стану плода. Своєчасна діагностика та 

лікування патології щитоподібної залози до і під час вагітності, профілактичне застосування 

препаратів йоду у відповідній дозі (250-300 мкг за рекомендаціями ВООЗ) буде сприяти 

зниженню частоти перинатальних ускладнень.  

Література. 
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Вступ. За різними даними, частота геніального ендометріозу складає серед жінок 

репродуктивного віку 7-15 %, проте цей показник різко зростає у пацієнток з безпліддям і 

хронічними тазовими болями . Хоча точна оцінка на підставі епідеміологічних досліджень 

затруднена, встановлено, що ендометріоз вражає до 5-10 % жінок у популяції. Ним 

страждають близько 5500000 жінок у США і близько 16 млн. в Європі. Медико-соціальна 

значимість захворювання обумовлена переважним ураженням жінок репродуктивного віку – 

найбільш часто діагноз встановлюють у віці від 25 до 34 років. В останні роки все більше 

значення приділяється запровадженню клініко-генеалогічного методу в формуванні груп 

ризику по розвитку ендометріоїдної хвороби та організації диспансерного нагляду. Згідно 

даним багатьох досліджень, виявлено зв'язок ендометріозу з етнічними і 

конституціональними факторами, віком хворих. 

Ендометріоз – хронічне запальне захворювання, у 80 % відсотках випадків 

ендометріоз викликає біль та погіршує якість життя. Клінічні симптоми ендометріозу 

включають: важку дисменорею, глибоку диспареунію, хронічну тазову біль, біль пов’язану з 

овуляцією, обільні менструальні виділення та міжменструальні кров’янисті виділення,  а 

також болючі симптоми кишечника та сечового міхура, які виникають під час або перед 

менструацією. Діагноз ендометріоз є гістологічним і може бути виставлений тільки за 

допомогою інвазивних втручань (лапароскопія з біопсією). Перебіг захворювання ускладнює 

той факт, що між появою клінічних симптомів ендометріозу і постановкою діагнозу часто 

виникає затримка. Оцінка симптомів пацієнтів і їх вплив на якість життя розширились за 

останні роки, завдяки більш широкому застосування опитування пацієнтів за допомогою 

щоденників симптомів ендометріозу. В літературі представленні різноманітні шкали оцінки 

болі при ендометріозі, частіше за все візуальні аналогові шкали оцінки болі. Шкали 

дозволяють оцінити біль, наприклад від 0 до 10 ( де «0» - відсутність болі, «10» - сильна 

біль»), для кожного окремого симптома.  

На сьогоднішній день не існує шкали, яка б дозволяла оцінити загальну біль при 

поверхневому парієтальному ендометріозі з урахуванняв всіх гетерогених симптомів. 

Мета. Розробка щоденника симптомів клінічних проявів поверхневого парієтального 

ендометріозу на доопераційному етапі, оцінка впливу хіругічного втручання на симптоми та 
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якість життя у пацієнтів із діагностованим поверхневим парієтальним ендомтеріозом, а 

також підбір комплексного лікування пацієнткам із поверхневим парієнтальним 

ендометріозом.  

Матеріали та методи. Нами проведено розробку щоденника клінічних симптомів 

поверхневого парієнтального ендометріозу, за основу взято опитувальник ENDOPAIN-4D. 

Розроблений нами щоденник включав 29 запитань, розділених на 8 підпунктів : загальні 

питання стосовно тазової болі, дисменореї, диспареунії, інформацію щодо болі пов’язаної з 

стільцем та сечовипусканням (питання з 1 по 14), оцінка медикаментозної терапії 

ендометріозу ( питання з 15 по 17), оцінка репродуктивної функції ( питання з 18 по 19),  

прийом знеболюючих препаратів з метою купірування хронічної тазової болі ( питання з 21 

по 22), оцінка оперативного лікування пов’язаного з ендометріозом, якщо таке мало місце в 

минулому ( питання з 23 по 24),  питання щодо загального самопочуття (питання з 25 по 29). 

На кожне з питань була запропонова відповідь: «так» або «ні», якщо відповідь «так», 

пацієнтка оцінювала ступінь вираженості болі відповідно до симптомів, де «0» - відсутність 

болі, а «10» - нестерпна біль. Якщо відповідь була «ні», автоматично присвоювалась оцінка 0 

по числові шкалі. 

В дослідження було включено пацієнток репродуктивного віку від 18 років і старше. 

Діагноз ендометріоз підтверджувався хірургічним шляхом за допомогою гістологічного 

дослідження. Додатково пацієнткам виконувалось УЗД та МРТ органів малого тазу. Кожна 

пацієнтка із дослідження мала відповісти хоча б на одне питання із запропонованого нами 

щоденника. 

Всім пацієнткам було запропоновано заповнити щоденник симптомів через 12 місяців 

після хірургічного або медикаментозного лікування.  

Результати та обговорення. Запропонована модель анкетування пацієнтів дозволяє 

комплексно приймати рішення про медикаментозне або хірургічне лікування, дозволяє 

визначитися з типом та тривалістю гормонального лікування на післяопераційному етапі. В 

нашому дослідженні представленні докази ефективності щоденника симптомів у пацієнток з 

ендометріозом. Розроблений щоденник симптомів ендометріозу є комплексним, що дозволяє 

оцінити спеціфично важливі ділянки, пов’язані з ендометріоз-асоційованою білю, 

включаючи зниження якості життя, інвалідність пов’язану з білю, сексуальну дисфункцію, 

симптоми пов’язані з розладами кишечника та сечовивідних шляхів. Окрім того поєднання 

всіх підпунктів дало можливість отримати єдину оцінку, яка відображає загальну біль у 

пацієнток з ендометріозом, незалежно від конкретних больових симптомів. 

Висновки. Оскільки ендометріоз є розповсюдженим захворюванням, яке викликає біль в 

80% випадків, погіршуючи якість життя, дуже важливо використовувати прості у 

використані та провіренні інструменти оцінки симптомів як для клінічної практики так і для 

терапевтичної оцінки. Запропонований нами щоденник симптомів ендометріозу можна 

використовувати з метою вибору комплексного лікування та рутинного спостереження за 

пацієнтами.  
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