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АНОТАЦІЯ 

 

Дзьомбак В. Б. Профілактика акушерських та перинатальних 

ускладнень  у жінок з порушенням менструальної функції в пубертатному 

періоді. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України, Івано-Франківськи, 2017. 

Особливості фізичного розвитку дівчинки, а згодом і дівчини-підлітка, 

характер перенесених у дитинстві та підлітковому віці захворювань, у тому 

числі інфекційного характеру, здійснюють в подальшому суттєвий вплив на 

стан репродуктивної функції, перебіг наступних вагітностей та пологів.  

Метою роботи стало - знизити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з порушенням становлення менструальної функції у 

пубертаті шляхом оптимізації програми прегравідарної підготовки та 

впровадження науково-обгрунтованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів. 

У зв’язку із визначеною метою та для  виконання поставлених  завдань  

для оцінки імовірних чинників розвитку порушення становлення 

менструальної функції та розладів менструального циклу було проведено 

медико-соціальний аудит шляхом інтерв’ю, анкетування та вивчення 

медичної документації 264 пацієнток із патологічним пубертатом, що 

дозволило встановити провідні чинники порушення перебігу пубертату 

удіваток-підлітків.   

На наступному етапі наукового дослідження було відібрано 120 жінок із 

порушенням становлення менструальної функції в пубертатному періоді із 

формуванням трьох груп: 40 пацієнток із первинною олігоменореєю та 
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епізодами вторинної аменореї,  40 пацієнток із пізнім віком менархе та 40 

пацієнток із дисфункціональними матковими кровотечами пубертатного 

періоду, групу порівняння склали 30 пацієнток із правильним ритмом 

менструального циклу, а також було використано розширений діагностичний 

алгоритм: клінічні, функціональні, лабораторні обстеження, оцінку 

ехоструктури та особливостей гемодинаміки органів малого тазу, стану 

ендометрію та ростових факторів  у динаміці преконцепційної підготовки. 

Для оцінки ефективності запропонованої програми всі 120 пацієнток 

були розділені на дві групи – перша досліджувана група (60 пацієнток) та 

друга досліджувана група (або група порівняння)  (60 пацієнток) у залежності 

від запропонованих лікувально-профілактичних заходів.  

Основні моменти персоніфікованого підходу до преконцепційної 

підготовки наступні: нейроадаптивна терапія, метаболічні середники 

(донатор оксиду азоту, лікувальна доза фолатів, інозитол,  поліненасичені 

жирні кислоти та малі дози аспірину. Гормональна корекція на 

преконцепційному етапі проведена із використанням фітопрепаратів із 

естрогеноподібним впливом – сухий екстракт плодів прутняка звичайного, у 

випадку недостатності лютеїнової фази - корекція дідрогестероном (не менше 

трьох місяців). 

За результатами проведеного дослідження встановлено наступні 

наукові положення. Період «внутрішньоутробного дитинства» у дівчаток  із 

первинною олігоменореєю, пізнім віком менархе та ювенільними 

кровотечами перебігав в умовах ускладненого гестаційного періоду: загроза 

переривання вагітності (47,48 %), прееклампсія різного ступеню тяжкості 

(46,37 %), перинатальні інфекції (27,37 %), передчасні пологи (17,87 %), 

народження маловагових дітей (30,72 %), шкідливі звички батьків (29,61 %), 

дистрес плоду в пологах (21,79 %). Поряд із значним відсотком 

психоемоційних порушень як одних із провідних стресіндукованих 

предикторів  патологічного пубертату найбільш високу прогностичну 

значимість мали плацентарна дисфункція, дистрес плоду та прееклампсія 
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(особливо тяжка ступінь) - (OR=14,6; 95%: 1,39–19,2). У 38,26 % 

спостережень була обтяжена спадковість по материнській лінії щодо 

порушення репродуктивної функції. Найбільш високу прогностичну 

значимість щодо патологічного перебігу пубертату мали гестаційні 

ускладнення у матерів (OR=14,6; 95%: 1,39–19,2), спадкова схильність щодо 

порушеної репродуктивної функції (OR-12,04; 95% CI: 6,12-19,25), оперативні 

втручання на яєчниках (OR=19,3; 95%:3,1-92,6) та метаболічні порушення 

(OR-8,14; 95% CI:6,29-11,01).   

Слід відмітити, що у дівчат із дефіцитом маси тіла виявлено у більшій 

частці затримку статевого розвитку, статевий інфантилізм (36,19 %), 

порушення становлення менструальної функції по типу альгодисменореї  

(37,14 %) та маткових кровотеч (43,81 %), тоді як у пацієнток із надмірною 

массою тіла діагностовано синдром полікистозних яєчників (39,73 %), або 

порушення менструальної функції по типу олігоопсоменореї із епізодами 

вторинної аменореї (49,32 %).  

Враховуючи ранній початок статевого життя та зростання сексуальної 

активності сучасної молоді, слід відмітити у .юних пацієнток досліджуваної 

групи згідно даних медичної документації високу частку запальних процесів 

органів малого тазу (40,83 %), значимий відсток дисбіозу та бактеріального 

вагінозу (46,67 %), а також фонових процесів шийки матки (40,00 %), високий 

інфекційний індекс та тривале первинне безпліддя.   

Отримані результати особливостей анамнезу, частоти та характеру 

порушення оваріально-менструального циклу, перебігу вагітності та пологів 

дозволили провести оцінку значимості провідних факторів та прогнозувати 

ризик плацентарної дисфункції  у даної категорії пацієнток. Вагітність у 

жінок з порушенням становлення менструальної функції в анамнезі 

супроводжується більшим відсотком ранніх репродуктивних втрат (16,67 %), 

невиношування та передчасних пологів (19,17 %), прееклампсії (40,83 %), 

гестаційної анемії (49,17 %), плацентарної дисфункції (52,50 %) та дистресу 

плода (29,00 %), народження маловагових дітей (19,00 %), а також аномалії 
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пологової діяльності (38,33 %) та оперативного розродження (23,33 %). 

Серед основних чинників ризику плацентарної дисфункції слід 

відмітити наступні: первинна ендокринна дисфункція із розладами 

менструального циклу по типу олігоменореї та недостатності лютеїнової фази 

(OR= 9,16; 2,21-23,24), невиношування та репродуктивні втрати в анамнезі 

(OR=11,96; 4,11-20,04), ретрохоріальні гематоми (OR=6,96; 2,29-11,40), 

низький індекс маси тіла (OR=8,29; 95% CI:6,99-21,01), статевий інфантилізм 

(OR=- 6,26; 95% CI: 3,12-13,25), запальні захворювання генітального тракту 

(OR = 14,26; 3,26-32,12), а також високий відсоток депресивних розладів та 

особистісної і ситуативної тривожності (OR=3,96; 1,26-6,12). Таким чином, 

кожна домінуюча причина, вимагала диференційованого підходу уже на 

прегравідарному етапі.  

У даної категорії пацієнток на преконцепційному етапі виявлені  

порушення нормального ритму секреції та вмісту в крові гонадотропних та 

яєчникових гормонів зі зниженням концентрації естрадіолу (у 1,5 рази), 

гіпопрогестеронемією (у 1,9 рази), гіперпролактинемією (у 1,7 рази) та 

гіперандрогенемією (у 1,9 рази) проти даних контролю (р<0,05), зниженням 

співвідношення прогестерон-естрадіол у 1,6 рази, а параметри оваріального 

резерву, об’єму яєчників та фолікулярного індексу є достовірно вищі.  

Знижена здатність ендометрію до імплантації та створення передумов 

для розвитку плацентарної дисфункції і супроводжуючих її ускладнень 

обумовлена зниженням кровотоку в яєчниковій артерії, високим індексом 

судинного опору в маткових артеріях, недостатньою товщиною ендометрію 

та достовірно низькою концентрацією факторів росту. Оцінка 

проангіогенного потенціалу виявила зниження концентрації PlGF у 2,3 рази, 

концентрація VEGF - у 1,5 рази проти даних контролю (р<0,05), а також 

збільшення рівня антиангіогенного фактору sFlt-1 – у 4,95 рази та коефіцієнту 

ангіогенезу – у 11,6 рази,  що може бути маркером порушення формування 

фетоплацентарного комплексу із розвитком дисадаптаційних процесів та 

погіршенням внутрішньоутробного стану плоду. Вміст плацентарних 



6 

 

протеїнів та маркерів біохімічного скринінгу у сироватці крові є нижчим у 2,0 

рази від референтних значень, аналогічна тенденція відмічена і щодо рівня 

плацентарного лактогену та прогестерону, причому більш значимо у  

пацієнток із олігоопсоменореєю (р<0,05).  

Ультрасонографічні ознаки патології ембріона та екстрембріональних 

структур у вагітних з порушенням становлення менструальної функції в анамнезі 

виявлені достовірно частіше у третини спостережень; у порівнянні з 

контрольними показниками (р<0,05) частіше спостерігали гіпоплазію 

плаценти (43,33 %),  або її потовщення (30,00 %), ознаки її передчасного 

дозрівання (73,33 %) та маловіддя (38,33 %), а доплерометричне дослідження 

дозволило встановити вже у терміни 30-34 тижні порушення матково-

плацентарно кровотоку у 14,00 % випадків.  

Надання медичної допомоги жінкам із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, при підготовці до вагітності та у процесі 

антенатального супроводу згідно запропонованого алгоритму та лікувально-

профілактичних моделей поєднаного призначення індивідуальної 

гормональної та психокорекції, донатора оксиду азоту, поліненасичених 

жирних кислот, фолатотерапії та інозитолу, а особливо їх поєднане 

використання та адекватна гормональна підтримка дозволяє зменшити ризик 

розвитку плацентарної дисфункції у 1,5 рази, дистресу плода – у 2,2 рази, 

прееклампсії різного ступеня тяжкості – у 2,5 рази, ранніх репродуктивних 

втрат  та невиношування – у 2,0 раза, а патології перинатального періоду та 

народження дітей з низькою масою тіла також удвічі. 

Ключові слова: порушення становлення менструальної функції, 

гемодинаміка органів малого тазу, гормональний статус,  ангіогенні та 

антиангіогенні фактори росту,  перебіг вагітності та пологів, плацентарна 

дисфункція, плацентарні білки, преконцепційна підготовка, методи лікування. 

SUMMARY 

Dziombak V. B. Prevention of obstetric and perinatal complications in 

women with menstrual function disorders in puberty period. – Qualifying scientific 
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work as a manuscript. 

Dissertation in support of candidature for a medical degree (doctor of 

philosophy) in specialty 14.01.01 – Obstetrics and Gynaecology. – SHEI “Ivano-

Frankivsk National Medical University” Ministry of Health of Ukraine. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2018. 

The peculiarities of the physical development of a girl, and subsequently an 

adolescent girl, the nature of the childhood and adolescent diseases (including 

infectious ones) exert a significant impact on the state of reproductive function and 

the course of subsequent pregnancies and childbirths.  

The purpose of the work was to reduce the frequency of obstetric and 

perinatal complications in women with disturbances of menstrual function 

regularization in puberty by optimizing the program of periconceptional 

preparation and the introduction of a scientifically-based complex of treatment and 

preventive measures. 

In the context of the settled purpose and for the accomplishment of 

objectives to estimate the probable factors of development of disturbances of 

menstrual function regularization and menstrual disorders, a medical and social 

audit was conducted through interviewing, questioning and studying the medical 

documentation of 264 patients with pathological puberty, which allowed revealing 

the leading factors of puberty disturbances in teenage girls. 

Next step of the research was to select 120 women with disturbances of 

menstrual function regularization in puberty period with the following formation of 

three groups: 40 patients with primary oligomenorrhea and episodes of secondary 

amenorrhea, 40 patients with advanced menarche age, and 40 patients with 

dysfunctional uterine bleeding of the puberty period; the comparison group 

consisted of 30 patients with the correct rhythm of the menstrual cycle. The 

expanded diagnostic algorithm was also used: clinical, functional, laboratory 

examination, assessment of echostructure and characteristics of the pelvic organs 

haemodynamics, state of the endometrium and growth factors in the preconception 
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preparation dynamics. 

To evaluate the effectiveness of the proposed program, all 120 patients were 

divided into two groups: the first study group (60 patients) and the second study 

group (or comparison group) (60 patients), depending on the proposed treatment 

and prevention measures. 

The main points of the personified approach to preconception preparation are 

the following: neuroadaptive therapy, metabolic factors (nitric oxide donator, 

treatment dose of folates, inositol, polyunsaturated fatty acids and small doses of 

aspirin). The hormonal correction at the preconception stage was carried out by 

using herbal preparations with estrogen-like effects – dry extract of Agni casti 

fructus, in case of luteal phase insufficiency – the correction by dydrogesterone (no 

less than three months) was recommended. 

According to the results of the research, the following scientific statements 

were established. The period of ―intrauterine childhood‖ in girls with primary 

oligomenorrhoea, advanced menarche age and juvenile bleeding proceeded in the 

complicated gestation period: the threat of abortion (47,48 %), preeclampsia of 

different severity (46,37 %), perinatal infections (27,37 %), premature births (17,87 

%), low birth-weight babies (30,72 %), bad parenting habits (29,61%), fetal distress 

during delivery (21,79 %). Along with a high percentage of psycho-emotional 

disorders, as one of the leading stress-induced predictors of pathological puberty, 

the placental dysfunction, fetal distress and preeclampsia (especially severe) were 

of the highest prognostic significance – (OR = 14,6; 95 %: 1,39-19,2). 38,26 % of 

patients had matrilineally hereditary tainted reproductive function disturbances. 

Their mothers’ gestational complications had the highest prognostic significance 

for the pathological puberty (OR = 14,6; 95 %: 1,39-19,2); hereditary 

predisposition for disturbed reproductive function (OR=2,04; 95 % CI: 6,12-19,25), 

ovarian surgery (OR = 19,3; 95 %: 3,1-92,6) and metabolic disorders (OR=8,14; 95 

% CI: 6,29-11,01).  

It should be noted that girls with a weight deficit showed a greater proportion 

of delayed sexual development, sexual infantilism (36,19 %), disturbances of 
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menstrual function regularization, such as algodissmenorrhea (37,14 %) and uterine 

bleeding (43,81 %), whereas obese patients had polycystic ovary syndrome (39,73 

%) or menstrual dysfunction such as oligoopsomenorrhea with episodes of 

secondary amenorrhea (49,32 %). 

Taking into consideration the early onset of sex life and the growth of sexual 

activity of modern youth, it was revealed that young patients of the study group had 

the high incidence of inflammatory conditions of the pelvic organs (40,83 %), 

dysbiosis and bacterial vaginosis (46,67 %), as well as background cervical 

processes, a high infectious index and cervical erosion (40,00 %), and prolonged 

primary infertility. 

The obtained results of the anamnesis specificities, frequency and nature of 

the ovarian-menstrual cycle disturbance, the course of pregnancy and delivery 

allowed assessing the significance of the leading factors and predicting the risk of 

placental dysfunction in this category of patients. Pregnancy in women with 

disturbances of menstrual function regularization is accompanied by a higher 

percentage of early reproductive losses (16,67 %), miscarriages and premature 

births (19,17 %), preeclampsia (40,83 %), gestational anaemia (49,17 %), placental 

dysfunction (52,50 %), fetal distress (29,00 %), low birth-weight babies (19,00 %), 

as well as anomalies of labour (38,33 %) and operative delivery (23,33 %). 

Among the main risk factors to placental dysfunction, the following should 

be noted: primary endocrine dysfunction with menstrual disorders such as 

oligomenorrhea and luteal phase failure (OR= 9,16; 2,21-23,24), habitual 

miscarriage and reproductive loss in history (OR =11,96; 4,11-20,04), subchorionic 

hematomas (OR= 6,96; 2,29-11,40), low body mass index (OR=8,29; 95 % CI: 

6,99-21,01), sexual infantilism (OR= 6,26; 95 % CI: 3,12-13,25), inflammatory 

diseases of genital tract (OR=14,26; 3,26-32,12), as well as a high percentage of 

depressive disorders, personal and situational anxiety (OR= 3,96; 1,26-6,12). Thus, 

each dominant cause demanded a differentiated approach as early as at the 

preconception stage. 

It was found that patients of this category at the preconception stage had the 
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disturbances of the normal rhythm of secretion and content of gonadotropic and 

ovarian hormones in the blood with a decrease in the concentration of estradiol (1,5 

times), hypoprogesteronemia (1,9 times), hyperprolactinemia (1,7 times) and 

hyperandrogenemia (1,9 times) against the data of control (p<0,05), a decrease in 

the ratio of progesterone-estradiol in 1.6 times, and the parameters of the ovarian 

reserve, ovarian volume and follicular index are significantly higher. 

The reduced capacity of the endometrium for implantation and the creation 

of prerequisites for the development of placental dysfunction and its accompanying 

complications are due to a decrease in blood flow in the ovary artery, a high index 

of vascular resistance in the uterine arteries, insufficient thickness of the 

endometrium and a significantly low concentration of growth factors. An 

assessment of the proangiogenic potential revealed the decrease of PlGF 

concentration 2,3 folds, VEGF concentration – 1,5 times against the data of control 

(p<0,05), a 4,95-fold increase in the anti-angiogenic factor sFlt-1 and an 

angiogenesis factor – 11.6 times, which may be a marker of a malformation of the 

fetoplacental complex with the development of disadaptation and the deterioration 

of the fetal condition. The content of placental proteins and biochemical screening 

markers in blood serum is 2.0 times lower than the reference values. A similar 

tendency is observed regarding the level of placental lactogen and progesterone, 

especially in patients with oligoopsomenorrhea (p<0,05). 

Ultrasonographic signs of the embryonic pathology and extremembryonic 

structures in pregnant women with a history of disturbances of menstrual function 

regularization were revealed in one-third of the observations; compared with 

control parameters (p <0,05) the placental hypoplasia was diagnosed more often 

(43,33 %), or its thickening (30,00 %), signs of its premature maturation (73,33 %) 

and hypamnion (38,33 %). The doplerometric study revealed in the term of 30-34 

weeks of gestation the failure of utero-placental blood circulation in 14,00 % of 

cases. 

Providing medical care to women with a history of disturbances of menstrual 

function regularization, during preconception and in the process of antenatal care in 
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accordance with the proposed algorithm, therapeutic and prophylactic models of 

combined administration of individual hormonal and psycho correction, a nitric 

oxide donator, polyunsaturated fatty acids, folate and inositol therapy, and 

especially their combined use and adequate hormonal support can reduce the risk of 

placental dysfunction by 1,5 times, fetal distress – 2,2 times, preeclampsia of 

various degrees of severity – 2,5 times, early reproductive losses and miscarriages – 

2,0 times, the pathology during the perinatal period and low birth-weight babies – 

2,0 times. 

Key words: disturbances of menstrual function regularization, 

haemodynamics of pelvic organs, hormonal state, angiogenic and antiangiogenic 

growth factors, course of pregnancy and delivery, placental dysfunction, placental 

proteins, preconception preparation, methods of treatment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На даний час репродуктивний потенціал сучасних 

дівчаток – майбутніх матерів, викликає велику тривогу. Особливості 

фізичного розвитку дівчини-підлітка, характер перенесених у дитинстві та 

підлітковому віці захворювань, у тому числі інфекційного характеру, 

здійснюють у подальшому суттєвий вплив на стан репродуктивної функції, 

перебіг подальших вагітностей та пологів [56, 34, 67, 34]. Вагомою є частота 

ускладнень вагітності у таких жінок, де переважають мимовільні викидні, 

плацентарна дисфункція, невиношування вагітності, прееклампсія. У 

новонароджених від матерів з порушенням становлення менструальної 

функції найбільш часто зустрічаються ознаки дистресу плода та перинатальне 

ішемічно-гіпоксичне ураження нервової системи  [56, 34, 67, 34]. Враховуючи 

все вищезазначене, важко переоцінити значення пубертатного періоду у 

формуванні репродуктивної системи, коли вона є найбільш чутливою до 

неблагоприємних факторів.  [56, 34, 67, 34]. За даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я поширеність порушення становлення менструальної 

функції у загальній популяції у дівчаток-підлітків досягає 56-60 % [56, 34, 67, 

34]. Порушення на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи є однією 

із причин гіперплазії ендометрію, підвищення проникливості судинної стінки 

та розладів кровопостачання матки та яєчників, і у таких пацієнток 

діагностують зниження оваріального резерву, синдром полікистозних 

яєчників, безпліддя [56, 34, 67, 34].  

Поряд з тим залишається невивченою проблема неповноцінності 

нервово-рецепторного апарату матки, з чим, без сумніву, пов’язані механізми 

розвитку ембріонів та ангіогенезу під час вагітності. Літературні джерела 

вказують на значиму частку – до 92,5 % випадків – порушення продукції 

факторів росту плаценти із більш низькими значеннями їх показників під час 

патологічного перебігу гестації, що передує клінічній маніфестації 

плацентарної дисфункції та змінам зі сторони інструментальних методів 
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дослідження  

На даний час, так до кінця і не визначені патогенетичні аспекти 

порушення репродуктивного здоров’я жінок з патологічним перебігом 

пубертату, відсутнім є системний підхід до питання профілактики та 

лікування гестаційних ускладнень у даної категорії пацієнток, суперечливою 

та недостатньою є також інформація про перебіг гестації, пологів та стан 

новонароджених у таких жінок. Відсутність певної тактики у проведенні 

прегравідарної підготовки та моніторингу вагітності у жінок із порушеннями 

становлення менструальної функції не дозволяє істотно знизити частоту 

ускладнень гестаційного процесу та покращити перебіг вагітності.  

Це викликає необхідність пошуку нових підходів до дослідження даної 

проблеми і є чітким обґрунтуванням актуальності вибраного напрямку. 

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

Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної науково-

дослідної роботи Івано-Франківського національного медичного університету 

«Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів збереження 

та відновлення репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та 

гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 0114U005593, терміни 

виконання 2014-2018 рр.), де дисертант є співвиконавцем. 

Мета дослідження – знизити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з порушенням становлення менструальної функції у 

пубертаті шляхом оптимізації програми прегравідарної підготовки та 

впровадження науково-обґрунтованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів. 

Завдання роботи: 

1. Вивчити структуру та клінічні особливості перебігу пубертатного 

періоду, а також визначити основні чинники та фактори ризику порушення 

становлення менструальної функції та зниження репродуктивного потенціалу 

у пацієнток із патологічним пубертатом. 

2. Вивчити частоту, структуру, клінічні особливості перебігу 
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вагітності, пологів та стану новонароджених у пацієнток з патологічним 

пубертатом, на основі чого виділити основні чинники ризику плацентарної 

дисфункції. 

3. Оцінити на преконцепційному етапі стан гормонального та 

метаболічного статусу у взаємозв’язку із показниками репродуктивного 

здоров’я та психоемоційними розладами у жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі. 

4. З’ясувати діагностичну цінність ряду маркерів функціонального 

стану ендотелію та рівня окремих індукторів ангіогенезу та підтвердити їх 

клінічне значення у формуванні плацентарної дисфункції та негативних 

перинатальних наслідків. 

5. Вивчити особливості формування і функціонального стану 

плацентарного комплексу у жінок із порушенням становлення 

менструального циклу в пубертаті із урахуванням зміни показників 

гормонопродукуючої функції плаценти, рівня специфічних білків вагітності 

та адаптаційних процесів системи «мати-плацента-плід». 

6. Розробити програму прегравідарної підготовки і впровадити 

практичні рекомендації по зниженню частоти гестаційних ускладнень у жінок 

із порушенням менструальної функції у пубертатному періоді на основі 

розробки диференційованого підходу до проведення лікувально-

профілактичних міроприємств. 

Об’єкт дослідження: порушення становлення менструальної функції, 

вагітність та пологи у пацієнток із ендокринною дисфункцією, стан 

новонароджених. 

Предмет дослідження: особливості перебігу вагітності та пологів, 

рівень плацентарних білків, показники факторів росту, ангіогенний 

коефіцієнт, показники гемодинаміки органів малого тазу, функціональний 

стан плацентарного комплексу. 

Методи дослідження: клінічні, інструментальні та функціональні (для 

попередньої верифікації діагнозу); для оцінки психоемоційного статусу – тест 
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Спілберга та тест Бека; метод імуноферментного аналізу - для оцінки 

параметрів гормонального статусу та оваріального резерву (гонадотропні та 

стероїдні гормони, антимюллерів гормон), рівня плацентарних білків (α-

фетопротеїн, хоріонічний гонадотропін людини, вільний естріол, РАРР-А-

білок) та показників ангіогенезу (судинно-ендотеліальний фактор росту, 

плацентарний фактор росту та антиангіогенний фактор росту), математично-

статистичні методи (для опрацювання отриманих результатів дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті наукового 

дослідження розширено уявлення щодо патогенетичної концепції розвитку 

передумов для імплантаційної недостатності та первинної плацентарної 

дисфункції у пацієнток із порушенням становлення менструальної функції на 

основі аналізу антенатального та спадкового анамнезу, оцінки факторів 

ризику, гормонального статусу, оваріального резерву, динаміки та рівня 

індукторів ангіогенезу, а також особливостей гемодинаміки матки та 

яєчників.  

Вперше проведено більш глибоку оцінку частоти, структури та 

особливостей становлення менструальної функції у дівчат та визначено 

основні фактори ризику патологічного пубертату та зниження 

репродуктивного потенціалу, серед яких провідними є особливості 

антенатального анамнезу та обтяжена спадковість. 

На основі клініко-анамнестичних, лабораторних та інструментальних 

методів дослідження проведено оцінку стану репродуктивного здоров’я, 

особливостей перебігу вагітності пологів та перинатальних наслідків у жінок 

із порушенням становлення менструальної функції в пубертатному періоді, 

що дозволило виділити провідні чинники розвитку плацентарної дисфункції у 

даної категорії пацієнток, а саме: первинний ендокринний дисбаланс та 

статевий інфантилізм, метаболічні порушення, значна частина соматичної 

патології та запальні процеси органів малого тазу. 

Більш глибоко вивчено та дано оцінку ступеню гормонального 

дисбалансу на преконцепційному етапі у жінок з порушенням становлення 
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менструальної функції, визначено стан відносної гіперестрогенії, 

гіпопрогестеронемії, гіперпролактинемії та гіперандрогенії, перш за все, у 

пацієнток з первинною олігоменореєю та пубертатними кровотечами в 

анамнезі, а також вперше встановлено, що у патогенезі недостатності 

лютеїнової фази має значення ангіогенний дисбаланс та порушення 

гемодинаміки яєчників і матки.  

Вперше проведено порівняльну динамічну оцінку та глибокий аналіз 

вмісту ряду ростових факторів та індукторів ангіогенезу у сироватці крові, що 

дозволило встановити депресію їх синтезу як на преконцепційному етапі, так 

і впродовж всього періоду вагітності, підтвердити провідну роль механізмів 

ангіогенезу та взаємозв’язок їх синтезу із прогресуванням первинної 

плацентарної дисфункції, а також оцінити їх значимість як прогностичних 

маркерів розвитку гестаційних ускладнень. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дозволили доповнити та оптимізувати алгоритм діагностики та надання 

медичної допомоги жінкам, які мали порушення менструальної функції у 

пубертаті, і розробити основні методи контролю за перебігом гестаційного 

процесу на основі динамічного дослідження лабораторних і функціональних 

показників. Проведені дослідження оцінки ступеню дисбалансу ангіогенних 

факторів у сироватці крові та оцінкою гемодинаміки органів малого тазу 

дозволили розробити та запропонувати для практичної охорони здоров’я 

критерії прогнозування розвитку плацентарної дисфункції, із врахуванням 

яких є можливим оптимізувати акушерську тактику. 

Використання запропоновано алгоритму медичної допомоги дозволило 

акушер-гінекологам перинатальних центрів, жіночих консультацій виділити 

вагітних з порушенням становлення менструальної функції в анамнезі у групу 

ризику щодо розвитку плацентарної дисфункції, створило необхідність 

проведення ранньої діагностики, профілактики акушерських та 

перинатальних ускладнень згідно розроблених діагностичних і 

прогностичних критеріїв. 



22 

 

Вперше науково обґрунтовано та розроблено персоніфікований підхід 

до проведення прегравідарної підготовки та лікувально-профілактичних 

заходів у даної категорії жінок та впроваджено програму моніторингу 

вагітності. 

Розроблено практичні рекомендації по зниженню частоти акушерських 

ускладнень та негативних перинатальних наслідків на основі оптимізації 

модифікованої преконцепційної підготовки та індивідуального 

диференційованого підходу до гормональної корекції із застосуванням 

метаболічної, ангіопротекторної, антиоксидантної терапії та препаратів, що 

ініціюють синтез ростових факторів і покращують гемодинаміку судин матки. 

Впровадження результатів роботи в практику. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного і лікувального алгоритмів у пацієнток із 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі впроваджені в 

лікувальну практику Прикарпатського центру репродукції людини, клінік 

репродуктивної медицини м. Івано-Франківськ (затв. 5.09.17), гінекологічних 

відділень пологового будинку, центру планування сім'ї обласного 

перинатального центру (затв. 15.09.17) та міського пологового будинку м. 

Івано-Франківськ (затв. 25.09.17), лікувальних закладів Тернопільської (затв. 

25.09.17), Чернівецької (затв. 12.09.17) Вінницької областей (затв. 14.09.17). 

Положення, викладені в матеріалах дисертаційної роботи, використані при 

підготовці лекцій у педагогічному процесі кафедри акушерства та гінекології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом проведено аналіз 

вітчизняної та закордонної літератури за темою дисертації, самостійно 

здійснено інформаційний пошук, із науковим керівником розроблено тактику 

клінічного обстеження та формування досліджуваних груп, особисто обрано 

тему, визначено мету, завдання, методи вирішення поставлених задач, 

напрямок проведення наукових досліджень і формування груп. Самостійно 

виконано загальний та спеціальний огляд 150 жінок, підбір матеріалу для 
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клініко-лабораторних досліджень, проведено дослідження ефективності 

запропонованого лікувального комплексу, разом із науковим керівником 

здійснено аналіз отриманих даних, сформульовано висновки та основні 

наукові положення дисертації. Автором проведена статистична обробка 

даних та узагальнення отриманих результатів, розроблені практичні 

рекомендації, підготовлені до друку наукові роботи. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації представлені 

на з’їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2016), на Пленумі Асоціації 

акушерів–гінекологів України (Одеса, 2017); науково-практичних 

конференціях «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» 

(Тернопіль, 2015, 2016, 2017 рр.); науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді. 

Ендокринологічні аспекти» (Київ, 2015 р.). регіональній науково-практичній 

конференції «Гінекологічна ендокринологія: досягнення та перспективи» (м. 

Івано-Франківськ, 2012), на Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від 

науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017). 

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації 

опубліковано 8 наукових робіт, із яких 5 – у наукових фахових виданнях 

України, 2 – в іноземних періодичних виданнях (Білорусія, Індія), 1 – у 

матеріалах конференції; 1 – тези науково-практичної конференції, 2 роботи 

опубліковано одноосібно. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 196 

сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг 154 сторінки). Складається 

зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 5 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який 

містить 308 джерел, із яких 175 кирилицею, 133 – латиницею. Дисертацію 

ілюстровано 30 таблицями, 11 рисунками. 
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Р О З Д І Л  1 

 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ 

ЗНИЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖІНКИ,  

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДІАГНОСТИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКУ 

ПОРУШЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ 

 

1.1.  Становлення менструальної функції, характер порушень та 

сучасні погляди на діагностику і провідні чинники.  

 

На сучасному етапі розвитку акушерської науки значима увага 

надається вивченню відхилень у становленні репродуктивної функції 

дівчинки-підлітка як майбутньої матері, які проявляються розладами 

менструального циклу (МЦ), починаючи із періоду менархе, дисфункцією 

яєчників та порушенням стероїдогенезу [6, 11, 26, 116]. 

Показники репродуктивного здоров’я жінки на сьогодні залишаються 

досить низькими, причому, за останні десятиліття відмічено погіршення 

репродуктивного здоров’я дівчаток-підлітків, поширеність порушення 

становлення менструальної функції у загальній популяції досягає 61%,  

зросла частка гінекологічних та соматичних захворювань, у структурі 

переважають розлади МЦ, запальні процеси органів малого тазу, затримка 

статевого розвитку та статевий інфантилізм [121, 127, 134, 137, 220].  Деякі 

форми МЦ можуть призвести до розвитку хронічної ановуляції, синдрому 

полікістозних яєчників (СПКЯ), вторинної аменореї, безпліддя, а також 

передракових захворювань та раку ендометрію [1, 3, 139, 221]. Своєчасне 

виявлення та відновлення порушень менструальної функції сприяє не тільки 

зниженню гінекологічної захворюваності у жінок репродуктивного віку, але і 

є профілактикою порушень репродуктивної системи у їх подальшому житті 

[148, 163, 169].  

Єнікеєва В. М., Шустик Р. П., Тарасюк Т. Ю., Шарова І. В. також 
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вказують, що інтегральним показником репродуктивного здоров'я жінок є 

стан менструальної функції [77, 118].  У нормі вона забезпечується за рахунок 

синхронної взаємодії важливих ланок нейроендокринної регуляції, а  

порушення у системі кора-гіпоталамус-гіпофіз-яєчники часто стають 

причиною зниження репродуктивної функції жінки та її працездатності і 

якості життя [32, 34, 40, 77, 117]. Порушення менструального циклу, такі як 

передменструальний синдром (ПМС), дисменорея, опсоменорея, менорагії, 

суттєво знижують якість життя та обмежують соціальну активність жінок, що 

відображається у низьких балах всіх показників за опитувальником SF-36. 

Проведений авторами аналіз якості життя пацієнток показав, що показник 

життєдіяльності та енергійності був знижений за рахунок загальної слабкості, 

підвищеної втомлюваності, погіршення сну, поганого настрою, головного 

болю. Зниження якості життя було зумовлено зниженням соціальної 

активності: частковою втратою працездатності, неможливістю перебувати на 

робочому місці тривалий час, відмовою від кар’єрного росту, що призводило 

до фінансової нестабільності. Деякі пацієнтки також страждали через 

обмеження статевої активності та зниження лібідо, жінки з 

гіперполіменореєю відзначали перешкоду для занять спортом [191]. 

Як демонструють дані літературних джерел та практичний досвід, зміни 

у соціальній сфері, а також негативний екологічний вплив обумовили 

формування двох полярних за ознаками перебігу пубертату груп дівчаток-

підлітків: з однієї сторони  -  із вираженою тенденцією до раннього пубертату 

та статевої соціалізації, з  другої сторони,  - це підлітки із затримкою 

статевого та психосексуального розвитку, тоді як кількість дітей із 

нормальним перебігом пубертату у популяції зменшилася [14, 31, 39, 180, 

195]. Згідно даних літератури, слід вказати на інші  істотні зміни, зокрема 

зниження  віку менархе. Так, вік менархе у країнах центральної Європи та у 

США протягом останніх 100 років знижується на 2–3 місяці кожне 

десятиліття, що пов’язано зі стабільністю соціально-економічних умов, 

підвищенням якості життя й загального здоров’я популяції [47, 107, 109]. 
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Вік, у якому розпочинається статевий розвиток, визначається 

генетично. Про це свідчать співпадіння менархе у сестер, матерів та доньок, а 

також представниць однієї націнальності [150, 164]. У дівчаток статевий 

розвиток як правило займає 4,5 роки [4], розпочинаючись із прискорення 

росту, у подальшому - розвитком молочних залоз, появою лобкового 

оволосіння, що завершується піком прискорення росту та менархе [4]. Крім 

того, існує поняття так званої критичної маси тіла – 43-45 кг та мінімального 

середнього росту  – 155 см, після яких менархе є закономірним процесом, а 

при масі тіла 47 кг та рості 163 см менструальна функція стабілізується. Інші 

автори вказують, що більш важливим є збільшення вмісту жирової тканини з 

16 % (середнього рівня, характерного для препубертатного віку) до 23,5 % 

[8]. Однак при поєднанні ожиріння та інших соматичних захорювань, 

наприклад цукрового діабету, менархе наступає пізніше, що вказує на 

недоцільність пов’язування віку менархе із вагою або вмістом жирової 

тканини, оскільки менархе є найбільш пізнім проявом статевого розвитку [42, 

83]. При нормальному статевому розвитку телархе та андренархе повинні 

бути присутні до 13 років, а менархе – до 15 років. При своєчасному розвитку 

одних ознак та відставанні в розвитку інших, мова іде про асинхронний 

статевий розвиток. Існує ряд факторів, що впивають як на початок, так і на 

темпи статевого розвитку. Це перш за все, стан фізичного та психічного 

здоров’я, харчування, місце проживання, середня тривалість світлого періоду 

доби  [93, 144]. Так, при помірному ожирінні менархе наступає раніше, при 

дефіциті маси тіла – дещо відтерміновується [154].  

Багацька Н.В. та співав. вказують, що кількість порушень 

менструальної функції у підлітковому віці за останні 20–30  років 

збільшилася майже у два рази (з 7,5 % до 14,6 % серед мешканок міста і з 4,2 

% до 10,6 %  серед мешканок села), при цьому найчастіше реєструються такі 

порушення як олігоменорея, вторинна аменорея та пубертатні маткові 

кровотечі [16, 17]. За даними досліджень інших авторів найбільш частими 

порушеннями менструальної функції у підлітків є маткові кровотечі, 
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вкорочення циклу та тривалі менструальні виділення. Дисменорея, первинна 

та вторинна аменорея у цих повідомленнях зустрічаються рідше, а у 16 % 

підлітків із порушенням менструальної функції встановлено  СПКЯ [24]. 

Одним із проявів дисфункції яїчників також є формування кист, що є показом 

до консервативної терапії   [63, 87, 129, 203]. 

У когортному досліджені дівчаток-підлітків  Північної Фінляндії у віці 

15-16 років 29 % вказали на порушення МЦ по типу олігоменореї.  

Лабораторні показники у них характеризувалися підвищенням концентрації 

тестостерону та тригліцеридів при зниженні ліпопротеїдів високої щільності 

відносно дівчат із регулярним МЦ. Крім того, порушення менструальної 

функції у підлітковому віці є маркером гіперандрогенії та може бути раннім 

фактором ризику розвитку СПКЯ  [32, 119, 121, 202].   

У структурі всіх менструальних порушень у дівчаток-підлітків частота 

аменореї коливається від 3,3 % до 11 %, а середній вік менархе у  таких 

дівчаток практично на один рік більший, ніж у дівчаток з правильним ритмом 

менструацій [7, 57, 111, 154]. У перші роки після менархе ановуляцію можна 

виявити у 40-50 % дівчат, число овуляторних циклів поступово зростає від 

20-25 % у перший рік після менархе до 60-65 % до п’ятого року. Дана 

ситуація відображає особливості формування репродуктивної системи 

дівчини та не є патологією. Проте, відсутність тенденції до формування 

стійкого регулярного МЦ протягом 1,5-2 років після менархе повинно стати 

умовою для настороженості лікарів [9, 112].  

За даними різних авторів, частота дисменореї у дівчат коливається від 

43 до 90 % і у кожної другої є причиною втрати працездатності, пропусків 

занять та уроків фізкультури [177]. У структурі ПМС переважають тривожно-

дисфоричні розлади, які пояснюють станом хронічного психосоціального 

стресу, розумовим та емоційним напруженням, зростаючим рівнем соціальної 

відповідальності [24, 47, 155]. Дослідження цитокінового профілю у даної 

категорії дівчат підтверджує прямий зв’язок тяжкості дисменореї та 

хронічного запалення із підвищенням сироваткових рівнів інтерлекіну-2, 
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інтерлекіну-4, інтерлекіну-8 та інтерлекіну-10 та позитивний ефект при 

використанні комбінованих оральних контрацептивів (КОК) [41, 79, 181, 217]. 

Маткові кровотечі рідко виникають зразу після менархе, частіше через 

6-18 місяців після першої менструації та складають 50 % звернень дівчаток-

підлітків до гінеколога [3, 5, 71]. При дослідженні гормонального фону у них 

відмічено різні варіанти гіпофізарної активності, що є проявом 

неповноцінності регулярних механізмів системи гіпофіз-яєчник та зниження 

чутливості яєчникових рецепторів. Маткові кровотечі пубертатного періоду 

можуть бути першими клінічними проявами формування гінекологічної 

патології та суттєво впливати на майбутню репродуктивну функцію [3, 5, 71].  

Встановлений взаємозв’язок між виникненням маткових кровотеч у 

пубертатному періоді у дівчаток, народжених від матерів із ускладненим 

перебігом вагітності із гесаційними ускладненнями, такими як прееклампсія, 

плацентарна недостатність та затримка розвитку плоду, що вказує на синдром 

ендотеліальної дисфункції у патогенезі маткових кровотеч [23, 152]. 

Існує ряд причин, що суттєво впливають на розвиток порушення у 

репродуктивній системі в дівчаток-підлітків: стрес, зниження маси тіла та 

деструктивна поведінка (внаслідок куріння, вживання алкоголю тощо), 

неблагоприємна екологічна ситуація, неблагопримний сімейний та 

перинатальний анамнез, ендогенні інтоксикації (туберкульоз у сім’ї, 

інфекції), травми голови (розлади виникають у перші 6 місяців після травми), 

гіповітаміноз (особливо вітамінів Е, А, В6), ятрогенний вплив 

(гормонотерапія, транквілізатори, антигіпертензивні), сезонні впливи, зміна 

місця проживання (географічна широта, часовий пояс), порушення добових 

ритмів тощо [6, 25, 30, 36].  

Кліматичні особливості та роль зміни кліматичного поясу у розвитку 

розладів МЦ на даний час рідко пов’язують із порушенням специфічної 

функції. У літературі останніх років не приводяться дані про те, що у 

середньому вік менархе залежить від типу клімату та кліматичного поясу. 

Проте залишається вагомою думка, що інколи зміна географічної широти 
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може стати причиною крайнього прояву порушення МЦ – аменореї [39, 47]. 

Авторами встановлено, що у  сім'ях дівчат з різними порушеннями  МЦ 

визначено сімейне накопичення мультифакторних захворювань, зокрема  

гінекологічних, серцево-судинних та ендокринних тощо [16, 18, 219]. 

Встановлено, що близько 70 % відсотків дівчат в усіх обстежуваних групах 

мають спадкову обтяженість щодо гінекологічних захворювань,  причому  

найчастіше гінекологічна патологія реєструвалась у матерів дівчат.  Виявлено  

значне підвищення частоти гінекологічної патології у родичок І та ІІ ступеня 

спорідненості порівняно із ІІІ ступенем спорідненості, що свідчить про 

накопичення патології у  сім'ях  дівчат, а передача патологічних ознак 

здійснюється переважно по материнській лінії [16, 18, 75, 90].  

За даними літературних джерел, відставання у фізичному та статевому 

розвитку спостерігається у дівчат, матері яких мали вроджені та набуті вади 

серця, а у структурі порушень МЦ  переважає первинна олігоменорея та 

пубертатні кровотечі, які і є предикторами формування гінекологічної 

патології [16, 70, 75, 108, 112, 196].   

Експериментальні дослідження вказують, що пренатальний стрес 

створює патологічний гіпоестрогеновий фон, який з віком може 

поглиблюватися, викликаючи тяжкі нейроендокринні дисфункції [113]. Ці 

дані підтверджуються клінічними спостереженнями  у дівчаток-підлітків,  які 

народилися маловаговими, де виявлено формування ознак гіпогонадизму,  а 

також відмічено більш пізній вік менархе, тривалий період становлення 

регулярного ритму менструацій, частіше із розвитком пубертатних кровотеч, 

олігоменореї та дисменореї [4, 54, 61]. У інших повідомленнях, навпаки,  

дівчатка народилися з високим індексом маси тіла (ІМТ) та тенденцією до 

переносу, тому результати даного дослідження можна пояснити більш 

високою частотою інтранатальної травми при пологах великим плодом  та 

перинатальним ураженням ЦНС гіпоксичного генезу [2, 65, 67, 76]. Для даної 

патології в умовах гіпоксемії характерним є зменшення маси, репродуктивна 

система розвивається по залишковому принципу, а клінічна реалізація 
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порушень наступає у пубертатному періоді [2].   

Ряд останніх публікацій продемонстрував, що при тяжких формах 

безпліддя, плацентарної недостатності, інфекційних процесах геніального 

тракту, затримці розвитку плоду, а також наявності шкідливих звичок у 

матері, під час виношування плоду спостерігається пригнічення дозрівання 

статевих залоз та розвиток гіпоплазії яєчників із зменшенням кількості 

фолікулів [7, 8, 33, 108]. 

Особливу увагу на сьогодні надають впливу соматичної патології на 

репродуктивну систему як однієї із найбільш важливих та частих причин 

відставання у фізичному розвитку та розвитку репродуктивної системи [30, 

83, 115, 146]. Так, Кудинова Е.Г. та соавт. у своїх дослідженнях відмітили, що 

виношування вагітності у жінок, що мають у анамнезі порушення 

становлення менструальнї функції,  обтяжене достовірно вищою долею 

екстрагенітальних захворювань: ЛОР-органів 38 (33,3 %), сердцево-судинної 

(21,9 %), ендокринної (20,2 %) системи, проти даних у матерів із 

фізіологічним пубертатом (12,0 %, 4,6 %, 7,4 % відповідно) [90, 91].  

Подібні дані демонструють дослідження Лисяк Д.С. та соавт. , які 

вказують, що у дівчаток-підітків із первинною олігоменореєю, пізнім віком 

менархе та пубертатними кровотечами на достовірно вищу частку  

ускладнень вагітності у матерів (64,4 %), асфіксії у пологах (21,4 %),  

інфекційних хворіб  (35,2 %), дифузного (ендемічного) зобу, йодну 

недостатність (5,7 %) та стресіндуковані невротичні розлади (14,8 %) [94]. 

Автори вказують, що серед жінок, що мали порушення менструальної функції 

в пубертатному періоді переважають службовці та студенти, соматичні 

захворювання зустрічаються у  2,3 рази частіше у порівнянні із жінками з 

правильним ритмом менструацій, гінекологічні захворювання зустрічаються 

у 72,9 %, у структурі переважає ектопія шийки матки (27,6 %), порушення 

менструальної функції (19,5 %), жіноче безпліддя (11,4 %), а вагітність при 

плануванні наступає у 75,9 % випадах. А своєчасна діагностика,  лікування та 

диспансерне спостереження дозволяють сформувати регулярний 
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менструальний цикл та знизити ризик репродуктивних розладів у 80,5 % 

дівчаток-підлітків [94, 95].  

На сьогодні для гормонального статусу молодих жінок характерним є 

наявність гіпоестрогенії та функціональної наднирникової гіперандрогенії, 

що проявляється у вигляді стертих форм вірильного синдрому. Крім того, на 

стан репродуктивної системи, за даними різних авторів, впливає хронічний 

тонзиліт та тонзилектомія у рік менархе, апендицит, дисфункція щитовидної 

залози, ендоінтоксикація, порушення маси тіла, ревмокардит, туберкульоз, 

відхилення фізичного та статевого розвитку, вроджені патології матки та 

додатків [20, 44, 67, 135, 138, 140]. У групу ризику входять також дівчатка, 

народжені жінками, що мали кистоми яєчників [129].  

Деякі автори вказують на мезенхімальну дисплазію, як можливу 

причину нейроендокринних розладів, які супроводжуються патологією 

системи гемостазу. У дівчаток із недиференційованими формами 

мезенхімальної дисплазії частіше відмічають ознаки відставання у статевому 

розвитку та порушення менструальної функції з пізнім менархе [89].  

Також у літературних повідомленнях існує думка, що для дівчаток-

підлітків нашого часу характерним стає трофологічний синдром із 

дисгармонійним фізичним розвитком, зниженням функціональних резервів на 

тлі затримки статевого розвитку [154]. У сучасній популяції школярок, за 

даними ряду авторів, збільшується відсоток дівчат, які відстають за 

біологічним віком від календарного. Так, серед 14-літніх дівчат таких 32 %, 

серед 16-літніх — 25 %, серед 18-літніх — 22 %. Існують численні 

дослідження, які вказують, що до 14–17 років, коли в цілому завершується 

формування дівчинки як майбутньої матері і підлітки переходять у 

репродуктивний період життя, практично у кожної десятої спостерігається 

дисгармонійний розвиток, у кожної четвертої — порушення формування 

скелету, у 14 % — артеріальна гіпертензія, а зміни у стані здоров'я більш ніж 

у 30 % дівчат дозволяють віднести їх до третьої групи здоров’я  [8, 12, 135]. 

Бачинська І.І, Гаврилова І.В. вказують, що становлення менструальної 
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функції і розвиток репродуктивних органів проходять за участю статевих 

гормонів та гормонів щитоподібної залози. Особливо важливу роль тиреоїдні 

гормони відіграють у період фізіологічної гормональної перебудови, як то 

період пубертату, вагітності та перименопаузи [20-22]. За даними науковців, 

затримка статевого розвитку та дисфункція яєчників трапляються при 

гіпотиреозі у 2-2,5 рази частіше, ніж при еутиреоїдному зобі [20]. За іншими 

свідченнями, найхарактерніша форма порушення МЦ при гіпотиреозі - 

вторинна аменорея (36,4 % випадків) [22]. Деякі автори відмічають таке 

порушення менструального циклу як гіперполіменорея [20-22, 138]. 

У останні роки спостерігається різке збільшення захворюваності дітей 

на аутоімунні процеси щитовидної залози, найчастіше аутоімунний тиреоїдит 

[20]. Слід вказати, що темпи розвитку вторинних статевих ознак у дівчат із 

атоімунним тиреоідитом є вищими, але одночасно з цим існує прошарок 

дівчат із затримкою статевого дозрівання [22]. Відомо, що аутоімунний 

тиреоідит поєднується із порушенням МЦ у вигляді олігоменореї, 

гіперменореї, аменореї, ановуляції. Порушення МЦ при первинному 

гіпотиреозі спостерігаються у 3 рази частіше, що становить від 24 до 70 % 

загальної популяції жінок репродуктивного віку [20-22, 138, 140, 197]. У 

подальшому житті дівчинки, дівчини, а потім і молодої жінки така 

невиявлена гіпертироксинемія найчастіше прогресує, а із настанням 

вагітності негативно впливає на здоров’я не лише жінки, а й на здоров’я 

майбутньої дитини, адже за таких умов найуразливішими сферами стають 

формування й дозрівання центрів вищої нервової діяльності та анатомо-

функціональних структур майбутнього інтелекту [20-22]. Водночас пізня 

діагностика аутоімунного тиреоідиту на тлі вагітності за відсутності замісної 

гормональної терапії загрожує ймовірністю викидня, вад розвитку та 

інтелектуальної недостатності у майбутньої дитини [20-22, 197]. 

У дитячій та підлітковій практиці співвідношення психічних та 

ендокринних розладів при порушенні репродуктивної функції частіше 

враховують, виходячи із пріоритету останніх. У цілому роль емоційних 
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(афективних) розладів у більшості випадків зводиться до провокуючого 

впливу і майже не враховуєься їх участь в патогенезі ендокринної патології 

[36, 37, 60, 144].  Посилений ріст, підвищена рухова й нервово-психічна 

активність сучасної молоді приводять до значної напруги в роботі 

вегетативної нервової системи, усіх ендокринних залоз і усіх ланок обміну 

речовин, що, поряд із рядом несприятливих впливів у пубертатному віці, 

досить часто обумовлює розвиток вегетативної дистонії, лабільності психіки 

та психоемоційного стану, вираженої нестійкості окремих сторін нервово-

психічного складу [36, 37, 60, 144]. 

И. Е. Брауде, Л. Л. Корсунская, А. О. Митрохина у своїх дослідженнях 

відмітили значиму визначальну роль психогенного впливу на виникнення 

різних розладів репродуктивної системи. Аналіз отриманих авторами 

анамнестичних даних продемонстрував, що гострі та хронічні стресові 

ситуації мали місце практично у кожної дівчинки-підлітка  із порушенням 

менструальної функції, причому хронічні психогенії зареєстровано у 58,06 % 

обстежених. Частіше всього в якості провокуючого фактору виступали 

конфлікті ситуації в сім’ї, школі, із ровесниками. Також не слід виключати 

фактор навчання та шкільного навантаження, що у сумі соціально-

біологічних впливів складає 50 % [121]. На підвищення розумових та 

фізичних навантажень скаржилися  62,9 % підлітків [36]. Так, для дівчат із 

гінекологічною патологією найбільш значущими є: неповна родина, 

нераціональне харчування та гіподинамія, несприятливі житлово-побутові 

умови, недостатнє перебування на свіжому повітрі, шкідливі звички батьків  

[12, 15, 31, 69, 153].  Зміна психоемоційної сфери, на фоні гіпоталамо-

гіпофізарної аменореї, сприяла спотвореному сприйняттю стресових ситуацій  

та впливів [62, 123, 136, 204].  

У останні роки особливу увагу надають впливу надмірної маси тіла та 

втрати маси тіла на розвиток порушення МЦ у дівчинки-підлітка [8]. Основну 

роль у розвитку аменореї відіграє різке похудання та дефіцит маси тіла саме у 

пубертатному віці. Дефіцит жирової тканини приводить до перетворення 
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естрогенів в катехолестрогени, що здійснюють пригнічуючий ефект на 

функцію вищих регуляторних центрів. Слід підкреслити, що основну роль у 

формуванні патології репродуктивної функції відіграє саме швидка втрата 

маси тіла, а не її постійний дефіцит [4, 8, 67]. Аменорея може передувати 

похуданню або виникати зразу ж уже при втраті 10-15 % ваги від вихідної 

маси тіла, коли соматичні порушення ще не виражені, причому аменорея 

носить зворотній характер та відновлюється при відновленні маси тіла. Для 

відновлення менструальної функції у 75 % випадків достатньо відновити 

втрачену масу тіла, і тільки у 20 % спостережень, крім  відновлення маси тіла, 

виникає необхідність у використанні замісної гормональної терапії у 

циклічному режимі протягом 4-5 циклів, ще рідше необхідна терапія 

гонадотропінами або рилізинг-гормонами [8, 67, 120, 123,  149].  

Разом з тим поєднаний вплив дефіциту маси тіла поряд із порушенням 

МЦ та інших факторів на репродуктивну поведінку, процеси 

морфофункціонального становлення репродуктивної системи і акушерські та 

гінекологічні проблеми залишаються дискутабельними і не до кінця 

зрозумілими і вивченими. 

Не дивлячись на багаточисленні дослідження, присвячені впливу 

куріння на жіночий організм, інтерпретація у літературі отриманих даних 

залишається складною. Відомості про вплив нікотину на яєчники, що 

розвиваються, у літературі пратично відсутні, однак деякими авторами 

відмічено зниження кількості примордіальних фолікулів у яєчниках плодів 

мишей, що були піддані  інгаляції никотину. При дослідженні впливу 

факторів тюнового виробництва на здоров’я робітників виявлено зниження 

клітинного та гуморального імунітету, наростання гіпоксії тканин за рахунок 

збільшення в кров’яному руслі реактивних фракцій гемоглобіну, суттєве 

порушення Т- та В-системи імунітету, що свідчить про розвиток вторинного 

імунодефіциту [6, 15, 242, 262].  

На жаль, останні соціологічні дослідження та дані офіційної медичної 

статистики демонструють, що зловживання алкоголю також є досить 
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поширеним у молодіжному середовищі. Середній вік, у якому молодь 

розпочинає вживати алкоголь, складає 14 років, щоденно або черед день 

вживають алкогольні напитки (у тому числі і пиво) 33,1 % юнаків та 20,1 % 

дівчат, насторожуючим фактом є зростання у 8 разів за останні десятиріччя 

алкогольних психозів серед підлітків [15, 136]. 

Враховуючи суттєве зростання частки дівчат, які мають проблеми із 

фізіологічним періодом становлення статевої системи, у останні роки виникла 

необхідність визначити чинники, які можуть спричиняти появу цих 

порушень, причому до таких чинників можна віднести  як негативні фактори 

зовнішнього середовища, так і спадкові. І саме для обґрунтування 

репродуктивної поведінки та можливості своєчасної реалізації 

репродуктивної функції доцільним стало завдання вивчення та визначення  

предикторів низького репродуктивного потенціалу шляхом встановлення 

значимості пошкоджуючи факторів та їх комбінацій, розпочинаючи із 

антенатального періоду розвитку майбутньої дівчинки та матері та 

завершуючи періодом антенатального супроводу вагітності у такої пацієнтки.  

 

1.2. Репродуктивний потенціал у жінок із порушенням становлення 

ментруальної функції, основні чинники його зниження 

 

У зв’язку із незрілістю нейроендокринної регуляції у жінок із 

порушенням становлення менструальної функції відмічається недостатня 

секреція гонадотропінів, дисфункція яєчникової тканини та порушення 

секреції стероїдних гормонів, що може бути однією із причин гіперплазії або 

гіпоплазії ендометрію, підвищення проникливості судинної стінки, 

гемодинамічних розладів судинної системи матки і яєчників, неповноцінності 

її нервово-рецепторного апарату [48, 53, 125, 142, 155, 174]. Крім того, у 

жінок репродуктивного віку, що мали порушення менструальної функції у 

пубертатному періоді, виявляли зниження оваріального резерву [38, 128, 202, 

206], синдром полікистозу яєчників, безпліддя [50-52, 55, 72, 123].   
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Літературні дані демонструють, що при ускладненому преморбідному 

фоні, що супроводжується ендокринною дисфункцією, зростає частка 

плацентарної недостатності та порушення внутрішньоутробного розвитку 

плоду, збільшується кількість перинатальних ускладнень, оперативного 

розродження та  негативних постнатальних наслідків [85, 86, 96]. Ряд авторів 

у своїх дослідженнях вказують, що частота ускладнень вагітності у жінок із 

порушеням менструальної функції в пубертатному періоді вища, ніж у жінок 

із правильним ритмом менструацій  і складає більше  70 % [95, 96, 104-106].  

Переважають загрожуючий викидень, прееклампсія, плацентарна 

недостатність, що збільшує ризик перинатальних втрат [130, 211, 232], пологи 

ускладнюються порушенням родової діяльності, при цьому лікування часто є 

неефективне, та провідною із причин гестаційних ускладнень є порушення 

плацентації вже у ранні терміни [13, 46, 100, 101, 205]. 

Так, Штель Н. О. та співав. вказали, що у жінок із порушенням 

становлення менструальної функції вагітність частіше, ніж при нормальному 

менструальному циклі, ускладнюється загрозою переривання (28,1 %),  

гестозом (28,9 %)  та   плацентарною недостатністю (52,6 %),  роди –  

аномаліями пологової діяльності (12 %). Частота  захворювання 

новонароджених у ранньому неонатальному періоді збільшується, у структурі   

переважають ішемія мозку гіпоксичного ґенезу (12,1 %) та синдром 

дихальних розладів (4,3 %) [95, 170-173 ]. 

За даними Кудинової Е. Г. та співат. перебіг вагітності у жінок із 

порушенням становлення менструальнї функції в анамнезі достовірно частіше 

ускладнювався інфекційними захворюваннями сечостатевих шляхів (43,0 %), 

загрозою невиношування (78,1 %), анеміями вагітних (51,8 %), гестозом (65,7 

%) та фетоплацентарною недостатністю (72,8 %). А перебіг пологів - 

аномаліями родової діяльності (57,0 %) та патологією післяродового періоду 

(15,8 %),  достовірно частіше зустрічалося оперативне розроження (25,4 %)  

проти даних у жінок із фізіологічним пубертатом  (4,6 %), природнім шляхом 

закінчились пологи у (74,6 %) жінок, достовірно частіше зустрічалося 
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народження дітей із ознаками хронічної внутрішньоутробної гіпоксії (28,1 %) 

та асфіксії в родах  (67,5 %) [90, 91]. 

Особливостями перебігу вагітності у жінок із порушенням 

менструальної функції в пубертатному періоді  Лисяк Д.С. та співав. 

відмічають загрожуючий викидень, передчасні пологи та плацентарну 

недостатність, порушення пологової діяльності в родах. Окремі стани 

перинатального періоду достовірно частіше виникають у новонароджених від 

матерів із первинною олігоменореєю в анамнезі. Авторами встановлено 

закономірність достовірно високої оцінки по шкалі Apgar у новорождених від 

матерів, що отримали прегравідарну підготовку. Також авторами 

встановлено, що плацентарна недостатність розвивається у 59,2 % жінок із 

патологічним пубертатом, а механізми її розвитку полягають у порушенні 

імплантації бластоцисти у ендометрій та плацентації, зниження експресії 

плацентарного фактору росту, порушення ангіогенезу у судинах ворсин, їх 

передчасне дозрівання та гемодинамічні зміни у функціональній системі 

мати-плацента-плід [94-97].   

Таким чином,  порушення становлення нейрон-ендокринної регуляції 

репродуктивної функції на період статевого дозрівання проявляються 

екстрагенітальними та гінекологічними захворюваннями на фоні змін 

гормонального та імунного статусу [56, 78, 125, 151, 158, 175,]. Саме 

гінекологічні захворювання служать фоном для формування первинної 

плацентарної дисфункції, а екстрагенітальні захворювання – фоном для 

ускладнення вагітності гестозом, анемією та загрозою переривання і 

невиношування, які в свою чергу ведуть до негативних перинатальних 

наслідків, гіпоксії та перинатальних захворювань новонароджених. Клінічна 

маніфестація вище названих порушень у оранізмі жінки із диспубертатом 

відображає сформовані у них зміни у гормональному та метаболічному 

статусі та дозволяє прогнозувати порушення репродуктивної функції жінки і 

захворюваність їх новонароджених дітей.  

Не дивлячись на медико-соціальну значимість, стан репродуктивного 
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здоров’я у жінок з порушенням менструальної функції  в пубертатному 

періоді, а також особливості перебігу вагітності, пологів та неонатального 

періоду на сьогоднішній день вивчені недостатньо, що і стало 

обґрунтуванням для проведення ще одного етапу даного наукового пошуку.  

 

1.2. Роль судинних факторів росту у патогенезі плацентарної 

дисфункції та репродуктивних втрат 

 

Фізіологічні зміни в ендометрії контролюють гіпоталамо-гіпофізарною 

системою та є прямим результатом індукованого гормонами ремоделювання 

тканин яєчника та слизової матки [1, 29, 92, 128, 253]. Дія гормонів на 

клітинному рівні реалізується через залучення великої кількості пептидних 

ростових факторів, серед яких виключно важлива роль надається цитокінам 

та факторам росту, які поряд із гормональною регуляцією оваріальної функції 

готують ендометрій до імплантації ембріону, а  подальшому – до збереження 

вагітності [27, 28, 73, 80, 81, 156].   

Фактори росту є медіаторами як естрогенів, так і прогестерону за 

рахунок ауто-і паракринної дії, яка модулює регуляцію процесів проліферації 

та диференціювання у ендометрії. Ендометрій під впливом факторів росту 

трансформується за рахунок зміни його структури і особливостей 

васкуляризації, що є дуже важливим для повноцінної інвазії трофобласту [74,  

82, 114, 126, 247].   

Щербина Н.О. та співав. у своїх роботах вказують, що серед найбільш 

вагомих тканевих медіаторів  росту, які регулюють ембріональний та 

плацентарний васкуло-ангіогенез,  і впливають на процес імплантації, є 

судинно-ендотеліальний фактор росту (vascular endothelial growth factor – 

(VEGF), проангіогенний плацентарний фактор росту (placenta growth factor – 

(PlGF) та інсуліно-подібний фактор росту, експресія яких найбільш 

характерна для раннього ембріонального періоду [168, 198, 266].  

Імуноферментний аналіз сироватки крові вагітних жінок 
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продемонстрував, що судинно-ендотеліальний фактор росту практично не 

міняється протягом вагітності із різким зростанням в післяродовому періоді, 

проте імуногістохімічні дослідження вказують, що експресія його різко 

зростає саме в ранні терміни вагітності, а плацентарний фактор росту, який 

належить до підсімейства VEGF відноситься до контролюючих ріст плаценти 

факторів та володіє вираженими ангіогенними властивостями [165, 168]. З 

іншої сторони, невід’ємною частиною нормального ангіогенезу є продукція 

антиангіогенних факторів. У результаті молекулярного діалогу, що виникає у 

процесі васкуляризації, продукція інгібіторів служить стримуючим фактором 

для надлишкової інвазії клітин трофобласту, а також перепоною для 

подальшого розвитку судинного русла та формування васкуляризованих 

ділянок тканин, що піддаються патологічним змінам [161, 218].  

Ряд дослідників вважають, що саме у плаценті знаходиться пусковий 

механізм для виникнення пошкодження ендотеліальних клітин. Їх 

дослідження демонструють, що ішемізована плацента продукує ряд факторів, 

здатних блокувати дію VEGF та PIGF, та приводити до дисадаптації у 

материнському організмі [166, 167].  

Судинно-ендотеліальний фактор росту є одним із важливих медіаторів, 

що стимулюють судинний ріст у яєчниках та забезпечують розвиток 

капілярної сітки у процесі дозрівання та селекції фолікулів, формування та 

функції жовтого тіла. Як демонструють літературні джерела, у пацієнток із 

безпліддям доведено зниження його концентрації  у секреторну фазу МЦ 

[165-167].    

Ходжаева З. С. та соавт. виявили значимий прямий корелятивний 

зв’язок між рівнем VEGF та товщиною ендометрію у жінок зі звиклим 

невиношуванням, на основі чого авторами запропоновано дослідження 

даного маркеру у жінок з синдромом втрати плода у секреторну фазу МЦ, а 

при його низькому рівні - оптимізація прегестаційної підготовки [157].  

Існує положення, що одним із компонентів патогенезу гіперпластичних 

процесів ендометрію та маткових кровотеч у пубертатному періоді є високий 
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рівень інсуліноподібного фактору росту у поєднанні зі зниженою продукцією 

VEGF та активацією гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи. У 

пацієнток із олігоменореєю та гіперандрогенією при підвищенні вмісту 

інсуліноподібного фактору росту збережена адекватна продукція VEGF, що є 

свідченням збереженого ангіогенного потенціалу [132, 133, 166].   

У роботах Макарова О. В. та співавт. розглянуто основні моменти  

даного механізму. Продемостровано, що ангіогенез - це процес утворення 

капілярів із уже існуючих у судинному руслі, який фізіологічно відіграє 

важливу роль у формуванні жовтого тіла, рості ендометрію, імплантації 

ембріону та плацентації. Запорукою фізіологічного перебігу гестаційного 

процесу, внутрішньоутробного розвитку плоду та благоприємних наслідків 

пологів служить адекватне функціонування фетоплацентарного комплексу. 

Порушення кровотоку в системі мати-плацента-плід веде до високої 

перинатальної захворюваності та смертності, обумовленої передчасними 

пологами, прееклампсією, плацентарною дисфункцією та синдромом 

затримки внутрішньоутробного розвитку. Адаптація маткового кровотоку до 

зростаючих потреб плода проходить за рахунок вазоділатації, та розвитку 

нових судин. Дані процеси також запускаються проангіогенними факторами 

росту (PIGF) та контролюються антианагіогенними (sFlt-1та sEng) [102, 103, 

208].  

Щостосується ролі PlGF, то у літературі відсутні дані, які доводять 

вплив даного трансмітера на патогенез ранніх викиднів, у той же час, дефіцит 

даного фактору асоціюється із формуванням перинатальної патології, що 

клінічно маніфестує у другій половині вагітності [10, 35, 49, 133, 207]. 

Виявлено зниження експресії PlGF, як етіологічного фактору неадекватного 

ремоделювання спіральних артерій та збільшення у них судинного супротиву, 

проте отримані дані є поодинокими та суперечливими [64, 68, 97,132].  

У фізіологічних умовах спостерігається баланс модуляторів 

ангіогенезу. Проте при ускладненому перебігу вагітності судинні фактори 

росту можуть стати зв’язуючою ланкою між патологією плацентації та 
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розвитком ендотеліальної дисфункції при прееклампсії. Однак, патологічна 

плацентація лежить у основі формування не тільки прееклампсії, але і 

плацентарної дисфункції. Для прееклампсії характерним є зниження 

концентрації проангіогенних PIGF та збільшення концентрації 

антиангіогенних sFlt-1 та sEng у сироватці крові вагітних [132, 133, 269, 287, 

291, 293].  

Окремі автори пропонують прогнозувати наслідки вагітності по рівню 

окремих показників факторів росту у сироватці крові, у тому числі і по рівню 

плацентарного фактора росту. На їх думку, це доволяє своєчасно судити про 

глибокі ушкодження плідного яйця та його судинної оболонки і може бути 

використано для контролю ефективності профілактичних заходів та 

результативності прегравідарної підготовки   [10, 64, 68].  Рівень  PlGF 

розглядається у якості раннього прогностичного маркеру, що характеризує 

початкові ознаки порушення адаптаційних процесів системи «мати–плацента-

плід» на доклінічному етапі [132, 133]. У своїх дослідженнях  автори 

встановили, що при втраті даної вагітності має місце зниження на кілька 

порядків рівня PlGF та розчинного рецептору VEGF-R на фоні підвищення 

вмісту VEGF у сироватці крові [97]. 

Згідно сучасних досліджень VEGF-R є одним з ключових факторів 

судинної дисфункції при звиклому невиношуванні, і зниження його експресії 

пов’язане з порушенням перфузії в ендометрії, що робить його 

несприйнятливим та приводить до ранніх репродуктивних втрат  [132, 133].  

У ендометрії пацієнток із неповноцінною секреторною фазою відмічають 

зниження експресивності генів VEGF, підвищення експресії гена PIGF у 

порівняннні з рівнем експресії цих генів в ендометрії здорових пацієнток . 

Таким чином, рівень VEGF може бути основним індикатором хронічної 

ендометріальної недостатності [49, 64, 68]. Крім того, позитивна експресія 

VEGF  була виявлена у 88 % випадків при небажаній вагітності, і у 31 % 

випадків -  при самовільному викидні  [133]. 

У випадку хронічної плацентарної дисфункції та синдрому затримки 
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розвитку плода (СЗРП) провідним патогенетичним аспектом є порушення 

процесів ангіогенезу і недостатня активність процесів апоптозу, внаслідок 

підвищення експресії антиапоптичних білків. Це в свою чергу приводить до 

порушення формування судинного русла, гіпоксії та порушення функції 

ендотеліальних клітин і розвитку СЗРП. У окремих літературних 

повідомленнях вказується, що у випадку хронічної плацентарної дисфункції 

та асиметричної форми СЗРП активація імунокомпетентних клітин приводить 

до активації процесів апоптозу та порушення процесів ангіонгенезу в 

плаценті [9, 27, 49, 80, 81]. 

У світовій літературі існують суперечливі дані щодо системної 

продукції VEGF при аномальних маткових кровотечах у жінок 

репродуктивного віку [132, 212, 246]. У дівчат із пубертатними кровотечами 

відмічено зниження концентрації VEGF у сироватці крові, що проявляється 

порушеням фолікулогенезу, ановуляцією, відносною гіперестрогенемією та 

приводить до неповноцінної проліферації та секреторної трансформації 

ендометрію [133].  Ряд авторів у своїх роботах стверджують, що різниця в 

системній продукції VEGF у пацієнток із надмірними менструаціями і у 

жінок з нормальним менструальним циклом статистично не значима [132]. 

Експериментальні дослідження вказують на підвищення експресії VEGF-R у 

ендометрії у результаті гіпоксичного стану в перименструальний період, що є 

стимулом для місцевого ангіогенезу [132, 133]. 

Існує думка, що на систему ангіогенних факторів та цитокінів у жінок 

під час вагітності впливає стать плоду, у вагітних із плодами жіночої статі 

реєструється більш виражена продукція VEGF і деяких цитокінів, які, 

очевидно, знаходятья під гормональним контролем системи «мати-плацента-

плід» [35, 143]. 

У літературі представлено результати вивчення особливостей секреції 

про-та антиангіогенних факторів у першому триместрі вагітності у жінок із 

звиклим викиднем в анамнезі [81, 82]. За результатами дослідження 

встановлено більш високий рівень VEGF протягом трьох хвиль інвазії 
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хоріону у жінок із невиношуванням вагітності, що отримали прегравідарну 

підготовку гестагенами. Виявлена сильна пряма кореляційна залежність між 

концентрацією VEGF та товщиною хоріону, концентрацією VEGF-R1 та 

утворенням ретрохоріальних гематом [80-82].  У одній із праць є вказівка, що 

прееклампсія розвивається у результаті дефіциту прогестерону, так як саме 

прогестерон подавляє індуковану гіпоксією продукцію фактору некрозу 

пухлин-α, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-17 та VEGF-R [80-82, 243]. 

Аналогічна динаміка рівня PIGF протягом вагітності виявлена у ряді 

зарубіжних праць [97].  Концентрація сироваткового PIGF, дослідженого у 26 

тижнів вагітності, запропонована в якості скринінгового тесту із високою 

чутливістю для виявлення жінок з ризиком розвитку прееклампсії [97, 222]. 

Зниження рівня сироваткового PIGF у 6-10 тижнів при багатоплідній 

вагітності може слугувати сигналом у розвитку гестаційних ускладнень [97, 

102], причому прогностична значимість PIGF щодо розвитку плацентарної 

дисфункії при гіпертензивних розладах, викликаних вагітністю, висока та 

складає 87,1 %. Автори стверджують, що рівень PIGF характеризує початкові 

ознаки порушення у плацентарному комплексі ще на стадії доклінічної 

маніфестації  [97, 102, 233].  

У літературних джерелах опубліковані експериментальні дані, які  

вказують на наявність експресії рецепторів до 51 гормону щитовидної залози 

у децидуальних клітинах. Трийодтиронін приводить до зниження секреції 

PIGF та підвищення ангіопоетину-2 у децидуальних клітинах у першому 

триместрі вагітності, і також знижує секрецію інтерлейкіну-1β, інтерейкіну-8 

та інтерлейкіну-10 макрофагами децидуальної оболонки та збільшує секрецію 

фактору некрозу пухлин-α стромальними клітинами. У зв’язку з чим, 

оптимальний вміст гормонів щитовидної залози у материнському організмі 

стримує імунну ракцію відторгнення плода та сприяє нормальному розвитку 

плаценти [97, 102, 214. 291, 293]. 

Аналіз літератури продемонстрував на даний час достатньо активні 

дослідження, присвячені впливу проангіогенних та антиангіогенних судинних 
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факторів на морфогенез плаценти при нормально перебігаючи вагітності та 

різних патологічних станах, проте відсутні фундаментальні роботи та 

достатньо мало досліджень, присвячених особливій ролі судинних факторів у 

формуванні плацентарної дисфункції на ранніх стадіях у жінок із групи 

ризику щодо розвитку акушерських та перинатальних ускладнень, зокрема із 

патологічним пубертатом в анамнезі [23, 29, 45, 122, 131, 226]  .  

На даний час доведеним є наукове положення, що дисфункція процесів 

ангіогенезу може розглядатися як один із провідних патофізіологічних 

факторів,що обумовлює розвиток захворювань репродуктивної системи 

жінки. Розуміння даного аспекту відкриває нові перспективи у розробці 

діагностики та корекції репродуктивних розладів та дозволить визначити нові 

напрямки терапевтичного впливу.  

 

1.4. Сучасні підходи до використання метаболічної терапії у 

програмі прегравідарної підготовки  

 

Широке впровадження методів профілактики та лікування на сьогодні  

повинно базуватися  на використанні єфективних, безпечних та оптимальних 

з погляду доказової медицини підходах, а також повинні бути підтверджені у 

серйозних багатоцентрових клінічних дослідженнях [19, 43, 58, 84, 143, 201].  

Дослідницький інтерес до оцінки ефективності використання цілого 

комплексу препаратів на етапі прегравідарної підготовки обумовлений 

публікаціями цілого ряду наукових результатів щодо профілактики патології 

вагітності та порушення формування плоду (зокрема, використання фолієвої 

кислоти) [59, 66, 234].  Причому існують дані клінічних досліджень, де було 

чітко доведено доцільність та більш високу ефективність використання 

фолієвої кислоти у поєднанні з іншими мікронутрієнтами проти її монотерапії 

[59, 66]. Фолієва кислота стимулює еритропоез, бере участь у синтезі 

амінокислот (метіоніну, серину та ін.), нуклеїнових кислот, пуринів і 

піримідинів, а також у обміні холіну, стимулює пластичні процеси в усіх 
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органах, особливо еритро-, лейко- та тромбогенез, де процеси оновлення 

перебігають особливо інтенсивно. Фолієву кислоту використовують як у 

період прегравідарної підготовки, так і під час вагітності, оскільки її 

недостатність робить свій внесок у розвиток гіпергомоцистеїнемії [59, 66].    

Слід відмітити широкий спектр специфічних фізіологічних ефектів ряду 

есенціальних мікронутрієнтів, який дозволив використати клініко-

фармакологічні ефекти омега-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) 

(нормалізація ліпідного обміну, покращення  реологічні властивості крові, 

мікроциркуляції та тонусу судин, забезпечення вироблення протизапальних 

простагландинів, що попереджує пошкодження ендотелію та розвиток 

ендотеліальної дисфункції, та, відповідно до рекомендацій ВООЗ (2003) 

рекомендувати вагітним і годуючим жінкам необхідний щоденний прийом, як 

мінімум, 300 мг Омега-3 ПНЖК [130]. Вказані рекомендації базуються на 

даних 15-річного дослідження у Великобританії, які свідчать, що у матерів, 

які отримували в своєму раціоні Омега-3 ПНЖК, народжені діти мали більш 

високий розумовий розвиток [130]. Крім того, трьохлітній період вивчення 

ефективності застосування Омега-3 ПНЖК у жінок зі звичною втратою 

вагітності та антифосфоліпідним синдромом продемонстрував  їх позитивний 

вплив на перебіг вагітності у 86 % спостереженнях, що сприяло зменшенню 

частоти передчасних пологів та прееклампсії [130, 296].  

Всесвітня організація охорони здоров'я також рекомендує використання 

низьких доз ацетилсаліцилової кислоти (75 мг / добу), починаючи з 12 тижнів 

вагітності для жінок з високим ступенем ризику (анамнестичною 

прееклампсією, діабетом, хронічною гіпертонією, нирковими та аутоімуними 

захворюваннями, або багатоплідною вагітністю). У останньому комюніке по 

превенції клінічної маніфестації гестаційної ендотеліопатії та перинатальних 

втрат, колективом авторів було вказано на важливу роль призначення низьких 

доз ацетилсаліцилової кислоти, розпочинаючи із 12 до 28 тижнів ґестації, що 

призводило до достовірного зниження випадків передчасних пологів, 

преекламсії та СЗРП у жінок із високим ризиком розвитку плацентарної 
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дисфункції [130, 186, 265, 267]. У ньому говориться, що є обмежені дані про 

переваги низьких доз ацетилсаліцилової кислоти у інших підгрупах жінок із 

високим ризиком [12, 98, 235, 267, 294]. 

Відсутність у літературі спостережень щодо інозит-авітамінозу у 

людини обумовило незначну увагу до вивченню цієї речовини [159, 162, 179, 

199, 238, 300]. У останні десятиріччя у зв’язку із визначенням ролі міо-

інозитолу (МІ) у багатьох метаболічних процесах, а також дефіциту його 

синтезу у організмі, увага до цього ізомеру значно зросла, а кількість 

публікацій з питань дослідження біологічних, метаболічних, 

фармакологічних ефектів МІ та досвіду його клінічного використання в 

різних галузях медицини в рецензованих журналах наближається до 40 тис. 

[159, 162, 200, 235, 302, 303]. Після відкритті МІ розпочався етап вивчення 

його ролі у функціонуванні різних органів і систем. Основною функцією МІ 

та його похідних є участь у внутрішньоклітинний передачі сигналу та 

забезпечення функціонування ряду рецепторів (до інсуліну, репродуктивних 

гормонів, факторів росту, катехоамінів тощо) та регуляції рівня холестерину в 

крові, модуляції активності нейротрансміттерів  [159, 162, 305-307].  МІ є 

синергістом вітамінів (B5, PP), мінералів (кальцію, магнію) та  фолатів, 

виступає як вторинний месенджер, що регулює діяльність ряду гормонів.  

Враховуючи роль міо-інозитолу у реалізації ефектів лютеінізуючого 

гормону та фолікулостимулюючого гормону, процесах дозрівання 

яйцеклітин, здатність впливати на функціональний стан ооцитів, процес 

інвазії трофобласту при закріпленні бластоцисти, у літературі представлена 

достатньо велика кількість досліджень із оцінки можливості та ефективності 

використання міо-інозитолу саме при СПКЯ, який зустрічається у 6–10 % 

жінок репродуктивного віку [162, 240, 244]. Ще у 2007–2009 рр. італійські 

дослідники звернули увагу на спільність гормональних і метаболічних 

ефектів міо-інозитолу та основних патогенетичних ланок СПКЯ, вплив на які, 

на думку авторів, дозволив би підвищити ефективність лікування неплідності 

у таких пацієнток. Перш за все, йшлося про покращення функції яєчників 
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шляхом не лише відновлення їх спонтанної активності та збільшення частоти 

овуляцій, але й покращення дозрівання фолікулів. Важливою є і здатність МІ 

поліпшувати стан жирового та холестеринового обміну, порушення якого 

часто є причиною зниження продукції ключових гормонів, що регулюють 

процеси фолікуло- та оогенезу – ЛГ та ФСГ.  Під час подвійного сліпого 

клінічного дослідження у 42 жінок із СПКЯ з олігоменореєю, підвищеним 

рівнем тестостерону в крові, клінічними проявами гірсутизму, 23 з яких 

щоденно отримували 4 г міо-інозитолу та 400 мкг фолієвої кислоти 

(комерційна назва препарату Інофолік) [162, 194], було встановлено, що 

курсове (впродовж 12–16 тижнів) використання цього засобу забезпечує 

суттєве покращення рівнів низки гормональних та метаболічних показників у 

таких пацієнток. Окремий аналіз клінічних показників ефективності 

використання цього препарату при лікуванні СПКЯ виявив, що у 88 % 

пацієнток вдалося відновити регулярний менструальний цикл, а у 72 % 

відбулася овуляція, причому 20 % із них завагітніли [162, 182, 190, 192].  

Чернуха Г. Е. та співав. також вказують на використання даного 

середника при найбільш поширеній ендокринопатії - це СПКЯ, що 

асоціюється із гіперандрогенією, ановуляторним безпліддям та 

метаболічними порушеннями. Проведений аналіз літератури 

продемонстрував, що МІ сприяє нормалізації ритму менструації, відновленню 

овуляції та дозріванню зрілих ооцитів, а також зниженню 

інсулінорезистентності, гіперандрогенії, що дозволило віднести цей середник 

у групу перспективних препаратів у терапії СПКЯ, значно покращуючи 

результати допоміжних репродуктивних програм [162, 183, 193]. 

Таким чином, порушення менструальної функції на період її 

становлення є наслідком впливу різних пошкоджуючи факторів. 

Різноманітність клінічних форм вказаних порушень вимагає 

диференційованого підходу до вибору методів корекції. Покази до 

призначення гормональних препаратів, тривалість їх застосування у 

підлітковому віці повинні бути чітко обґрунтовані. Згідно літературних 
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повідомлень, включення в комплексну терапію препарату дисменорм, до 

складу якого входять аgnus castus,  рulsatilla pratensis,  rosmarinus officinalis,  

аpis mellifica  [145, 147- 149], сприяло підвищенню ефективності проведеної 

терапії, дозволило усунути використання гормонів у більшості дівчаток із 

порушенням менструальної функції (76 %). Допамінергічна активність Agnus 

сastus забезпечує зниження продукції пролактину та нормалізує 

співвідношення гонадотропних гормонів, а ліквідація дисбалансу між 

естрадіолом та прогестероном приводить до нормалізації лютеїнової фази 

менструального циклу. Використання вказаного препарату в практиці 

підліткових гінекологів представляється досить перспективним та вимагає 

подальшого дослідження [145, 147-149, 299]. 

Таким чином, у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі досить 

широко представлено дослідження щодо проблеми становлення 

менструальної функції у дівчаток-підлітків: причини порушення, клінічні 

прояви, методи діагностики та лікування. Однак, поодинокими є роботи, які 

присвячені вивченню репродуктивної функції у жінок, що мали порушення 

менструальної функції у пубертатному періоді. Дослідження ролі ангіогенних 

факторів росту  як у регуляції функції яєчників, так і у фізіологічних процесах 

імплантації, стану ендометрію та у формуванні плацентарного русла 

різнорідні та суперечливі, у основному стосуються досліджень при безплідді, 

включених у програму допоміжних репродуктивних технологій.  Не 

дивлячись на успіхи, досягнуті при вивченні плацентарної дисфункції, 

залишаються невиясненими питання її формування у даної категорії 

пацієнток, відсутні прогностичні та діагностичні маркери гестаційних 

ускладнень та перинатальних наслідків.  Враховуючи  появу нових 

діагностичних та лікувальних можливостей цих станів на доклінічному етапі 

та багатофакторністю їх розвитку з’являється можливість оптимізації 

діагностичного алгоритму та програми прегравідарної підготовки, а також 

персоніфікованого вибору профілактичних заходів. Зазначені положення і 

лягли в основу даного наукового дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика груп обстежених жінок із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі 

 

Консультативний прийом та обстеження дівчат та жінок із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі здійснювалося на клінічних 

базах кафедр акушерства та гінекології Івано-Франківського національного 

медичного університету: у обласному перинатальному центрі, центрі 

планування сім’ї та жіночих консультаціях м. Івано-Франківськ у кілька 

етапів, які включали вивчення анамнезу, функціональні і лабораторні 

дослідження, відбір пацієнтів для участі в науковому пошуку та оцінка 

ефективності запропонованого алгоритму діагностичних та лікувальних 

заходів (рис. 2.1) .  

Для оцінки імовірних чинників розвитку порушення становлення 

менструальної функції та розладів МЦ було проведено медико-соціальний 

аудит шляхом інтерв’ю, анкетування та вивчення медичної документації 264 

дівчат із поглибленою оцінкою соціальних факторів, спадковості, способу 

життя та шкідливих звичок, віку наступлення менархе та першого статевого 

дебюту, стану менструальної функції, соматичної і гінекології патології, 

зокрема клінічних симптомів екстрагенітальних захворювань та тривалості 

захворювання. За результатами дослідження була розроблена карта 

обстеження пацієнток, із врахуванням особливостей оцінки так званого 

періоду «внутрішньоутробного дитинства», яка проведена на основі вивчення 

медичної документації та опитування.  

У ході наукового пошуку зроблена спроба знайти підтвердження 

запропонованій гіпотезі, згідно якої у основі генезу плацентарної дисфункції 

та пов’язаних з нею гестаційних укладнень у пацієнток із порушенням 
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становлення менструальної функції в анамнезі лежить гормональний та 

метаболічний дисбаланс, імплантаційна недостатність ендометрію та 

дисфункція васкулогенезу, передумови чому закладено на етапі 

патологічного пубертатного періоду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Етапність дослідження 

 

Для виявлення особливостей перебігу вагітності матерів використана 

карта вагітної (форма 111/у), або інформація-інтерв’ю із батьками, оцінка 

імовірних пошкоджуючи факторів у пубертатному періоді проведена згідно 

амбулаторної карти  (форма N 025/у-04) та  методом  анкетування.  При 

виконанні роботи керувалися загальними положеннями Гельсінської 

декларації "Рекомендації для лікарів із проведення біомедичних досліджень із 

залученням людини" (1964), Всесвітньої медичної асоціації про етичні 

Медико-соціальний аудит шляхом інтерв’ю, анкетування та 

вивчення медичної документації (n=264). 

Визначені фактори, що впливають на порушення становлення 

менструальної функції в пубертатному періоді. 

 

I етап 

Формування досліджуваних підгруп (п=120), оцінка перебігу                 

вагітності та пологів, розробка комплексного діагностичного 

алгоритму та оцінка отриманих результатів 

II етап 

Розробка та впровадження персоніфікованої програми 

прегравідарної підготовки та профілактики розвитку 

плацентарної дисфукнкції у жінок досліджуваних груп 

III етап 

Впровадження в клінічну практику та оцінка ефективності 

діагностичного алгоритму та програми  профілактики 

гестаційних ускладнень у пацієнток досліджуваних груп 

IV етап 
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принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини 

(1964-2000 рр.) з урахуванням вимог Директиви 2001/20/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради ЄС, ICH GCP, Конвенції Ради Європи про права людини 

та біомедицину (від 04.04.1997 р.), наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 

р. Включення отриманих даних до програми наукового пошуку  проведено 

після отримання письмової згоди на участь дівчаток до 18 років у клінічному 

дослідженні, формуляр інформованої згоди пацієнта та карта обстеження 

пацієнта схвалені комісією з питань біомедичної етики ДВНЗ «Іван-

Франківський національний медичний університет МОЗ України». Отримані 

результати опрацьовано статистично та проведено аналіз перебігу 

антенатального, препубертатного та пубертатного періодів у дівчаток віком 

до 18 років, які моніторувалися у центрі планування сім’ї обласного 

перинатального центру м. Івано-Франківськ.  

На наступному етапі наукового дослідження було відібрано 120 жінок із 

порушенням становлення менструальної функції в пубертатному періоді 

згідно зібраних анамнестичних даних із врахуванням виділених провідних 

чинників ризику розвитку плацентарної дисфункції та їх комбінацій. 

Критеріями включення стали: жінки із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, згода пацієнтки для участі у дослідженні. 

Критеріями виключення вважали: тяжкі соматичні захворювання, наявність 

вродженої патології жіночих статевих органів, аномалії статевих органів, 

наявність несприятливих медико-генетичних факторів та висока ступінь 

інфікованості, відмова від участі у дослідженні.  

Враховуючи анамнестичні особливості перебігу пубертатного періоду, 

у дослідження були включені 40 пацієнток із первинною олігоменореєю та 

епізодами вторинної аменореї,  40 пацієнток із пізнім віком менархе та 40 

пацієнток із пубертатними матковими кровотечами пубертатного періоду, які 

і сформували три досліджувані групи. Контрольну групу склали 30 пацієнток 

із правильним ритмом МЦ та нормальним перебігом пубертату.  Обстеження 

проведені на преконцепційному етапі та у терміни  10-16, 22-24, та 28-32 
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тижні вагітності.  

Даний етап передбачав повноцінне клініко-лабораторне обстеження, 

передбачене наказами та стандартами МОЗ України (наказ МОЗ України № 

417): клінічні, функціональні, лабораторні обстеження, оцінку ехоструктури 

та особливостей кровообігу органів малого тазу, стану ендометрію у динаміці 

преконцепційної підготовки; у результаті чого було виділено чинники ризику 

плацентарної дисфункції та проведено відбір пацієнток для 

диференційованого застосування запропонованого діагностичного комплексу 

та персоніфікованої лікувально-профілактичної програми.  

На третьому етапі шляхом засліпленої вибірки всі 120 пацієнток були 

розділені на дві групи – основна група   (60 пацієнток), де було використано 

запропоновану програму лікувально-профілактичних заходів, та група 

порівняння (60 пацієнток), яка велася згідно загальноприйнятих стандартів.  

Визначальними моментами запропонованої модифікованої програми 

преконцепційної підготовки стали наступні: нейроадаптивна терапія – 

препарат мебікар по 1 таблетці 3 рази на добу 30 днів - для корекції 

психоемоційного напруження; метаболічна терапія, спрямована на усунення 

оксидативного стресу, покращення мікроциркуляції, трофіки та гемодинаміки 

яєчників, матки та ендометрію, а також ангіопротекторний вплив [88, 98, 99, 

110]. З цією метою прегравідарна лікувальна програма була доповнена 

наступними середниками: L-аргініну аспартат (препарат Тивортин) по 5 мл (1 

мл розчину містить 200 мг) 3 раз на добу 15 днів з перервою 15 днів  

протягом трьох місяців, вітамінно-мінеральний комплекс із лікувальним 

вмістом фолатів 800 мкг по 1 капсулі 1 раз на добу перорально під час їжі у 

комплексі із вітаміном В8 (інозитол) 2 г (один пакет) 1 раз на день 30 днів, 

розчинивши у стакані води,  поліненасичені жирні кислоти (Вітрум кардіо-

омега 3)  по 1 капсулі на добу 90 днів.  

Ключовим моментом даного метаболічного комплексу було включення 

сучасного препарату – інозитол. У запропонованій лікувальній програмі були 

використані наступні фармакологічні ефекти: нормалізація рівня 
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холестерину, зменшення схильності до тромбоутворення, нормалізація 

ліпідного обміну, профілактика атеросклерозу, антидепресивний та 

адаптаційний ефект [159, 162, 231, 256, 257, 282].   

З метою корекції гормонального дисбалансу та функціональної 

гіперпролактинемії, зокрема у пацієнток із олігоопсоменореєю та 

дисфункціональними матковими кровотечами, рекомендовано застосування 

фітопрепаратів – сухий екстракт плодів прутняка звичайного по 1 таблетці 

один раз на добу запиваючи достатньою кількістю води у комплексі із 

запропонованими метаболічними середниками від 3 до 6 місяців; при 

недостатності лютеїнової фази на преконцепційному етапі – прогестеронова 

корекція дідрогестероном 10 мг 2 рази на добу 10-14 днів (не менше трьох 

місяців) також у запоопонованому метаболічному комплексі .  

У процесі моніторингу вагітності, яка наступила, гормональну 

підтримку дігрогестероном рекомендовано продовжити до 18 тижнів гестації. 

Також, при моніторингу гестаційного процесу рекомендовано продовжити 

метаболічну терапію донатором оксиду азоту у комплексі із 

поліненасиченими жирними кислотами та комбінованим препаратом, що 

містить гідроксид магнію і ацетилсаліцилову кислоту (Кардіомагніл) – 1 

таблетка 1 раз на добу 30 днів у терміни 12-16 та 28-30 тижнів вагітності 

двома курсами, що відповідає сучасним літературним даним щодо 

використанням метаболічної превентивної терапії [209, 210, 216].  

Жінкам групи порівняння була призначена загальноприйнята 

стандартна прегравідарна програма, визначена наказами МОЗ України.  

На четвертому етапі у клінічну практику було впроваджено 

оптимізований діагностичний алгоритм та оцінено ефективність 

запропонованої преконцепційної підготовки та профілактики гестаційних 

ускладнень у жінок із порушення становлення менструальної функції в 

анамнезі. 
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2.2. Комплекс використаних методів дослідження.  

 

Результати клініко-лабораторного обстеження на преконцепційному 

етапі, показники динамічного клініко-лабораторного моніторингу, випадки 

ускладнень реєстрували у індивідуально розроблених картах спостереження. 

Дані цих карт заносилися до бази даних персонального комп’ютера та 

обробляли за допомогою програми ―Ехсеl‖ у програмній оболонці Microsoft 

Office XP. За допомогою збору анамнезу, аналізу амбулаторних карт, виписок 

із протоколів стаціонарного спостереження та оперативних втручань 

проаналізовано наступні показники: «антенатальний та спадковий портрет», 

вік жінок; масово-ростовий показник (за результатами визначення індексу маси 

тіла по Brey: ІМТ = маса тіла (кг)/ріст
2
 (см

2
)); характеристика менструальної 

функції; акушерський, гінекологічний, соматичний та інфектологічний 

анамнез; результати ультразвукового дослідження (УЗД); оцінка 

гормонального статусу та ростових факторів.  

Оцінка гормонального статусу. У всіх 120 обстежених жінок 

досліджувався вміст у периферичній крові гонадотропних та стероїдних 

гормонів: фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеінізуючий гормон (ЛТ), 

пролактин, естріол ; кортизол ; прогестерон ; хоріонічний гонадотропін , 

загальний тестостерон  у динаміці МЦ.  

Функціональний стан репродуктивної системи жінки за маркерами 

оваріального резерву визначали із використанням наступних показників: 

об’єм яєчників та кількість антральних фолікулів у них, рівні ФСГ та 

антимюлерового гормону (АМГ), що дозволило провести оцінку 

репродуктивного потенціалу даної категорії пацієнток [72]. Гормональні 

дослідження проводилися у централізованій клінічній лабораторії на базі Івано-

Франківського обласного перинатального центру методом імуноферментного 

аналізу за загальноприйнятими методиками на аналізаторі «Stat Fax303 Plus» 

за допомогою реактивів фірми Хема-Медика (Москва). Одержані результати 

порівнювали з пропонованими фірмою нормами для здорових жінок. 
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Оцінка рівня факторів росту у сироватці крові та цервікальному 

слизі. Рівень судинно-ендотеліального фактору росту (VEGF), який є одним 

із маркерів порушення імплантації, антиангіогенного фактору росту (sFlt-1) та 

плацентарний фактор росту (PlGF) як можливих маркерів імовірного 

невиношування [64, 68, 132], визначали у сироватці крові у динаміці 

вагітності методом імуноферментного аналізу тест-наборами фірми 

BIOSOURCE (USA) та фірми DSL (США на фотометрі MULTILABEL 

COUNTER 1420 (Данія).), рівні виражали у нг/мл.  

Ангіогенний коефіцієнт (КА), який відображає глибину судинних 

порушень та вираженість судинного дисбалансу,  визначали за формулою: КА 

=  sFlt-1/PlGF х 10 [100]. 

Психоемоційний статус оцінювали із використанням 

експериментально-психологічних методів, а саме: оцінка у балах особистісної 

та реактивної тривожності за тестом Спільберга, адаптованим Ю. Л. Ханіним;  

оцінка у балах рівня депресії за тестом Бека.  

На 4-5 день спонтанної менструації у пацієнток, включених в 

дослідження, проводили трансвагінальне ультразвукове дослідження (УЗД)  

за допомогою апарату DORNIER – 2200, «Simens sl - 250» (Німеччина), із 

застосуваннм трансвагінального датчика з частотою 6,5 МГц у режимі 

сканування. Для оцінки стану ендометрію УЗД проводили на 8-11 день МЦ, 

для оцінки секреторних перетворень – на 18-21 день [176]. Для проспективної 

оцінки овуляції використовували фолікулометрію, тести на овуляцію SOLO 

та визначення цервікального числа. Всього у комплексі було проаналізовано 

99 менструальних циклів. Фолікулометрію проводили з 12-го дня 

менструального циклу, у той же день оцінювали цервікальне число та 

розпочинали виконання сечових тестів на овуляцію на протязі 5 днів. 

Для об’єктивного судження про ступінь достовірності результатів 

дослідження ми застосовували варіаційно-статистичний метод аналізу 

отриманих результатів за допомогою персонального комп’ютера та 

прикладної програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel 
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методами парної статистики за допомогою пакету ― STATISTICA for 

Windows®- 6,0‖. З метою виявлення чинників ризику та прогнозування 

ускладнень застосовували методику розрахунку показника відношення 

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

Interval, 95 % CI) [124].  Графіки оформлювали за допомогою програм 

―Microsoft Excell 7.0‖. 
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Р О З Д І Л  3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ У 

ДІВЧАТОК-ПІДЛІТКІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Для обґрунтування репродуктивної поведінки та можливості своєчасної 

реалізації репродуктивної функції доцільним стало завдання визначення 

визначення  предикторів імовірного низького репродуктивного потенціалу 

шляхом встановлення значимості пошкоджуючи факторів починаючи з 

періоду  «внутрішньоутробного дитинства» у дівчаток-підлітків та дівчат. 

У 264 спостереженнях проведено медико-соціальний аудит шляхом 

інтерв’ю, анкетування та вивчення медичної документації дівчат 

пубертатного віку для оцінки імовірних чинників розвитку порушення 

становлення менструальної функції та розладів менструального циклу (МЦ). 

Оцінка анкет та медичної документації проведена із поглибленим вивченням 

так званого періоду «внутрішньоутробного дитинства», спадковості, 

соціальних факторів, віку наступлення менархе та першого статевого дебюту, 

соматичної та гінекології патології. Результати аналізувалися на основі 

вивчення медичної документації - карти вагітної (форма 111/у) (при 

наявності) або інтерв’ю із батьками, у пубертатному періоді оцінка імовірних 

пошкоджуючих факторів проведена згідно амбулаторної карти (форма 025/у-

04) та  методом  анкетування. За розробленою картою обстеження отримані 

результати опрацьовано статистично та проведено поглиблений аналіз 

перебігу антенатального, препубертатного та пубертатного періодів у 

дівчаток віком до 18 років, які спостерігалися у центрі планування сім’ї 

обласного перинатального центру м. Івано-Франківськ.  

На основні даного етапу наукового пошуку у матерів включених у 

дослідження дівчат ретроспективно встановлено ускладнений перебіг 
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вагітності у більшої половини спостережень 179 (67,80 %), що є певним 

неблагоприємним фоном для неповноцінного формування геніталій та 

статевої сфери дівчаток (рис. 3.1).  

 

 

 

Рис. 3.1 Особливості періоду «внутрішньоутробного дитинства» 

згідно аналізу медичної документації, n=264,  % 

 

Так званий період «внутрішньоутробного дитинства» перебігав в 

умовах ускладнень вагітності: загроза переривання вагітності (85 - 47,48 %), 

прееклампсія різного ступеню тяжкості (83 - 46,37 %), перинатальні інфекції 

(49 - 27,37 %), передчасні пологи (32 - 17,87 %), маловаговий плід або СЗРП 

(55 - 30,72 %), шкідливі звички батьків (53 - 29,61 %), дистрес плоду (39 - 

21,79 %).  Найбільш високу прогностичну значимість мали плацентарна 

дисфункція, дистрес плоду та прееклампсія (особливо тяжка ступінь) у 

матерів при виношуванні майбутньої дівчинки - (OR=14,6 ; 95 %: 1,39-19,2).  

У 101 (38,26 %) спостереженні була обтяжена спадковість по 
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материнській лінії щодо порушення репродуктивної функції (у матерів 

відмічено непліддя, синдром полікистозних яєчників, порушення МЦ), 

що збільшувало ризик патологічного пубертату у 12 разів (OR=12,04; 95 

% CI: 6,12-19,25) . 

Оскільки формування здоров’я майбутньої дівчинки залежить від 

накопичення так званої «патологічної домінанти» у генетичній програмі 

поколінь [16-18], нами було проаналізовано стан здоров’я не тільки 

матерів дівчаток, але і осіб жіночої статі по материнській лінії.  Слід 

відмітити, що у родичів жіночої статі по материнській лінії статистично 

значимо частіше були діагностовано захворювання серцево-судинної 

системи (15,91 %), ендокринної системи (17,05 %), бронхо-легеневої 

(14,02 %)  та шлунково-кишкового тракту, також частіше виявлялися 

порушення МЦ (62 – 23,48 %) та доброякісні новоутворення статевої 

сфери (58 – 21,97 %). 

Була встановлена різнорідність у фізичному розвитку дівчат 

досліджуваної групи: макросоматичний гармонійний розвиток відмічено у 73 

випадках (27,65 %), дисгармонійний – у 38 (14,39 %), мікросоматичний 

гармонійний розвиток – у 62 спостереженнях (23,48 %), мезосоматичний 

гармонійний  розвиток – у 91 випадках (34,47 %). 

Виявилося, що 172 (65,15 %) дівчат-підлітків мають різні хронічні 

соматичні захворювання, при цьому у кожного підлітка у віці до 14 років 

діагностується у середньому 2–3 хронічні хвороби, а у віці 15–18 років —  

більше 3, і у 64 (24,24 %)  – виявлена коморбідність гінекологічної патології 

та екстрагенітальних захворювань (табл. 3.1.). У 158 (59,85 %) спостережень 

відмічено захворювання, які здатні здійснювати від’ємний вплив на 

реалізацію репродуктивної функції (часті ангіни та гостра респіраторна 

вірусна інфекція (ГРВІ) – 37,50 %, метаболічні порушення та надмірна вага  – 

27,65 %, ендокринні захворювання – 18,56 %, патологія щитовидної залози – 

25,91 % та шлунково-кишкового тракту – 26,13 % тощо),  у 76 випадках 

(28,79 %) у анамнезі відмічено краснуху та епідемічний паротит.  
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Таблиця 3.1 

Особливості соматичного анамнезу та екстрагенітальної патології  

згідно аналізу медичної документації, (М±m), абс.ч., % 

Захворювання  
Досліджувана група (п=264) 

Абс. % 

Краснуха та епідемічний паротит 76 28,79±2,79 

Часті ГРВІ 99 37,50±2,98 

Часті ангіни  

та тонзилектомія у перший рік менархе  

89 33,71±2,91 

Цукровий діабет І типу 3 1,14±0,65 

Надмірна вага 73 27,65±2,75 

Вегето-судинна дистонія 51 19,32±2,43 

Захворювання ендокринної системи 49 18,56±2,39 

Патологія щитовидної залози, у т.ч. 

гіпотиреоз 

42 15,91±2,39 

Захворювання урогенітальної системи 52 19,69±2,45 

Захворювання шлунково-кишкового 

тракту 

69 26,14±2,70 

Захворювання опорно-рухового апарату  34 12,88±2,06 

Анемія 65 24,62±2,65 

 

Проведена оцінка соматичного здоров’я дозволила відмітити у 3 осіб 

(1,14 %) цукровий діабет першого типу, гіпотиреоз – у 28 дівчат (10,60 %), 

вегето-судинна дистонію – у 51 (19,32 %), хронічний тонзиліт та видалення 

мигдаликів у перший рік менархе - у 33,71 % випадках, значимою був 

відсоток захворювання сечовивідної системи та шлунково-кишкового тракту, 

а основна частина дівчаток із порушенням становлення менструальної 

функції відносилися до диспансерної групи «часто та тривало хворіючих». 

Також слід відмітити у даної категорії пацієнток високу частку дівчаток-
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підлітків, які палять – (54 - 20,45 %).   

Результати оцінки ІМТ продемонстрували наступне (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2  

Антропологічні дані згідно аналізу  

медичної документації, (М±m), абс.ч., % 

Показники Досліджувана група (п=264) 

Абс.ч. % 

Недостатня маса тіла (ІМТ<18,5 кг/м
2),

, % 105   39,77±3,01  

Нормальний діапазон маси тіла (ІМТ 18,5-24,9) 86 32,58±2,88 

І ступінь – надмірна маса тіла (ІМТ 25,0-29,9) 56 21,21±2,52  

ІІа ступінь ожиріння (ІМТ=30,0-34,9) 17 6,44±1,51  

 

Ваго-ростовий коефіцієнт відповідав нормі у 86 (32,58 %)  дівчат із 

порушенням становлення менструальної функції, високий індекс маси тіла 

спостерігався у 73 (27,65 %) обстежених жінок, причому ожиріння ІІа ступеня 

(ІМТ=30,0-34,9) відмічено у 17 жінок (6,44 %). Слід також відмітити 

домінування жінок зі зниженим індексом маси тіла – у 105 осіб (39,77  %).  

Слід вказати, що метаболічні порушення стали одним із провідних 

чинників патологічного перебігу пубертатного періоду, підвищуючи його 

ризик у 8 разів (OR=8,14; 95% CI:6,29-11,01) при надмірній масі тіла та у 15 

разів (OR=15,12; 95% CI: 8,40-23,02) – у випадку низького ІМТ. 

Результати дослідження особливостей менструальної функції у 

залежності від ІМТ продемонстрували наступне (табл.3.3).  

Так, дані таблиці вказують на зменшення частки дівчат з раннім віком 

менархе (до 12,0 років) - у 29 спостереженнях (10,98 %), значимий відсоток 

пацієнток із пізнім віком менархе – 79 (29,92 %). Порушення періоду 

встановлення нормального ритму менструацій відмічено у кожної четвертої 

пацієнтки (24,62 %), збереження нерегулярного ритму менструацій – у 84 

(31,82 %) спостереженнях, у 60 випадках (22,73 %) відмічено ознаки 
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статевого інфантилізму та гіпоплазію матки. 

Таблиця 3.3  

Особливості становлення менструального циклу в залежності від ІМТ 

згідно аналізу медичної документації, (М±m), абс.ч., % 

 

 

Показники 

Досліджувана група дівчат (п=264)  

Високий ІМТ 

(п=73) 

Низький ІМТ  

(п=105) 

Нормальний 

ІМТ (п=86) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Вік менархе до 11 років 10 13,69 ** 19 18,09 * 11 12,79 

Вік менархе 12-14 років 39 53,42*,** 31 29,52 * 62 72,09 

Вік менархе > 14 років  21 28,76*,** 58 55,23 * 13 15,11 

Встановлення регулярного 

МЦ: до 6 місяців 

         протягом 1,5 року 

         після 2 років менархе 

 

11 

14 

16 

 

15,07* 

19,18* 

21,92** 

 

11 

17 

32 

 

10,48* 

16,19* 

30,48* 

 

48 

21 

17 

 

55,81

24,41

19,79 

Порушення ритму МЦ 38 52,05*,** 32 30,48 * 14 16,28 

Статевий інфантилізм 14   19,18 *,** 38 36,19 * 8 9,30 

ПМС 54 73,97* 89 84,76* 34 39,53 

Альгодисменорея 19 26,03** 39 37,14* 19 22,09 

Мено-метрорагії 20 27,39* ,** 46 43,81* 12 13,95 

Олігоопсоменорея , у т.ч. 

вторинна аменорея 

36 

14 

49,32*,** 

19,17* 

22 

18 

20,95* 

17,14* 

13 

6 

15,12 

6,97 

СПКЯ 29 39,73*,** 18 17,14* 10 11,63 

Примітки:  

1. - різниця достовірна відносно даних групи жінок із нормальним  

ІМТ, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно даних групи жінок із низьким ІМТ, 

р<0,05. 

 

Порушення характеру менструальної функції діагностовано у половини 
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спостережень – 139 (52,65 %), із них найбільш вагому частку становив ПМС – 

177 (67,05 %) випадків, менометрорагії – (78 - 29,55 %), опсоменорея із 

епізодами вторинної аменореї – (71 - 26,89 %) та альгодисменорея – (77 - 

29,17 %), а СПКЯ встановлено у 58 (21,97 %) спостереженнях.   

Аналіз особливостей репродуктивного розвитку у юних пацієнток із 

порушенням становлення менструального циклу демонструє залежність від 

нормальних показників ІМТ. Причому, слід відмітити, що у дівчат із 

дефіцитом маси тіла більше як у третини випадків виявлено ознаки статевого 

інфантилізму (36,19 %), порушення становлення менструальної функції по 

типу альгодисменореї (37,14 %) та аномальних маткових кровотеч (43,81 %), 

тоді як у пацієнток із надмірною массою тіла у половині спостережень 

діагностовано олігоопсоменорею із епізодами вторинної аменореї (49,32 %) 

та синдром полікистозних яєчників (39,73 %). 

Аналізуючи використані методи корекції порушення менструального 

циклу, слід відмітити, що тільки 102 пацієнтки (38,63 %) отримали 

коригуючи терапію розладів МЦ, причому більша половина (63 - 61,76 %) 

віддала перевагу негормональним методам терапії (фітопрепарати, циклічна 

вітамінотерапія, симптоматична терапія, гомеопатичні середники тощо).  

Враховуючи ранній початок статевого життя та зростання сексуальної 

активності сучасної молоді, слід відмітити у .юних пацієнток досліджуваної 

групи згідно даних медичної документації високу частку запальних процесів 

органів малого тазу (40,53 %), значимий відсток дисбіозу та бактеріального 

вагінозу (41,67 %), а також фонових процесів шийки матки (табл. 3.4).   

Найбільш значиму частку складали запальні захворювання слизової 

(110 – 41,67 %), серед яких: неспецифічний вагініт (35 - 31,82 %), 

кандидозний вагініт (31 - 28,18 %), вагіноз (44 – 40,00 %) , а також фонові 

процеси шийки матки (64 - (24,24 %)). У наших дослідженнях, у  сексуально 

активних дівчат запальні процеси геніталій виявлено у 51 (46,36 %) випадку, 

тоді як у їхніх одноліток, які не мали сексуального досвіду, — у 14 (12,72 %), 

що, без сумніву, збільшує у майбутньому частку дівчат абсолютного або 
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відносного ризику безпліддя. 

Таблиця 3.4 

Частка гінекологічної захворюваності у обстежених жінок  

згідно аналізу медичної документації, (М±m), абс.ч., % 

Показники 
Досліджувана група (п=264) 

Абс.ч. % 

Запальні процеси органів малого тазу 107 40,53±3,02 

Патологія шийки матки 64 24,24±2,64 

Кольпіт, бактеріальний вагіноз 110 41,67±3,03 

Дисгормональні захворювання  

молочної залози   

149 56,44±3,05 

Функціональні кисти та доброякісні 

пухлини яєчників  

67 25,38±2,68 

Міома матки 17 6,44±1,51 

Гіперпластичні процеси ендометрію 46 17,42±2,33 

Оперативні втручання на органах  

малого тазу та яєчниках 

89 33,71±2,91  

  

До найбільш агресивних факторів у періоді становлення 

репродуктивної функції, що визначають репродуктивний потенціал та 

оваріальний резерв яєчників, слід також віднести оперативні втручання на 

органах малого тазу та додатках, які відмітила третина пацієнток (89 - 33,71 

%). Також слід відмітити активацію проліферативного синдрому із 

зростанням частки міоми (до 6,44 %) та гіперпластичних процесів ендометрію 

(до 17,42 %).  

Дисгормональні захворювання молочної залози у дівчат-підлітків 

відмічено у 149 випадках (56,44 %), причому у пацієнток із гінекологічними 

захворюваннями – у 2,0 рази частіше, а при порушенні становлення та 

розладах менструальної функції частка дисгормональних мастопатій 
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верифікується у половині спостережень - 52,72 % (139).  

Крім того, за результатами, отриманими у ході дослідження, було 

встановлено у 169 (64,2 %) осіб сімейне накопичення мультифакторних 

захворювань, зокрема  серцево-судинних та ендокринних, також відмічено 

спадкову обтяженість щодо гінекологічних захворювань у матерів та 

підвищену частоту патології урогенітального тракту у родичок першого та 

другого ступеню спорідненості. Слід відмітити у матерів дівчаток 

досліджуваної групи наявність пізніх менархе у кожному четвертому 

спостереженні (67-25,38 %), клінічні ознаки СПКЯ – у  81 (30,68 %) випадку, 

а також первинне та вторинне ліковане безпліддя - у 56 (21,21 %), що 

підвищує ризик порушень менструального циклу (зокрема, вторинної 

аменореї та олігоменореї) та може бути достатньо показовим свідченням 

спадкової обтяженості щодо порушень репродуктивної системи та 

накопичення даних патологічних ознак у сім’ї у поколіннях, причому їх 

передача здійснюється переважно по материнській лінії. 

Проведений порівняльний аналіз продемонстрував, що найбільш 

виражений негативний вплив на перебіг пубертату  та високе відношення 

шансів ризику розвитку порушень менструальної функції здійснювали 

ускладнення вагітності у матерів таких пацієнток – (OR=14,6; 95 %: 1,39-

19,2), спадкова схильність щодо порушеної репродуктивної функції  

(OR=12,04; 95 % CI: 6,12-19,25), оперативні втручання на яєчниках, що 

збільшувало ризик у 19,3 рази (OR=19,3; 95 %: 3,1-92,6) та метаболічні 

порушення ( надмірна вага і низький ІМТ).  

Отримані результати дозволили класифікувати фактори ризику 

зниженого репродуктивного потенціалу для дівчаток-підлітків та дівчат, що 

створює передумови для оптимізації формування груп ризику, дозволяє 

прогнозувати та моніторувати зниження оваріального резерву та розробляти 

профілактичні заходи для покращення репродуктивного потенціалу. 

Враховуючи той факт, що ефективність отриманого комплексного лікування 

та диспансерного спостереження встановлена тільки у 38,63 % випадків, що 
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визначає неблагоприємний репродуктивний прогноз,  слід відмітити, що саме 

формування прогностичних критеріїв дозволить розраховувати можливості 

репродуктивної функції, попередити або реабілітувати можливу патологію, а 

також спланувати репродуктивну поведінку дівчини. 
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потенціалу у жінок з порушенням становлення менструальної функції в 
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Р О З Д І Л  4 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ 

СТАНОВЛЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ  

У ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ 

 

4.1. Аналіз анамнестичних даних та особливості перебігу вагітності, 

пологів і раннього неонатального періоду, основні чинники ризику 

плацентарної дисфункції. 

 

У зв’язку зі збільшенням частоти порушень становлення менструальної 

функції в пубертатному періоді, зростає настороженість щодо антенатального 

супроводу вагітності у таких молодих жінок. Дослідження даного 

спрямування, без сумніву, мають вагоме теоретичне та практичне значення та 

дозволять удосконалити методи ранньої діагностики та профілактики 

акушерських ускладнень.   

На даному етапі доцільною стала оцінка анамнестичних даних та 

особливостей перебігу вагітності у 120 пацієнток з порушенням становлення 

менструальної функції в пубертатному періоді, із них 40 осіб (33,33 %) із 

гіпоменструальним синдромом (олігоопсоменорея) та епізодами вторинної 

аменореї, 40 пацієнток (33,33 %) – із пізнім віком менархе, 40 (33,33 %) – 

пубертатними матковими кровотечами в анамнезі, що сформували три 

досліджувані групи. У контрольну групу увійшли 30 жінок із правильним 

ритмом менструації та фізіологічним перебігом вагітності. Підбір пацієнток 

для даного етапу наукового пошуку здійснювався із врахуванням провідних 

чинників патологічного пубертату.  

Середній вік жінок, що мали порушення менструальної функції в 

анамнезі, складав (22,52±0,20) роки, проти даних у контролі – (26,24±0,21) 

роки без достовірних відмінностей (табл.4.1). 
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Таблиця 4.1 

Особливості перинатального анамнезу  

у пацієнток досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники Перша група 

(n=40) 

Друга група 

(n=40) 

Третя група 

(n=40) 

Контрольна 

група (n=30) 

Вік матері 

(роки) 

20,68±0,94 23,16±0,72 21,32±0,60 25,24±0,21 

Недоношеність 7 - 17,50* 5 - 12,50* 3 - 7,50*,** - 

Вага тіла при 

народженні 

2895,83 

±93,15* 

3035,64 

±65,99 

2612,95 

±63,57* 

3349,02 

±53,63 

Оцінка 

Apgar < 7 балів 

на 1 хв., % 

11 - 27,50* 9 - 22,50* 15 - 37,50* - 

Ранній 

токсикоз 

7 – 17,50* 9 – 22,50* 7 – 17,50* 2 – 6,67 

Невиношування 9 – 22,50* 9 - 22,50* 8 – 20,00* 3 - 10,00 

Прееклампсія  13 – 32,50* 9 - 22,50*,** 12 – 30,00* - 

Плацентарна 

дисфункція  

13 – 32,50* 11 – 27,50* 14 – 35,00* 3 – 10,00 

Примітки:  

1. * різниця достовірна відносно даними контрольної групи, р<0,05; 

2.  ** різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05.  

 

Як продемонстрували результати оцінки антенатального анамнезу,  

недоношеними народилися  15 жінок (12,50 %), із них: 7 (17,50 %), 5 

(12,50 %) та 3 (7,50 %) відповідно по групах, маловаговими для 

гестаційного терміну - 19 (15,83 %). У помірній асфіксії народилися 35 

(29,17 %), по групах - 11 (27,50 %), 9 (22,50 %) та 15 осіб (37,50 %) 

відповідно, у тяжкій асфіксії 3 (2,5 %). У контрольній групі всі жінки 
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народилися у термін із оцінкою по шкалі Apgar 7-10 балів та масою тіла 

відповідно до гестаційного терміну  

Частота гестаційних ускладнень була вищою у матерів жінок із 

порушенням менструальної функції у анамнезі (74 спостереження - 61,67 

% проти 5 (16,67 %) у контрольній групі;  р<0,001), у 2,2 рази частіше  

відмічено недоношування (26 (21,67 %) проти 3 (10,00 %);  р<0,05, у 4,2 

рази частіше -  прееклампсію (у 34 випадках (28,33 %) при (6,67 %) у 

контролі;  р<0,001), у 3,2 рази частіше у анамнезі вказано на ознаки 

плацентарної дисфункції, що складало 38 (31,67 %) проти даних у 

контролі 10,00 % (2 випадки)  (р<0,001). Спадковий анамнез щодо 

спадкового накопичення ознак соматичної патології та зниження 

репродуктивного потенціалу був обтяжений у кожної четвертої пацієнтки 

(31 – 25,83 %). 

Соматичні захворювання були у 56 (46,67 %) жінок, що мали 

порушення менструальної функції в пубертатному періоді, у контролі у 5 

(16,67 %) (р<0,001) (табл.4.2).  

Дитячі інфекційні захворювання (краснуха, вітряна віспа, кір, 

паротит) у 2,0 раза частіше відмічено у пацієнток з порушенням 

менструальної функції проти даних контролю (р<0,05). У порівняльному 

аспекті - частіше у пацієнток з олігоменореєю (15 - 37,50 % проти 

контролю 5 – 16,67 %; р<0,05), у третій групі у кожної п’ятої пацієнтки 

було діагностовано хронічний тонзиліт, тонзилектомію, що у 4,0 рази 

частіше ніж у контролі (11 - 27,50 %  проти 2 – 6,67 %; р<0,05). Дифузний 

(ендемічний) зоб, пов’язаний із йодною недостатністю був виявлений у 13 

(10,83 %) пацієнток всіх трьох груп, у 6 (15,00 %), у 3 (7,50 %) та у 4 

(10,00 %) відповідно. Також, соматичні захворювання у жінок основних 

груп продемонструали вищу частку патології шлунково-кишкового тракту 

ШКТ) (35 - 29,16 %),  хронічного піелонефриту (34 - 28,33 %), вегето-

судинних розладів (нейро-циркуляторна дистонія по гіпертонічному типу) - 

31 випадок (25,83 %).  
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Таблиця 4.2 

Особливості соматичного анамнезу  

у пацієнток досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники Перша група 

(n=40) 

Друга група 

(n=40) 

Третя група 

(n=40) 

Контроль 

(n=30) 

Інфекційні 

захворювання 

дитинства 

15 - 37,50* 11-27,50*,** 13 - 32,50* 6 - 16,67 

Хронічний 

тонзиліт 

7 - 17,50* 7 - 17,50* 11 - 27,50*,** 2 - 6,67 

Патологія 

щитовидної 

залози 

6 - 15,00* 3 - 7,50*,** 4 - 10,00* - 

ССЗ  10 - 25,00* 8 - 20,00* 13 - 32,50*,** 1 - 3,33 

Хронічний 

піелонефрит 

11 - 27,50* 8 - 20,00* 15 - 37,50*,** - 

Патологія ШКТ 13 - 32,50* 11 - 27,50* 11 - 27,50* 2 - 6,67 

Низький ІМТ 7 - 17,50*  10 - 25,00* 16 - 40,00*,** - 

Високий ІМТ 15 - 37,50* 7 - 17,50*,** 8 - 20,00*,** 1 - 3,33 

Статевий 

інфантилізм 

9 - 22,50* 15-37,50*,** 6 -15,00*,** - 

Гіперандрогенія 16 - 40,00* 9 - 22,50*,** 6 -15,00*,** 1 - 3,33 

Стресіндуковані 

розлади 

15 - 37,50* 11-27,50*,** 16 - 40,00* 4 - 13,33 

Примітки:  

1. * різниця достовірна у порівнянні із даними контрольної групи, 

р<0,05; 

2.  ** різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05.  
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Знижений індекс маси тіла відмічено практично удвічі частіше у жінок 

з пубертатними матковими кровотечами в анамнезі та пізнім менархе 

(р<0,05). Ознаки статевого інфантилізму та гіперандрогенії відмічено у 

кожної четвертої пацієнтки (30-25,00 % та 31 – 25,83 % відповідно), 

достовірно вищий відсоток озак статевого інфантилізму діагностовано у 

жінок другої групи (з пізнім віком менархе), а гіперандрогенні стани – у 

пацієнток із олігоопсоменореєю та епізодами вторинної аменореї, що корелює 

із вагомою часткою СПКЯ. Неврози та стресіндуковані розлади 

діагностовано у 42 (35,00 %) пацієнток, у контролі у 4 (13,33 %; р<0,05). 

Слід також відмітити, що виношування попередньої вагітності у жінок з 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі достовірно 

частіше супроводжувалося маніфестацією клінічних проявів 

екстрагенітальних захворювань:  ГРВІ – 38 (31,67 %), сердцево-судинної  (26 

(21,67 %)) та ендокринної (23 (19,17 %)) системи, тоді як матері із 

фізіологічним пубертатом були здоровими на період гестації.   

Серед порушень МЦ структурна значущість притаманна 

ановуляторним розладам – у 22 (18,33 %) випадках та недостатності 

лютеїнової фази (НЛФ) – у 59 (49,17 %) випадках, що, очевидно, і стало 

причиною високої частки безпліддя, обумовленої недостатньою 

трансформацією ендометрію до імплантації бластоцисти  (рис.4.1 ).  

У жінок із пубертатними кровотечами відмічено більш тривалі 

менструальні виділення (7,46±0,16) днів) та більший об’єм втраченої крові у 

15 (37,50 %) випадків, у жінок першої групи, а також пацієнток із пізнім віком 

менархе  тривалість МЦ була більшою (39,42±0,34) та  (32,98±0,96) днів), ніж 

у контролі (28,40±0,14) днів;  р<0,01).   

Слід вказати, що тільки у 29 пацієнтки (24,17 %), у основному  із 

пізнім віком менархе, МЦ встановився самостійно протягом 1,5 року, при 

своєчасній діагностиці та лікуванні МЦ встановився у 8 (20,00 %) 

пацієнток з первинною олігоменореєю, у 21 (52,50 %), - при пізньому 

менархе та у 10 (25,00 %) - при пубертатних кровотечах. Проте у двох 
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третин обстеженого контингенту (81 – 67,50 %) із порушенням 

становлення менструальної функції, що вступили в репродуктивний 

період, залишилося ациклічним функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчникової системи, що обумовило певну ступінь ризику зниження 

фертильності та фізіологічного перебігу вагітності, і вимагало більш 

глибокого обстеження та моніторингу у подальшому. 

 

 

Рис. 4.1. Структура порушень менструального циклу,%. 

Примітки:  

1. * - різниця достовірно відносно даних контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно даних першої групи , р<0,05. 

 

У ході оцінки анамнестичних даних, було отримано наступне 

лікування: 35 пацієнток (29,17 %) не одержали патогенетичної терапії, 

корекція естроген-гестагенними середниками у складі КОК була 

проведена у 19 пацієнток (47,50 %) першої групи та у 22 (55,00 %) – у 
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третій групі, терапією негормонального спрямування (циклічна 

вітамінотерапія, фітоестрогени, гомеопатичні середники, 

фізіотерапевтична заходи) скористалися у 44 випадках (36,67 %). 

Хірургічне лікування (кистектомія, розрив яєчника) виконані 

лапароскопічно у  6 жінок (15,00 %) першої групи та у 8 осіб (20,00 %) 

третьої групи  відповідно. 

Особливості статевого життя та гінекологічного анамнезу жінок 

досліджуваних груп представлені у таблиці 4.3. Раннє статеве життя (до 17 

років) розпочали 57 (47,50 %) обстежених жінок досліджуваних груп,  два та 

більше статевих партнери мали 62 особи (51,67 %), не використовували 

контрацепцію 68 жінок (56,67 %), що тісно пов’язано із виявленим мікст-

інфікування у більшої половини пацієнток – 61 (50,83 %), значимою є 

сексуальна активність обстежених жінок.  

Гінекологічні захворювання в анамнезі були відмічені у 3,9 рази 

частіше проти даних у контролі (р<0,05).  Доброякісні пухлини яєчників 

відмічали у 14 (11,67 %) жінок досліджуваних груп при відсутності у 

пацієнток з пізнім віком менархе та у контролі. Доброякісна дисплазія 

молочної залози - у 26 (21,67 %) осіб, достовірно частіше у пацієнток першої 

та третьої групи проти даних контролю (до 3 випадків (10,00 %) (р<0,05).  

У структурі гінекологічних захворювань достовірно частіше 

діагностовано фонові процеси шийки матки (у 48 осіб - 40,00 %) та запальні 

захворювання органів малого тазу (у 51 жінки - 42,50 %), бактеріальний 

вагіноз - у 56 випадках (46,67 %), неспецифічний вагініт – у 32 (26,67 %) 

спостереженнях, а безсимптомну бактеріурію - у кожної четвертої пацієнтки 

(30 – 25,00 %).  

Безпліддя, перш за все первинна його форма, виявлено у 39 випадках 

(32,50 %), частіше у пацієнток із олігоопсоменореєю та пубртатними 

кровотечами в анамнезі, СПКЯ сформувався у 38 (31,67 %), у більшій мірі у 

жінок першої групи, НЛФ  відмічена у 59 спостереженнях (49,17 %), 

ановуляторні цикли -  у 22 спостереженнях (18,33 %), що і стало причиною 
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імплантаційної недостатності ендометрію та призвело до використання 

допоміжних репродуктивних технологій  (ДРТ) та гормональної індукції 

овуляції у 31 спостереженні (25,83 %). 

Таблиця 4.3 

Особливості гінекологічного анамнезу у пацієнток  

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники Перша 

група 

(n=40) 

Друга група 

(n=40) 

Третя група 

(n=40) 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Ранній початок 

статевого життя  

19 - 47,50* 15-37,50*,** 23- 57,50* 5 – 16,67 

Мікст-інфекція 24 – 60,00* 16 - 40,00* 21 - 52,50* 3 – 10,00 

Патологія шийки 

матки 

15 - 37,50* 14 – 35,00* 19 - 47,50* 2 – 6,67 

Запальні 

гінекологічні 

захворювання 

15 – 37,50* 13 – 32,50* 23-57,50*,** 3 – 10,00 

Безпліддя 16 – 40,00* 10-25,00*,** 13 – 32,50* - 

Використання  

ДРТ 

15 - 37,50* 5 - 12,50*,** 11-27,50*,** - 

СПКЯ 19 – 47,50* 9 – 22,50*,** 10-25,00*,** - 

Кисти яєчників 6 – 15,00* - 8 – 20,00* - 

Мастопатія 9 – 22,50* 6 – 15,00*,** 11 – 27,50* 3 - 10,00 

Бактеріальний 

вагіноз 

24 - 60,00* 

 

11-27,50*,** 

 

21 - 52,50* 

 

4 – 13,33 

 

Примітки:  

1. * різниця достовірна відносно даних контрольної групи, р<0,05; 

2.  ** різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05.  
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Все вище вказане, очевидно, обумовило зростання частки мимовільних 

викиднів і недоношування у анамнезі (26 - 21,67 %) та гестаційних 

ускладнень у даної категорії пацієнток  при даній вагітності (табл. 4.4.).  

Таблиця 4.4 

Особливості акушерського анамнезу та перебігу даної вагітності у 

жінок досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники Перша група 

(n=40) 

Друга група 

(n=40) 

Третя група 

(n=40) 

Контроль 

(n=30) 

Повторно 

народжуючі 

23 -57,50* 15-37,50*,** 26 - 65,00* 7 – 23,33 

Мимовільні 

викидні  

7- 17,50* 5 – 12,50* 4-10,00*,** - 

Передчасні 

пологи  

5 – 12,00* 2 - 5,00*,** 3 – 7,5* - 

Ретрохоріальні 

гематоми 

14-35,00* 12-30,00* 7-17,50*,** - 

Анемія вагітних 17-42,50*  18-45,00* 24-60,00*,** 3 – 10,00 

Прееклампсія  19-47,50* 18-45,00* 12-30,00*,** 2 – 6,67 

Плацентарна 

дисфункція 

25-62,50* 21-52,50* 17 – 42,50* 2 – 6,67 

Примітки:  

1. * різниця достовірна відносно даних контрольної групи, р<0,05; 

2.  ** різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05.  

 

Серед обстеженого контингенту, повторнонароджуючі зустрічалися у 

2,3  раза  частіше (p<0,05), ніж у контролі. У 16 (13,33 %) вагітних попередня 

вагітність закінчилася мимовільними викиднями, у т.ч. завмерла вагітність - у 

9 (7,50 %) випадках, недоношування відмічено у 10 випадках (8,33 %).  

Перебіг даної вагітності у жінок досліджуваних груп частіше 
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ускладнювався  анемією вагітних 59 (49,17 %), прееклампсією різного 

ступеню тяжкості 49 (40,83 %) та плацентарною дисфункцією 63 (52,60 %). 

Причому, у жінок з олігоопсоменореєю прееклампсія діагностована у 1,5 раза 

частіше відносно даних у пацієнток з пубертатними кровотечами (p<0,05).  

При антенатальному супроводі даної вагітності слід вказати на ранні та 

пізні репродуктивні втрати у 20 спостереженнях (16,67 %), високу частку 

ретрохоріальних гематом - у 33 осіб (27,50 %), загрози переривання вагітності 

(39 – 32,50 %) та недоношування – у 23 (19,17 %) без достовірної відмінності 

по групах (табл.4.5). Передчасне відшарування нормально розміщеної 

плаценти діагностовано у 9 пацієнток (7,50 %). 

У 77 (64,17 %) вагітних пологи пройшли у термін, у 23 (19,17 %) –  

були передчасними, оперативне розродження – у 28 випадках (23,33 %). 

Показами до оперативного розродження були використання допоміжних 

репродуктивних технологій, неефективність пологопідсилення при 

передчасному розриві плідних оболонок та непереборна слабкість пологових 

сил, слід відмітити доволі показову частку порушення внутрішньоутробного 

стану плоду. Слід відмітити у половини пацієнток (59 – 49,17 %) незрілість 

родових шляхів на момент доношеної вагітності. 

Істміко-цервікальна недостатність (ІЦН) діагностована у 22 випадках 

(18,33 %), достовірно частіше у пацієнток із пізнім віком менархе, що слід 

пов’язати із значимим відсотком ознак статевого інфантилізму у даної 

категорії пацієнток.  

Перебіг пологів у жінок всіх трьох груп достовірно частіше 

ускладнювався аномаліями пологової діяльності 46 (38,33 %), патологією 

післяродового періоду 26 (21,67 %) та матковими кровотечами – у 20 

спостереженнях (16,67 %) (р<0,05). Найбільш часто аномалії пологової 

діяльності та маткові кровотечі діагностовані у жінок третьої групи (з 

пубертатними кровотечами в анамнезі) - 22,50 %, що у 3,4 рази частіше проти 

даних групи контролю (р<0,05).   

 



77 

 

Таблиця 4.5 

Особливості перебігу пологів   

у пацієнток досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники Перша група 

(n=40) 

Друга група 

(n=40) 

Третя група 

(n=40) 

Контроль 

(n=30) 

Репродуктивні 

втрати 

9 – 22,50* 6 – 15,00*,** 5 – 12,50*  –  

Загроза 

мимовільного 

викидня  

15-37,50* 13-32,50* 11-27,50*,** - 

Пологи вчасні  22 – 55,00* 28-70,00*,** 27 – 67,50*,**  30 - 100,00  

Пологи 

передчасні 

9 - 22,50* 6 -15,00*,** 8 - 20,00* - 

Оперативне 

розродження 

9 – 22,50* 10 - 25,00* 9 - 22,50* 1 - 3,33 

ІЦН 7 – 17,50* 11-27,50*,** 4 – 10,00*,** - 

ПРПО 13 – 32,50* 13 – 32,50* 14 - 27,50* 1 - 3,33 

Аномалії 

полової 

діяльності  

16 – 40,00* 14 -35,00* 14 – 27,50*,** 3 – 10,00 

Маткові 

кровотечі 

6 – 15,00* 5 – 12,50* 9 – 22,50*,** 2 - 6,67 

Патологія 

післяродового 

періоду 

9 – 22,50* 7 – 17,50* 10 - 25,00* 1 - 3,33 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи, р<0,05; 

2.  ** - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 
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Звертає на себе увагу високий відсоток інфекційної патології: 

безсимптомна бактеріурія (25,00 %), дисбіоз та неспецифічні вагініти 

статевих шляхів (46,67 %), що виявляється у 3,5 рази частіше проти даних 

групи контролю (р<0,05).  

Саме із значимим відсотком інфікування урогенітальної сфери, 

гормональною дисфункцією та імплантаційною неповноцінністю ендометрію 

слід пов’язати високу частку репродуктивних втат (16,67 %),  

ретрохоріальних гематом (27,50 %), загрози мимовільного викидня (32,50 %) 

та передчасних пологів (19,17 %), що свідчить про недостатню функцію 

жовтого тіла ще на етапі незакінченого формування плаценти. 

 Значимий відсоток прееклампсії (40,83 %), гестаційної анемії у 

половині спостережень (49,17 %), дистресу плоду при вагітності (29,00 %) та 

народження дітей з низькою масою тіла (19,00  %) може бути пов’язаний із 

розвитком первинної плацентарної дисункції та, очевидно, патологією 

судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу у пацієнток із пубертатними 

матковими кровотечами в анамнезі. Перебіг пологів у пацієнток трьох груп 

часто ускладнювався такими станами як передчасний розрив плідних 

оболонок (33,33 %), аномалії пологової діяльності (38,33 %) та оперативне 

розродження (23,33 %). Аномалії пологової діяльності у поєднанні із 

дисбалансом фібринолітичних та прокоагулянтних властивостей системи 

гемостазу приводили до гіпотонічних маткових кровотеч (16,67 %), що у 2,5 

рази частіше проти даних групи контролю (р<0,05). 

У матерів трьох досліджуваних груп народилося 77  (64,17 %) живих 

доношених та 23 (19,17 %) недоношених немовляти, частіше у першій та 

третій групах (табл.4.6).  

У асфіксії середнього ступеню народилося 9 (9,00 %) новонароджених, 

з них 8 (8,00 %) недоношених, а діти з низькою масою тіла, або 

новонароджені із СЗРП – 19 (19,00  %) без достовірних відмінностей по 

групах. 
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Таблиця 4.6 

Особливості раннього неонатального періоду   

у пацієнток досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники Перша 

група 

(n=31) 

Друга група 

(n=34) 

Третя група 

(n=35) 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Недоношеність 9 - 29,03* 6 -17,64*,** 8 - 22,86*  –  

Доношені діти 22- 70,97* 28-82,35*,** 27-77,14*,**  30 - 100,00  

СЗРП 7 - 22,58* 7 - 20,58* 5- 14,28*,** - 

Асфіксія легкого 

ступеню 

5 – 16,13* 2 - 5,88*,** 9 - 25,71*,** - 

Асфіксія середнього 

ступеню 

3 – 9,68* 2 – 5,88*,** 4 - 11,43* - 

Гіпоксія ішемічного 

генезу 

7 – 22,58* 4 – 11,76*,** 5 – 14,34*,** - 

Синдром дихальних 

розладів 

9 – 29,03* 6 – 17,64*,** 11 - 31,42* -  

Порушення періоду 

адаптації 

19- 47,50* 16 - 40,00* 23 – 57,50* 1 – 3,33 

Дистрес  плоду  11- 35,48* 9 - 26,47*,** 9 - 25,71*,** - 

Примітки:  

1. * різниця достовірна у порівнянні із даними контрольної групи, 

р<0,05; 

2.  ** різниця достовірна відносно даних першої підгрупи, р<0,05.  

 

Неонатальний період супроводжувався розвитком таких ускладнень як 

церебральна ішемія (28 – 28,00 %), синдром дихальних розладів (26 - 26,00 

%), обумовлений недоношеністю (19,00 %), морфофункціональною 

незрілістю та дистресом плоду (29,00 %), а також синдром підвищеної 
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збудливості у третини новонароджених (31,00 %).  

Слід відмітити, що, не зважаючи на відсутність достовірних 

відмінностей, у першій та другій групах жінок плацентарна дисфункція, яка 

діагностована до 20 тижнів гестації, зустрічалася у 2,5 рази частіше. Саме 

раннім розвитком і порушенням адаптаційних процесів плаценти 

пояснюється формування СЗРП у 19 спостереженнях (19,00 %).   

Отримані нами результати особливостей анамнезу, частоти та характеру 

порушення МЦ, перебігу вагітності та пологів дозволили провести оцінку 

значимості та доповнити групу імовірних провідних факторів плацентарної 

дисфункції у даної категорії пацієнток.  

С них набільш вагомими є наступні: ендокринний дисбаланс по типу 

олігоопсоменореї та недостатність лютеїнової фази (OR=9,16; 95 % CI: 2,21-

23,24), низький індекс маси тіла (OR=8,29; 95 % CI: 6,99-21,01), статевий 

інфантилізм (OR=6,26; 95 % CI: 3,12-13,25), запальні захворювання 

генітального тракту (OR=14,26; 95 % CI: 3,26-32,12), невиношування та 

репродуктивні втрати в анамнезі (OR=11,96; 95 % CI: 4,11-20,04), 

ретрохоріальна гематома із повторними епізодами кровотеч (OR=6,96; 95 % 

CI: 2,29-11,40).  

Таким чином, у результаті проведеного наукового пошуку отримано 

нові дані про частоту і структуру соматичної патології, особливості 

менструального циклу та перебігу вагітності і пологів у жінок із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі, що дозволило підтвердити 

патологічний вплив диспубертатогенезу на становлення жіночої 

репродуктивної сфери, а при наявності вагітності – значне підвищення ризику 

акушерських і перинатальних ускладнень.  

Отримані нами дані вказують на те, що вагітність та особливості її 

перебігу у пацієнток із порушенням становлення менструальної функції у 

анамнезі є наслідком дії великої кількості факторів, які здійснюють свій 

вплив різноманітними, часто перехресними, патофізіологічними шляхами, 

тому виділити домінуючий чинник відомими на сьогодні діагностичними 
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методами не завжди представляється можливим, проте залишається 

важливим визначення потенційних факторів та їх прогностичної цінності для 

формування групи ризику та розробки програми профілактичних заходів. 

 

4.2. Хaрaктериcтикa стресіндукованих чинників та  індивідуaльно-

пcихологічних оcобливоcтей у жінок досліджуваних груп на 

прегравідарному етапі. 

 

На сьогодні досить актуальним та не зовcім вивченим залишається 

проблема оцінки пcихоемоційного cтaну жінок із порушеням становлення 

менструальної функції в анамнезі, перш з все на етапі підготовки до 

вагітності, що вимагає  нових підходів щодо можливої корекції.  

При оцінці соціальних та демографічних характеристик достовірних 

відмінностей по групах не встановлено.  

Слід відмітити,  що на момент обстеження всі пацієнтки перебували у 

шлюбі, більша половина (63 – 52,50 %) осіб мали вищу освіту,  жителі міста 

склали 89 осіб (74,17 %), чacткa непрaцюючих у 2,0 рази переважали дані 

контролю (51,67 % та 26,67 % відповідно, р<0,05), соціaльно-побутовий 

статус як задовільний оцінили 57 пaцієнток (47,50 %)  тa 19 (63,33 %) - у 

контролі.   

Вегето-cудинні тa пcихоcомaтичні прояви пcихологічної диcaдaптaції 

на преконцепційному етапі представлені у тaблиці 4.7.  

Cеред пcихоемоційних тa вегетоcудинних проявів у жінок трьох 

досліджуваних груп відмічено швидку втомлювaніcть (32- 26,67 %),  

причому, у більшому відсотковому значенні саме у пацієнток першої групи.  

Також у пацієнток першої групи слід відмітити такі cомaтичні відчуття, 

як кардіалгія (25 – 20,83 ) та серцебиття (23 – 1,17 %), а у жінок третьої групи 

– ознаки  масталгії (33 – 27,50 %), що, очевидно, є свідченням  нaпруженого 

пcихологічного cтaну із акцентами cомaтичної фіксації, які є достатньо 

вираженими уже на етапі підготовки до вагітності.  
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Тaблиця 4.7 

Ознаки пcихологічної диcaдaптaції у пацієнток  

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники 

Перша група 

(n = 40) 

Друга група 

(n = 40) 

Третя група 

(n = 40) 

Контроль 

(n = 30) 

Aбc. % Aбc % Aбc % Aбc. % 

Втомлювaніcть 15 37,50* 12 30,5* 5 12,50** 2 6,67 

Порушення cну 9 22,50* 9 22,50* 6 15,00* - - 

Дрaтівливіcть 7 17,50* 6 15,0* 4 10,00* - - 

Депреcія 6 15,00* 8 20,00* 5 12,50*,** - - 

Тривожніcть 8 20,00* 7 17,50* 4 10,00*,** 1 3,33 

Емоційність 8 20,00* 9 22,50* 6 15,00* - - 

Aлергічні 

реaкції 9 22,50* 9 22,50*,** 4 10,00*,** 

- - 

Cерцебиття 9 22,50* 7 17,50* 7 17,50* - - 

Кaрдіaлгія 11 27,50* 5 12,50*,** 9 22,50** - - 

Мacтaлгія 11 27,50* 9 22,50* 13 32,50*,** 1 3,33 

Приміткa:  

1. * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників першої групи, р<0,05. 

 

Показники тесту Бека та психологічної адаптації у пацієнток 

досліджуваних груп на пре концепційному етапі представлені у таблиці 4.8. 

Як демонструють дані таблиці, середній покaзник теcту Бекa у 

доcліджуваних групах cклaв (23,66±1,10) бaлів, що вказує на наявність 

транзиторних депресивних розладів помірного ступеню, більше виражених у 

пацієнток із олігоопсоменореєю, що вірогідно відрізняєтьcя – у 2,8 рази – від 

покaзникa у групі здорових жінок – (8,36±0,12) бали (р<0,05). 
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Таблиця 4.8 

Показники тесту Бека та ступеню психологічної адаптації у 

пацієнток досліджуваних груп,  M±m, бали. 

Досліджувані 

групи 

Тест Бека 

 

Рівень 

тривожності 

Ситуативна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

Перша група 

(n = 40) 

26,22±1,12* 59,48±2,02* 48,20±1,12* 

 

52,32±2,16* 

 

Друга група 

(n = 40) 

24,64±1,10* 

 

58,28±3,12* 46,42±1,16* 50,62±3,12* 

Третя група 

(n = 40) 

20,12±1,03* 50,22±2,18* 46,16±2,14* 50,26±2,16* 

Контрольна 

група (n=30) 

8,36±0,12 21,16±1,02 26,14±1,12 20,14±1,02 

Примітка: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

р<0,05. 

 

Аналіз показників рівня тривоги у жінок досліджуваних груп 

представлений на рисунку 4.2. 

Як демонструють дані рисунку, у першій групі вирaженa cтупінь 

тривоги виявленa у 27,50 % (11 осіб), помірнa – у 40,00 % (16), cлaбкa – у 

32,50 % (13). 

У порівняльному аспекті, у другій та третій групах встановлено тільки 

помірну (42,50 % та 37,50 % відповідно) та слабку (57,50 % та 62,50 % 

відповідно по групах) ступінь тривоги.  

Аналіз психологічного тесту Спільбергера виявив високий рівень 

середнього показника рівня тривожності  – у першій групі (50,20±3,18) та у 

третій групі (53,18±4,12) бали.  
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Рис. 4.2. Чacткa показників рівня тривоги у жінок досліджуваних 

груп, %  

Приміткa: * - різниця доcтовірнa відноcно даних першої групи, р<0,05. 

 

Оцінка ступеня депресивності у жінок досліджуваних груп 

представлена на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3. Оцінка ступеня депресивності  у жінок досліджуваних груп,  

%. 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

Оцінка ознак депресивності продемонструвала помірно виражений 

ступінь депресії - у 20,83 % спостережень, причому у пацієнток першої та 

другої групи у 1,5 рази частіше,  ніж у третій групі  (25,0 % проти 17,50 %, 

р<0,05),  початкові симптоми та відсутність депресивних проявів у 1,8 рази 

частіше відмічено у третій групі (р<0,05). 

Таким чином, оцінка пcихоcомaтичних фaкторів на пре концепційному 

етапі продемонструвала високий відсоток депресивних розладів та 

особистісної і ситуативної тривожності cеред жінок доcліджувaних груп, 

особливо, у пацієнток із пізнім віком менархе та олігоопсоменореєю, що є 

неcприятливим пcихоемоційним фaктором і підвищує ризик плацентарної 

дисфункції при наступній вагітності у 3,0 рази (OR=3,96; 95 % СІ: 1,26-6,12) 

та вимагає індивідуальної психологічної корекції та психологічної допомоги. 
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Отримані результати дозволили встановити у жінок із порушенням 

становлення МЦ у пубертаті на етапі підготовки до вагітності ознаки 

вираженої пcихотривожної ситуації із високим відсотком у більшої половини 

жінок помірно вирaженого тa cереднього cтупеню тривоги, значиму чacтку 

тяжких проявів тривожності у пацієнток із гіпоменструальним синдромом, а 

також помірно виражений ступінь депресії у кожної п’ятої пацієнтки. 

Суб’єктивно психологічно здоровими вважали себе тільки 7 жінок (5,83 %), 

вcі інші мaли пcихологічні розлaди різного cтупеню вирaженоcті 

погрaничного рівня, у поодиноких випaдкaх відмічено тривaли поccтреcовий 

розлад та неврacтенію.  

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 

1. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. (2017) Порушення становлення 

менструальної функції та його вплив на репродуктивний потенціал жінки.  

Галицький лікарський вісник 3:36-38. 

2. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ (2016)  Особливості перебігу 

вагітності у жінок з порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів 2 (38):270–

273. 

 



87 

 

Р  О З Д І Л  5 

 

СТАН ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-ЯЄЧНИКОВОЇ СИСТЕМИ ТА 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЯЄЧНИКІВ НА ПРЕГРАВІДАРНОМУ 

ЕТАПІ У ПАЦІЄНТОК З ПОРУШЕННЯМ СТАНОВЛЕННЯ 

МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ  

 

 

5.1. Особливості гормональних взаємовідносин у пацієнток  із 

порушенням менструальної функції в пубертаті на преконцепційному 

етапі  

 

У функціонуванні репродуктивної системи провідну роль відіграють 

міжсистемні взаємовідношення функції яєчників, наднирників та щитовидної 

залози, що створює доцільність дослідження та оцінки рівня гіпофізарних та 

стероїдних гормонів у сироватці жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в пубертаті як патогенетичного фактору імовірних 

змін репродуктивної функції.   

Було проведено дослідження стану гормонального гомеостазу (рівня 

стероїдних (естрадіол, прогестерон та тестостерон) та білкових (лютропін, 

фолітропін та пролактин) гормонів) у  динаміці МЦ - у першу  (3-5-й день) та 

у другу фазу (21-23-й дні) (табл.5.1). 

Як продемонстрували дослідження, концентрація ФСГ у жінок  трьох 

основних та контрольної групи достовірно не відрізнялася і відповідала 

референтним значенням для репродуктивного віку (3,5-8,0 МЕ/л). Проте у 

пацієнток із пубертатними кровотечами відмічалося збільшення даного 

показника – у 1,4 рази, а у  жінок із первинною олігоменореєю та епізодами 

вторинної аменореї – помірне зниження його рівня (р<0,05).  
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Таблиця 5.1 

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів, (М±m) 

Показник 
Перша група 

(п=40) 

Друга група 

(п=40)  

Третя група 

(п=40) 

Контроль 

(n=30) 

ЛГ, МОg/л 7,96±0,51* 7,16±0,48* 9,09±0,67* 5,68±0,33 

ФСГ, МОg/л 4,46±0,28* 6,15±0,28 8,35±0,37* 5,64±0,36 

ЛГ/ФСГ 1,78±0,08* 1,16±0,13* 1,09±0,12 1,01±0,07 

Прл, мМОg/л 496,56±20,05* 416,12±29,54 499,24±30,95* 289,12±29,48 

Кортизол, 

нмоль/л 

456,24±23,83 348,59±19,33 392,04±16,13 310,79±26,99 

 

Естрадіол, 

пг/мл 

на 3-5-й день менструального циклу 

331,47±38,97 * 286,10±35,37 * 287,86±61,25 392,24±46,20 

на 21-23-й день менструального циклу 

218,20±73,72 235,00±36,80 289,12±50,79 334,87±48,15 

 

Прогестерон, 

нмоль/л 

на 3-5-й день менструального циклу 

25,14±4,19*,** 26,39±7,08** 25,12±5,71* 36,38±3,10 

на 21-23-й день менструального циклу 

32,16±3,18*,** 35,12±1,61** 27,44±3,16* 59,62±1,12 

Тестостерон, 

нмоль/л  

3,64±0,09*  

 

 2,49±0,15*  2,58±0,14 * 1,92±0,16 

ТТГ, мМЕ/л 1,59±0,14 1,52±0,17 1,78±0,20* 1,10±0,22 

Тироксин, 

нмоль/л 

14,23±1,3 12,99±0,52 12,94±1,30 15,26±0,99 

Примітки:  

1.  * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно показників третьої групи, р<0,05. 

 

Концентрація ЛГ у жінок із первинною олігоопсоменореєю та 

епізодами вторинної аменореї в анамнезі була вищою у порівнянні з 
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концентрацією ЛГ у контролі – у 1,4 рази, а у жінок із пубертатними 

кровотечами – у 1,6 рази (р<0,001), проте  знаходилася у референтих межах 

(4,0–9,0 МЕ/л), що є свідченням нормогонадотропної функції гіпоталамо-

гіпофізарної ланки.  

Співвідношення ЛГ до ФСГ у пацієнток другої та третьої групи 

достовірно не відрізнялося від даних контролю (р>0,05), що є предиктором 

фізіологічного фолікулогенезу та овуляції. У пацієнток першої групи ЛГ/ФСГ 

становило (1,78±0,08) ум.од.; поряд з цим, встановлено недостовірне 

зниження концентрації естрадіолу (на 18,33 %) та рівня прогестерону (у 1,5 

рази) проти показників контролю. Слід відмітити, що низьку концентрація 

естрадіолу у сироватці крові жінок з первинною олігоопсоменореєю у 

фолікулінову фазу, за зведеними літературними даними, вважають  

предиктором неповноцінного фолікула та формування жовтого тіла в яєчнику 

та наступних неповноцінних секреторних перебудов ендометрію [50].  

Найбільш виражені зміни концентрацій гонадотропних та статевих 

гормонів, виявлені у 69,17 % спостереженнях (77 жінок із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі) у другу фазу МЦ, а 

концентрація прогестерону у стадію розвитку жовтого тіла у всіх трьох  

групах була статистично значимою меншою, ніж у контролі (р<0,05). 

Найбільш низька концентрація прогестерону була виявлена у пацієнток з 

первинною олігоопсоменореєю у пубертаті (у 1,9 рази нижче проти даних 

контролю,  р<0,05) та із пубертатними кровотечами (у 2,2 рази нижче проти 

даних контролю,  р<0,05). Таким чином, на 21-23-й день МЦ у пацієнток із 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі є наявна 

абсолютна недостатність прогестерону (р<0,05) та відносна гіпоестрогенемія, 

що, без сумніву, має значення у механізмах секреторної трансформації 

ендометрію, особливо на період імплантації.  

Концентрація загального тестостерону в сироватці крові жінок всіх 

трьох груп (у більшій мірі - першої групи) була вищою (у 1,9 рази у 

порівнянні з контролем, р<0,05), що можна пояснити з двох позицій: 
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збільшенням секреції ЛГ та стимуляцією яєчників з гіперплазією строми і 

тека-тканин яєчника.   

Концентрація пролактину у жінок із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі (у більшій мірі – у пацієнток першої групи) 

становила (496,56±20,05) мМОg/л  проти (289,12±29,48) мМОg/л і 

перевищувала показники контролю у 1,7 рази (р<0,05) поряд із ознаками 

гіперандрогенії – у 1,9 рази (р<0,05). Слід також вказати на підвищення рівнів 

концентрації тіреотропного гормону у сироватці крові жінок з пубертатними 

кровотечами – у 1,6 рази проти даних контролю (р<0,05). 

Таким чином,  у результаті проведених досліджень у пацієнток трьох 

досліджуваних груп, зокрема у жінок з первинною олігоменореєю, 

встановлено достовірне зниження концентрації естрадіолу (у 1,5 рази, р<0,05) 

на фоні достовірної   гіпопрогестеронемії (у 1,9 рази проти даних контролю, 

р<0,05), гіперпролактинемії (у 1,7 рази) та гіперандрогенемії (у 1,9 рази). 

Аналіз даних тестів функціональної діагностики дозволив нам виявити 

у 39 (32,50  %) пацієнток із порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі овуляторні цикли, а недостатність жовтого тіла – у 59 (40,17 %) 

жінок. Ановуляторні цикли були виявлені у 22 (18,33 %) жінок із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі, при цьому у 6 (27,27 %)  

випадках на фоні гіперестрогенії, у 16 (72,72 %) - на фоні гіпоестрогенії.  

Параметри фолікулометрії та функціональних і сечових тестів у жінок 

із порушенням становлення менструальної функції в анамнезі представлені у 

таблиці 5.2.  

Встановлено, що тільки у 25 (20,83 %) пацієнток показники розмірів 

домінантних фолікулів, товщина М-ехо, задовільні властивості шийкового 

слизу та позитивний сечовий тест на овуляцію відповідають фізіологічному 

периовуляторному періоду. У 35 (29,17 %) пацієнток розміри домінантного 

фолікула не досягли 17 мм, М-ехо було менше 8 мм, тягучість слизу – менша 

6 мм, арборизація збільшилася тільки на 1 бал, тест на овуляцію залишався 

від’ємним. 
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Таблиця 5.2 

Параметри фолікулометрії та функціональних і сечових тестів  

у жінок досліджуваних груп (п=120) 

Кількість 

жінок,  

абс.ч.,% 

Розміри 

домінуючого 

фолікула, мм 

М-ехо, 

мм 

Тягучість 

цервікального 

слизу, см 

Арбори 

зація 

Тест на 

овуляцію 

12-й день менструального циклу 

25 (20,83 % ) > 14 > 6 4-5  + - 

35 (29,17 %) < 14 < 6 4-5 - - 

20 (16,66 %) < 12 < 6 < 4 - - 

14-й день менструального циклу 

35 (29,17 %) < 17 < 8 < 6 + - 

40 (33,00 %) > 18 < 8 6-8 ++ + 

25 (20,83 %) > 18 > 8 > 8 +++ + 

16-й день менструального циклу 

22 (18,33 %) < 15 < 7 < 6 + - 

53 (44,16 %) > 18 > 8 6-8 ++ + 

25 (20,83 %) Раннє жовте 

тіло 

> 10 < 3 - - 

 

У 40 (33,33 %) пацієнток розміри домінантного фолікула досягали  18-

20 мм, однак ріст М-ехо відставав, значимою була тягучість та арборизація, 

проте без оптимальних значень, тест на овуляцію позитивний, що вказує 

недостатню зрілість домінантного  фолікула, неповноцінний ріст ендометрію 

та порушення  властивостей шийкового слизу. У 22 пацієнток (18,33 %) 

домінантний фолікул до 16-18-го дня менструального циклу залишався <  15 

мм, М-ехо - < 7 мм, тягучість слизу - < 6 см, а арборизація збільшилася на 1 

бал, що є свідченням неадекватного фолікулогенезу та можливої атрезії 

фолікулів. Тільки у 25 (20,83 %) пацієнток візуалізувалося раннє жовте тіло, 
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початкові секреторні перетворення ендометрію та регрес симптомів 

натяжіння та арборизації. 

Таким чином тільки 39 (32,50 %) пацієнток мали повноцінні двохфазні 

цикли, тоді як більше двох третин жінок 81 (67,50 %) із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі вимагають гормональної 

корекції внаслідок недостатньої продукції естрогенів та гіпопрогестеронемії.  

Саме підвищена секреція ЛГ та виявлена гіперпролактинемія  

викликають значні порушення у регуляції функції яєчників: уповільнюється 

дозрівання фолікулів та зменшується функціональна активність жовтого тіла, 

чим вірогідно і пояснюється досить високий відсоток невиношування та 

репродуктивних порушень у даної категорії пацієнток.  

Таким чином, у жінок із порушенням становлення менструальної 

функції в анамнезі на преконцепційному етапі виявлені зміни ритму секреції 

та вмісту в крові як гонадотропних, так і яєчникових гормонів із підвищенням 

вмісту ЛГ на фоні відносної гіпоестрогенії, гіперпролактинемії, 

гіперандрогенії та недостатньої секреції прогестерону у другу фазу циклу, а 

також збереження овуляції тільки у третини пацієнтів.  

На сьогодні залишається достатньо вагомим факт порушення стану 

оваріального резерву у даної категорії пацієнток. При оцінці рівня АМГ у 

сироватці крові у жінок досліджуваних груп встановлено статистичну більшу 

його концентрацію проти даних  контролю – у 2,0 рази (р<0,05), перш за все у 

жінок з первинною олігоопсоменореєю та з пізнім віком менархе (р<0,05), 

тоді як у жінок з пубертатними кровотечами достовірних відмінностей не 

виявлено. Слід відмітити, що низькі референтні значення концентрації АМГ 

(нижче 2,9 пг/мл) визначалася тільки у 8 пацієнток, яким в анамнезі були 

проведені оперативні втручання на додатках.   

Як демонструють дані таблиці 5.3, об’єм обох яєчників у жінок з 

порушенням пубертату у 1,4 рази статистично значимо більший проти даних 

контролю саме за рахунок великої кількості фолікулів. Слід відмітити 

статистичнозначимо менший діаметр фолікулів  у першій та третій групі як у  
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Таблиця 5.3 

Ехографічні параметри  у динаміці менструального циклу у пацієнток досліджуваних груп, М±m 

 

Показники 

Преовуляторний період Розквіт жовтого тіла 

Сумарний 

об’єм обох 

яєчників (см
3
) 

Число 

фолікулів у 

обох яєчниках 

(ум.од.) 

Середній 

діаметр 

фолікулів 

(мм) 

Сумарний 

об’єм обох 

яєчників (см
3
) 

Число 

фолікулів у 

обох яєчниках 

(ум.од.) 

Середній 

діаметр 

фолікулів 

(мм) 

Контроль 

(п=30) 

12,88±0,13       16,43±0,35   7,47±0,34   15,06±0,36   15,95±0,45 4,93±0,12 

Перша група 

(п=40) 

18,26±0,26 * 19,32±0,25 *  5,39±1,19*   23,18±0,38*   19,43±0,52*   5,34±0,10   

Друга група 

(п=40) 

15,92±0,74*,**  16,58±0,36*,**   5,66±1,02*   16,68±1,03*,** 17,12±0,26*  5,62±0,24  

Третя група 

(п=40) 

17,80±0,26*   17,12±0,23*  5,71±1,26*   19,62±1,13*,**   18,22±0,32*   5,28±0,23   

         Примітки:   

1. * - різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05; 

2. **  - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 
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преовуляторний, так і у період розквіту жовтого тіла (р<0,05). Найбільший 

сумарний об’єм яєчників та найбільша кількість фолікулів відмічено у жінок з 

первинною олігоопсоменореєю, очевидно за рахунок стромального 

компоненту, що мало статистично достовірні відмінності проти даних групи 

контролю (р<0,01). У жінок третьої підгрупи (із пубертатними кровотечами) 

сумарний об’єм яєчників також був дещо більшим, проте загальна кількість 

фолікулів достовірно не відрізнялася від даних контролю.  

Таким чином, у жінок із порушенням становлення менструальної 

функції у анамнезі визначено вищу концентрацію АМГ у сироватці крові та 

більші розміри яєчників, саме за рахунок зростання кількості дрібних 

фолікулів проти даних контрольної групи, а гормональна функція яєчників, 

перш за все, у жінок з первинною олігоопсоменореєю та з пубертатними 

кровотечами, характеризується достовірним зниженням концентрації 

прогестерону у стадію розквіту жовтого тіла, що є предиктором зниження 

ефективності процесу імплантації. 

Результати проведених досліджень представили певні свідчення щодо 

необхідності удосконалення прогностичних та діагностичних методів у 

профілактиці ускладнень вагітності у жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, що базуються на знаннях щодо механізмів 

їх розвитку.  

 

5.2. Результати інструментальних методів та оцінка гемодинаміки 

органів малого тазу  у жінок досліджуваних груп на преконцепційному 

етапі. 

 

Ультразвукове дослідження органів малого тазу  проводилося у всіх 

трьох досліджуваних групах на прегравідарному етапі у першу та другу фазу 

менструального циклу для вивчення будови матки, додатків, а також стану 

ендометрію, фолікулярного апарату, жовтого тіла [141, 155].   

Однією із ознак генітального інфантилізму у жінок з порушенням 
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становлення менструальної функції є співвідношення між довжиною тіла та 

довжиною шийки матки. Даний показник  у контрольній групі у пізню стадію 

проліферації складав (1,49±0,03) ум.од., у середню стадію фази секреції 

(1,58±0,02) ум.од., об’єм матки у середню фазу секреції та товщина 

ендометрію були у 1,5 раза меншими у порівнянні з контрольною групою 

(32,12±1,03) см3 проти (49,47±2,09) см3;  (р<0,05) (табл.5.4), в основному у 

пацієнток першої та другої групи, що вказувало на можливу гіпоплазію матки 

та наявність ознак геніального інфантилізму. Звертала на себе увагу, що у 

пізню стадію проліферації товщина передньої стінки матки (як ехографічної 

ознаки гіперпластичних процесів та аденоміозу) у пацієнток з пубертатними 

кровотечами була більшою, ніж у контролі (р<0,05).  

При ехографічному дослідженні товщини ендометрію у жінок першої 

та другої групи у середню стадію фази секреції встановлено дещо нижчі 

показники проти даних контрольної групи (12,38±0,48)  мм (р<0,05), причому 

у жінок з первинною олігоопсоменореєю та пізнім віком менархе товщина 

ендометрію у цю фазу МЦ не відповідала фазі менструального циклу, а у 

жінок з пубертатними кровотечами товщина ендометрію візуалізувалася 

більшою  (р<0,05). Таким чином, практично у всіх жінок першої та другої 

групи спостерігалося зменшення товщини М-ехо ендометрію у другу фазу 

МЦ (у 1,5 рази), причому у двох третин  жінок із олігоопсоменореєю середнє 

значення М-ехо ендометрію не перевищувало 6-7 мм, діаметр жовтого тіла - < 

10 мм, проте кровотік у маткових артеріях був знижений незначно.  

Як продемонстрували наші дослідження, зниження імплантаційної 

здатності ендометрію у жінок з первинною олігоопсоменореєю у анамнезі 

характеризується низькою концентрацією прогестерону та недостатньою 

товщиною ендометрію у середню фазу секреції, у жінок з пізнім віком 

менархе – низькою концентрацією естрадіолу в преовуляторний період та 

недостатньою товщиною ендометрію, тому можна думати, що посилення 

кровопостачання органів малого тазу та активація механізмів ангіогенезу 

можуть сприяти успішній імплантації.  
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Таблиця 5.4 

Ультразвукові параметри розмірів матки та товщини ендометрію у жінок досліджуваних груп, M±m 

 

Показники 

Довжина 

тіла матки 

(мм) 

Передньо- 

задній   

розмір (мм) 

Ширина 

тіла  

матки (мм) 

Об’єм тіла  

матки (см3) 

Товщина  

передньої  

стінки (мм) 

Товщина  

задньої 

стінки (мм) 

Товщина  

ендометрію 

( мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пізня стадія проліфераціїї ендометрію 

Контроль 

(п=30) 

46,70±1,03       33,43±0,65   45,17±0,89   36,91±1,96   12,95±0,45 13,33±0,37 6,92±0,39 

Перша група 

(п=40) 

43,96±0,96   32,39±1,55   42,29±1,19   30,48±2,08   11,43±0,57   12,14±0,51   6,14±0,28 

Друга група 

(п=40) 

40,91±0,77

*  

30,59±0,69*   40,66±1,02 

*   

29,63±2,13\

*,** 

11,12±0,36  11,68±0,35  6,34±0,30 

Третя група 

(п=40) 

46,00±0,96

**   

33,71±0,99   45,71±1,26   35,62±1,83   13,29±0,38   12,29±0,53   7,18±0,3 

Середня стадія фази секреції ендометрію 

Контроль 

(п=30) 

48,50±0,84  

 

35,78±0,83  47,77±0,93  48,68±2,09  14,09±0,48  13,74±0,39 12,38±0,48 
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Продовження таблиці 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перша 

група (п=40) 

44,25±0,91   

 

33,03±1,10 43,11±0,95  

 

34,27±1,88*   12,88±0,47   12,94±0,30  

 

8,16±0,43* 

 

Друга група 

(п=40) 

43,32±0,77

*   

32,36±1,08* 41,40±1,11

* 

33,27±1,26*  

 

11,75±0,30 * 

 

11,50±0,37 * 

 

8,52±0,42 * 

 

Третя група 

(п=40) 

47,35±1,06 35,50±1,32 44,50±0,93  

 

40,74±2,21 

*,** 

13,88±0,52  12,81±0,55 14,14±0,57 

*,** 

 

Примітки:   

1. * - різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05; 

2. **  - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 
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Як демонструють дані таблиці 5.5., у  периовуляторному періоді 

менструального циклу у яєчникових артеріях та в артеріях строми яєчників 

індекси судинного опору (пульсаційний індекс (ПІ)) достовірно не 

відрізнялися, тоді як у стадії розквіту жовтого тіла індекси судинного 

опору (систоло-діастолічне співвідношення (СДС) були достовірно 

нижчими, причому найбільш чітко у жінок з пубертатними кровотечами та 

у пацієнток з первинною олігоменореєю.  

Таким чином, показники гемодинаміки у яєчниковій артерії та у 

артеріях строми яєчника з преовуляторним фолікулом у жінок з 

первинною олігоопсоменореєю в анамнезі достовірно відрізняються від 

показників контрольної групи, що має значення у патогенезі недостатності 

лютеїнової фази.  

Доплерометричне дослідження дозволило встановити наступне. У 

жінок з первинною олігоопсоменореєю в анамнезі швидкості кровотоку в 

артеріях строми яєчника з преовуляторним фолікулом низькі (р<0,05), 

індекси судинного опору в базальних артеріях матки високі  (р<0,05). При 

доплерометричному дослідженні гемодинаміки в артеріях, що 

кровопостачають ендометрій та міометрій у пізню стадію проліферації, у 

пацієнток контрольної групи не виявлено достовірних відмінностей від 

норми, що вказує на адекватне кровопостачання матки у даної категорії 

пацієнток (табл. 5.6). У середню стадію фази секреції швидкості кровотоку 

в маткових артеріях жінок з нормальним МЦ характеризувалися більш 

високою діастолічною швидкістю кровотоку - (6,82±0,60)  см/хв у 

порівнянні з даними у пізню стадію фази проліферації  (4,76±0,43)  см/хв 

(р<0,05). При цьому значення індексів судинного опору в маткових 

артеріях було нижчим р<0,05) та більш значимим був індекс 

резистентності (ІР) - (0,81±0,01)  ум.од. проти  (0,86±0,01)  ум.од, що  

свідчить про посилення гемодинаміки у середню фазу секреції ендометрію 

у нормі.    
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Таблиця 5.5  

Доплерографічні параметри в яєчниковій артеріях 

 у жінок досліджуємих груп, M±m 

 

Показники 

Доплерометричні параметри 

Vmax 

(см/хв) 

Vmin 

(см/хв) 

ІР 

(ум.од.) 

ПІ 

(ум.од.) 

СДС 

(ум.од.) 

у периовуляторний період 

Контроль 

(п=30) 

40,29±3,62 7,85±0,86 1,16±0,36 1,33±0,05   5,64±0,56 

Перша 

група 

(п=40) 

29,32±2,03*  

 

6,05±0,48   0,79±0,02   1,31±0,05   5,16±0,52 

Друга група 

(п=40) 

31,84±3,63   6,92±0,83   0,77±0,01   1,29±0,02   4,70±0,22 

Третя 

група(п=40) 

27,26±2,92     5,84±0,65   0,78±0,02 1,29±0,06   4,83±0,49 

у артеріях строми яєчника в стадію розквіту жовтого тіла 

Контроль 

(п=30) 

19,23±1,46   

 

9,12±0,82 0,52±0,01**  

 

0,72±0,02   2,16±0,05 

Перша 

група 

(п=40) 

16,87±1,76   

  

7,86±1,02 0,54±0,02**  

 

0,75±0,03*  

 

2,21±0,07  

 

Друга група 

(п=40) 

17,66±2,05   8,54±1,19   0,52±0,02   0,72±0,03   2,13±0,07 

Третя група 

(п=40) 

15,13±3,10   

 

6,52±1,11   0,56±0,03   0,75±0,07 1,78±0,28  

 

Примітки:  

1.  * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
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Таблиця 5.6 

Доплерографічні параметри у маткових артеріях жінок досліджуваних груп, M±m 

 Vmax 

(см/хв) 

Vmin 

(см/хв) 

ІР 

(ум.од.) 

ПІ 

(ум.од.) 

СДС 

(ум.од.) 

Пізня стадія проліфераціїї ендометрію 

Контроль(п=30) 33,14±2,14 4,94±0,47 0,86±0,01 1,48±0,03 7,44±0,57 

Перша група (п=40) 31,32±2,19 4,89±0,60 0,83±0,02 1,47±0,04 7,21±0,56 

Друга група (п=40) 31,13±2,78 5,12±0,63 0,82±0,02 1,42±0,05 6,54±0,60 

Третя група (п=40) 35,01±2,68 5,59±0,66 0,84±0,02 1,44±0,05 7,55±1,11 

Середня стадія фази секреції ендометрію 

Контроль (п=30) 37,31±2,11*** 6,82±0,60*** 0,81±0,01 1,38±0,03 5,97±0,36*** 

Перша група (п=40) 31,18±2,18* 5,36±0,74 0,82±0,02 1,44±0,04 6,56±0,56 

Друга група (п=40) 32,19±2,74 5,99±0,57 0,82±0,01 1,43±0,03 6,15±0,50 

Третя група (п=40) 35,48±2,13* 5,88±0,44 0,84±0,01 1,37±0,03 6,32±0,45 

     Примітки:   

1. *- різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05; 

2. **  - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05; 

3. *** - різниця достовірна відносно даних пізньої стадії проліферації, р<0,05. 
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Тоді, як у жінок із патологічним пубертатом, швидкості кровотоку в 

маткових артеріях у середню фазу секреції  ендометрію достовірно не 

відрізнялися від даних у пізню фазу проліферації, що є підтвердженням 

порушення гемодинамічних характеристик і, можливо, обумовлено 

прогестероновою недостатністю у даної категорії пацієнток. Слід відмітити, 

що у жінок з пізнім віком менархе представлені дані були більш значимими у 

порівнянні як з даними контролю, так і з показниками у жінок з первинною 

олігоопсоменореєю в анамнезі (р<0,05). Кровопостачання субендометріальної 

зони матки, що визначає формування морфофункціонального стану 

ендометрію в період очікуємої імплантації, у жінок з первинною 

олігоопсоменореєю та пізнім віком менархе також дозволило відмітити 

відсутність достовірних відмінностей швидкості кровотоку та значення ІР у 

пізній стадії проліферації у порівняння і з контролем, проте у середній стадії 

фази секреції у базальних артеріях визначається високорезистентний кровотік 

за даними ПІ та СДС проти  даних контролю (р<0,05), що також обумовлено 

дефіцитом прогестерону у даної категорії пацієнток.  

При доплерометричному дослідженні кровотоку в маткових артеріях, в 

артеріях міометрію та субендометріальній зоні отримано наступні результати. 

У жінок контрольної та трьох досліджуваних груп у пізню стадію 

проліферації ІР та швидкість кровотоку у маткових артеріях достовірно не 

відрізнялися. У середню фазу секреції швидкість кровотоку в маткових 

артеріях характеризувалася більш високими показниками Vmin проти пізньої 

стадії проліферації (р<0,05), при цьому індекси судинного опору в маткових 

артеріях були нижчими і більш значимими. Тоді як значення індексів 

судинного опору у базальних артеріях у жінок досліджуваних груп у середню 

стадію секреції вище, ніж у жінок з правильним ритмом менструації (р<0,05). 

Встановлено статистично значимі високі показники індексів судинного опору 

у базальних артеріях у жінок з первинною олігоопсоменореєю в анамнезі та з 

пубертатними кровотечами (р<0,05). У спіральних артеріях у кожному 

четвертому випадку локуси кровотоку не візуалізувалися, значення СДС було 
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вищим (р<0,05), причому у жінок з пубертатними кровотечами у більшій мірі 

проти даних у пацієнтів з пізнім віком менархе та олігоопсоменореєю.  

Таким чином, у жінок із пубертатними кровотечами у анамнезі 

наявність адекватного кровотоку була зафіксована у третині спостережень, у 

пацієнток з пізнім менархе та олігоопсоменореєю – у половини обстежених 

пацієнток. У жінок з пубертатними кровотечами значення ІР у базальних 

артеріях матки у середній стадії секреції залишається високим (р<0,05). У 

жінок з пізнім віком менархе в пізній стадії фази проліферації ендометрію 

кровотік в артеріях матки посилений, у середню стадію секреції знижується 

(р<0,05).  А у патогенезі недостатності лютеїнової фази у жінок з первинною 

олігоменореєю в анамнезі має значення зниження кровотоку в яєчниковій 

артерії та артеріях строми яєчника з преовуляторним фолікулом.   

Отримані дані вказують на те, що геморагічні порушення, 

супроводжуючі їх запальні процеси та порушення гемодинаміки у малому 

тазу приводять до недостатнього гормонального та метаболічного 

забезпечення структур матки киснем та біологічно активними середниками, і 

в кінцевому результаті обумовлюють неповноцінну трансформацію 

ендометрію. Слід відмітити, що у групі пацієнток, які були включені у 

програму ДРТ, при морфологічному дослідженні, виявлено запальні зміни 

ендометрію, високий інфекційний індекс бактеріально-вірусних асоціацій, 

слабку децидуалізацію строми парієтального ендометрію та матково-

плацентарної ділянки, гормональний дисбаланс, масивний тромбоз 

мікросудин у парієтальному ендометрії різного ступеню вираженості, що 

співставимо із даними літературних джерел [27, 64, 97, 174].    

Таким чином, кожна домінуюча причина, вимагала диференційованого 

підходу уже на прегравідарному етапі, а покращення гемодинамічних 

показників на фоні отриманої терапії, як показали подальші дослідження, 

було свідченням поліпшення васкуляризації та гемодинаміки органів малого 

тазу.  
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Р О З Д І Л  6 

 

ВМІСТ ПЛАЦЕНТАРНИХ ГОРМОНІВ ТА ПРОТЕІНІВ У 

СИРОВАТЦІ КРОВІ ВАГІТНИХ З ПОРУШЕННЯМ СТАНОВЛЕННЯ 

МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В АНАМНЕЗІ ТА НОРМАЛЬНИМ 

РИТМОМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ 

РІВНЕМ РОСТОВИХ ФАКТОРІВ 

 

6.1.  Оцінка показників плацентарних білків та динаміка їх рівня в 

сироватці крові у вагітних з порушенням становлення менструальної 

функції в анамнезі 

 

Більш глибоке вивчення основних механізмів та закономірностей 

синтезу плацентарних білків при нормальному і ускладненому перебігу 

вагітності дозволяє оцінити їх роль у встановленні та формуванні первинної 

плацентарної дисфункції та прогнозувати і попереджувати можливі 

ускладнення гестаційного періоду [103, 122, 131].  

Нами проведено вивчення концентрації плацентарних гормонів як 

основних маркерів гормонопродукуючої функції плаценти,  у терміни 10-12 

тижнів вагітності 

При аналізі рівня прогестерону  у першому триместрі вагітності у жінок 

всіх трьох груп слід відмітити низькі його показники без вагомих достовірних 

відмінностей по групах, проте у жінок з пубертатними кровотечами в 

анамнезі було встановлена зниження концентрації прогестерону у 1,3 рази 

проти даних контролю, тоді як у терміни 22-24 тижні гестації його рівень 

знижувався  практично у 1,8 рази та зберігав вказану тенденцію  до третього 

триместру вагітності (р<0,05) при наявності прогресуючого наростання рівня 

прогестерону у здорових вагітних жінок.  
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Таблиця 6.1 

Показники гормональної здатності фетоплацентарного комплексу 

у динаміці вагітності, M±m 

Показники Контроль 

(п=30) 

Перша 

група 

(п=40) 

Друга група 

(п=40) 

Третя група 

(п=40) 

Термін гестації  10-12 тижнів 

Плацентарний 

лактоген, нмоль/л 

98,66±5,42 42,12±1,46* 40,16±2,14* 42,22±12,06* 

Кортизол, нмоль/л 684,6 ±62,2 896,8±24,8* 889,4±12,4* 892,6±14,2* 

Прогестерон, 

нмоль/л 

85,98±1,24 53,42±0,14* 63,12±0,10 45,92±0,12 

*,** 

Естрадіол, нг/л 1008,2±4,12 964,2±1,10 968,4±2,12 864,6±1,16 

Пролактин, нмоль/л 86,2 ±4,2 88,4 ±2,6 98,2 ±1,4* 89,6 ±2,2 

Естріол вільний, 

нмоль/л 

7,6 ±0,4 3,9 ±0,2 3,8 ±0,1 3,4±0,2 

Термін гестації 22-24 тижні 

Плацентарний 

лактоген, нмоль/л 

126,46±3,44 

 

86,82±3,16* 80,82±1,26* 88,62±2,26* 

Кортизол, нмоль/л 824,8 ±32,4 986,6±23,4* 992,8±22,3* 980,2±12,4* 

Прогестерон, 

нмоль/л 

98,64±2,14 58,68±3,12* 61,18±2,12* 56,16±1,10* 

Пролактин, нмоль/л 126,2 ±4,2 198,8 ±4,6* 182,8 ±2,4* 194,6 ±2,1* 

Естріол, нмоль /л 89,26 ±0,41 64,12 ±0,21* 62,24 ±0,21* 68,34 ±0,11* 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно показників першої групи,  р<0,05; 

3. *** - різниця достовірна відносно вихідних даних, р<0,05. 
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І саме достовірно низькі концентрації прогестерону у вагітних жінок 

досліджуваних груп є предиктором дисфункції плаценти та імовірного 

невиношування.  

Що стосується рівня естріолу, то зведені середні показники даного 

критерію були нижчими у першому триместрі вагітності у 1,9 рази у 

порівнянні із контролем (р<0,05), з поступовим наближенням рівня естріолу  

до референтних меж у другому триместрі вагітності (р<0,05). Найбільш 

низькими показники рівня естріолу були у пацієнток із пубертатними 

кровотечами (р<0,05) та у жінок з олігоопсоменореєю. 

Отримані у результаті наукового дослідження показники рівня 

пролактину свідчать про зростання його концентрації у динаміці другого 

триместру вагітності, що пов’язано із зростанням рівня кортизолу у 1,3 рази 

проти даних контролю, що можна розцінити як дію компенсаторних 

механізмів в умовах гормональної дисфункції.  

Враховуючи,  що саме у першому триместрі у вагітних із порушенням 

становлення менструальної функції відмічають найбільший відсоток 

мимовільного переривання вагітності та ранніх репродуктивних втрат, більш 

доцільним було вивчення співвідношення прогестерон/естрадіол як критерію 

збалансованості гормонального впливу на ендометрій на преконцепційному 

етапі та у динамі першого триместру вагітності (рис. 6.1).  

У вагітних основних дослідних груп на етапі підготовки до вагітності  

мав місце низький показник коефіцієнту прогестерон-естрадіол – 5,54 ум.д., 

6,52 ум.од., 5,31 ум.од. відповідно по групах при аналогічному показнику у 

контролі – 8,52 ум.од. (p<0,05). Саме зниження у 1,6 рази вказаного 

співвідношення є свідченням абсолютної та відносної прогестеронової 

недостатності, а також передумовою для невиношування вагітності та 

створює необхідність проведення підтримуючої гормональної терапії у даної 

категорії жінок.  
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Рис. 6.1 Рівень коефіцієнту прогестерон/естрадіол у жінок 

досліджуваних груп, ум.од. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Аналіз показників плацентарного лактогену у сироватці крові вагітних 

трьох досліджуваних груп показав, що у порівнянні з показниками контролю, 

рівень даного гормону у першому триместрі був меншим у 2,5 рази проти 

даних  у практично здорових жінок, а у другому триместрі - у 1,6 рази проти 

даних контролю (р<0,05).  

Таким чином, на підставі отриманих даних можна припустити розвиток 

виражених порушень синтезу плацентарних гормонів із проявами 

прогестеронової недостатності та зниженням концентрації плацентарного 

лактогену, найбільш вираженими у крові у динаміці другої половини 

вагітності у вказаної категорії жінок.  
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Оцінка рівнів специфічних білків вагітності (вільного естріолу, 

хоріонічного гонадотропіну та РАРР-А) у сироватці крові пацієнток з 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі та їх коливання 

протягом першої половини вагітності у порівняння із даними контролю була 

наступною. Як було вказано вище, концентрація вільного естріолу у 

сироватці крові у жінок всіх трьох груп була нижчою, ніж у жінок контролі, в 

порівняльному аспекті між групами зменшення концентрації Е відмічалося у 

жінок з пубертатними кровотечами (у 2,2 рази) та олігоопсоменореєю  (у 1,9 

рази проти даних контролю) (р<0,001) (табл. 6.2).  

До 22 тижнів показники секреції вільного естріолу в 74 (61,67 %) 

випадках практично не відрізнялися від контрольних, у 64 (38,33 %) жінок 

рівень вільного естріолу значуще понижувався у 1,7 разів, особливо в 

пацієнток, вагітність яких завершилася передчасним розродженням – до 

(28,4±2,2) нмоль/л (р<0,05). 

Концентрація РАРР-А у сироватці крові у вагітних жінок з порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі, а також між досліджуваними 

групами достовірно не відрізнялася у ранні терміни, проте при повторному 

скринінгу у терміни 11-12 тижнів нами було встановлено зниження даного 

маркеру у 2,7 рази проти даних контролю зі стабільно низькими показниками 

у разі клінічної маніфестації завмерлої вагітності або раннього мимовільного 

викидня (р<0,05). Низьким рівням РАРР-А, які відмічено у 46 (38,33 %) 

випадках, відповідали високі рівні β-ХГЛ. Також, особливий інтерес 

представляють отримані нами дані високої концентрації РАРР-А (>2,0 МоМ) 

у сироватці крові, що було встановлено у 19 осіб (15,83 %).  

Що стосується вмісту β-ХГ, то необхідно вказати  на вкрай низькі його 

показники поряд із вираженою депресією синтезу прогестерону у 21 

спостереженні  (17,50 %), що можна запропонувати в якості  діагностичного 

критерію первинної плацентарної дисфункції.  
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Таблиця 6.2 

Вміст рівня специфічних білків вагітності у вагітних досліджуваних груп 

у динаміці гестації , M±m 

Термін 

гестації 

Досліджувані групи жінок 

контрольна 

група (n=30) 

перша група 

(n=40) 

друга група 

(n=40) 

третя група 

(п=40) 

Хоріонічний гонадотропін, мЕg/мл 

11-12 т. в. 
166138,8 

±226,5 

96942,4 

±284,9 

126142,4 

±2844,9 

98614,4 

±328,4 

16-20 т.в. 
214590,84 

±348,6° 

115192,14 

±234,2° 

13415,22 

±482,2° 

161398,12 

±232,6° 

18-22 т.в. 
382153,28 

±426,04° 

311253,12 

±176,45*° 

298215,38 

±464,44*° 

321653,18 

±229,02° 

РАРР-А, мОд/мл 

11-12 т.в. 8,94±0,2 3,84±0,4* 3,96±0,2* 3,28±0,4*° 

Вільний естріол, нмоль/л 

11-12 т.в. 7,6 ±0,4 3,9 ±0,2 3,8 ±0,1 3,4±0,2 

16-20 т.в. 24,2±10,6° 15,2±1,3* 17,2±1,2* 14,6±0,8* 

22-24 т.в. 46,8±12,4° 40,8±3,2*° 41,4±2,6*° 39,4±3,4*° 

Примітки: 

1. * – різниця достовірна відносно даних контрольної групи, p<0,05; 

2. °  – різниця достовірна відносно вихідних даних, p<0,05. 

 

Слід також відмітити, що у кожної п’ятої пацієнтки (із вкрай низьким 

вмістом ХГ та рівня РАРР-А у сироватці крові) при комплексному обстеженні 

вже у 22-24 тижні діагностовано ультразвукові маркери плацентарної 

дисфункції, що вимагали ретельного моніторингу внутрішньоутробного стану 

плода, і у окремих впадках активної акушерської тактики в динаміці 

вагітності. Вивчення взаємозв’язку між вмістом ХГ та Е у вагітних 
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обстежених груп дозволило встановити пряму позитивну міру залежності, яка 

у пацієнток з порушенням становлення менструальної функції є сильнішим 

зв’язком (r=0,35), ніж з нормальним менструальним циклом (r=0,18; р<0,05). 

Рівень ХГЛ визначали у сироватці крові всіх жінок у динаміці 

вагітності, виключення склали 20 (16,67 %) пацієнток, у яких вагітність 

завершилася репродуктивними втратами. У кожної третьої пацієнтки (46 осіб 

- 38,33 %) рівень ХГЛ не відповідав фізіологічним межам: у 29 (24,17 %) 

зареєстровано його зниження, у 17 (14,17 %) рівень ХГЛ в плазмі крові був 

нижче норми, його відповідність показникам норми відмічена до 20 тижнів 

вагітності тільки у 11 жінок (23,91 %) із 46 осіб із зміненим його рівнем. У 

пацієнток, вагітність яких завершилася мимовільним викиднем, у 13 

(65,00 %) випадках початковий рівень ХГЛ був нижчим від норми у 2,5 рази, 

у 7 (35,00 %) – дещо вищим від контрольних показників.  

Порушення становлення менструальної функції в анамнезі призводить 

до порушення секреції гонадотропних гормонів та функції яєчників, що 

проявляється  у вигляді ановуляторних циклів  та гормональної дисфункції, а 

також супроводжується розвитком гіперплазії ендометрію та невідповідноті 

ендометрію фазі менструального циклу. У розвитку вагітності з ранніх 

термінів мають значення не тільки яєчникові стероїдні гормони, але і 

провізорні органи (жовточний мішок) та органи плода (печінка, наднирники). 

Рівень стероїдних гормонів та його дисбаланс є предикторами 

функціонування системи «мати-плацента-плід», проте доцільність 

комплексної оцінки інтегральних взаємозв’язків показників ендокринної та 

білковоутворюючої функції плаценти не викликає сумніву. Саме 

діагностована нами висока частка ранніх репродуктивних втрат, значимий 

відсоток ретрохоріальних гематом, що позитивно корелювали у даної 

категорії пацієнток із підвищеним рівнем ХГЛ, не дозволяє виключити у 

таких пацієнток наявність імплантаційної неспроможності та прогестеронової 

недостатності, що вимагає гормональної підтримки. 

 



110 

 

6.2. Оцінка рівня проангіогенних та антиангіогенних  факторів у 

сироватці крові вагітних жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, їх прогностична цінність 

 

У останні роки  наукові погляди у перинатальній охороні плода  

змістилися до більш ранніх термінів вагітності – до першого триместру, так 

як саме на даному етапі проходить формування фетоплацентарного 

комплексу, закладка органів та тканин, що у більшості випадків і визначає 

подальший перебіг вагітності.  

Матеріалом для дослідження на даному етапі служила венозна кров,  

взята у вагітних о 8 годині вранці натще на преконцепційному етапі та у 

терміни 12-16, 20-22 та 28-32 тижні гестації, де визначалася концентрація 

плацентарного фактору росту (PlGF) та судинно-ендотеліального фактору 

росту (VEGF-1), а також антиангіогенного фактору росту sFlt-1. Вказані 

терміни вагітності було обрано з огляду на той факт,  що саме 12-16 тижнів  - 

це є період переходу до високоефективного гемохоріального обміну між 

організмом матері та плода, який характеризуються зростанням площі 

капілярів та поверхневих ворсин плаценти [174].  

Вміст факторів росту у сироватці крові вагітних досліджуємих груп у 

динаміці гестації поданий у таблиці 6.3. 

Як демонструють дані таблиці, оцінка рівня PlGF у жінок з порушенням 

становлення менструальної функції у 12-16 тижнів гестації дозволила 

відмітити зниження його середніх зведених показників у 2,3 рази проти даних 

контролю, у 20-22 тижні  – у 1,7 раза нижче, ніж у контролі (р<0,05).  За 

результатами проведених досліджень концентрація PlGF у 12-16 тижнів 

вагітності була нижче норми (< 15,9 pg/мл) у 61 (50,83 %) жінки, а у 20-22 

тижні – у 33 (27,50 %) вагітних досліджуваних груп. При цьому слід 

відмітити, що найбільш вагомі відхилення концентрації PlGF були у 

пацієнток із пубертатними кровотечами та пізнім віком менархе ( у 2,7 рази та 

2,2 рази проти даних контролю, р<0,05).   
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Таблиця 6.3 

Вміст факторів росту в сироватці крові у вагітних досліджуваних 

груп у динаміці спостереження, М±m 

 

Досліджувані групи 

Терміни вагітності 

12-16 тижнів 20-22 тижні 28-31 тижні 

PlGF , pg/мл 

Перша група (n=40) 25,8±13,9 75,6±20,0 186,4±10,2 

Друга група (n=40) 22,1±7,6 66,9±19,0 168,2±12,4 

Третя група (n=40) 18,4±6,2 ∗ 51,9±18,3 2 122,4±14,8 

Контроль (n=30) 49,8±13,9 113,1±23,5 249,8±23,9 

VEGF, ng/мл 

Перша група (n=40) 293,18±21,07 342,16±18,12 296,18±24,56 

Друга група (n=40) 216,78±21,98 368,28±22,18 289,28±20,12 

Третя група (n=40) 269,15±47,34 328,14±23,14 244,25±16,24 

Контроль (n=30) 399,06±20,41 479,16±22,11 426,16±10,44 

sFlt-1, pg/ml 

Перша група (n=40) 21206,6±1244,4 28108,4±144,8 38206,4±324,6 

Друга група (n=40) 16806,8±6246,2 19248,6±224,2 29242,2±422,8 

Третя група (n=40) 26952,8±2266,4 29892,8±216,2 37682,6±346,2 

Контроль (n=30) 4368,2±246,4 5436,2±342,4 5486,2±322,4 

Примітки: 

1. *– різниця достовірна відносно даних контрольної групи, p<0,05; 

2. °  – різниця достовірна відносно вихідних даних, p<0,05. 

 

Оцінка білковоутворюючої функції плацента у вагітних обстежених 

груп  та її взаємозв’язок з рівнем PlGF дозволили встановити зворотній 

кореляційний зв’язок (r=-0,46; p<0,05) у пацієнток з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, що не виключає ролі PlGF в синтезі 

протеїнів та плацентарних білків у першому триместрі вагітності.  
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При аналізі рівня даного проангіогенного фактору росту у сироватці 

крові обстежених вагітних у терміни гестації 28-32 тижні виявлено також 

достовірні відмінності. Зведені показники концентрація  PlGF у жінок трьох 

досліджуваних груп складали (159,3±14,8) pg/ml та була достовірно нижчими 

у порівнянні з вагітними контрольної групи (249,8±23,9 pg/ml) (р<0,05). 

Таким чином, значення  PlGF було у 1,6 рази нижчим проти даних контролю 

(р<0,05), що може бути маркером порушення формування фетоплацентарного 

комплексу із погіршенням внутрішньоутробного стану плоду (СЗРП та 

дистрес плоду). Слід вказати на найбільш низьку концентрацію PlGF на 

даному етапі (у 2,0 раза проти даних контролю) у пацієнток з пубертатними 

кровотечами (р<0,05). 
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Рис. 6.2. Вміст проангіогенних та антиангіогенних факторів росту в 

сироватці крові у жінок досліджуваних груп на преконцепційному етапі, 

pg/мл 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Як демонструють дані рисунку 6.2, при цьому слід відмітити 

зменшення рівня вільного VEGF та високі показники антиангіогенного 
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фактору росту sFlt-1 на преконцепційному етапі проти показників контролю і 

- у 1,8 раза та у 1,5 рази відповідно – у 64,17 % (77 спостережень). У вагітних 

із порушенням становлення менструальної функції між вмістом PlGF та 

VEGF  у 12-16 тижнів встановлено позитивну кореляційну залежність 

(r=+0,28), у 20-22 тижні вона є більш значимою (r= +0,44,  р<0,05). 

Первинна ендокринна дисфункція, високий відсоток гіпоплазії матки та 

статевого інфантилізму взаємопов’язані із порушенням гемодинаміки органів 

малого тазу та зі змінами імплантаційної спроможності,  що закономірно 

супроводжувалося зниженням ангіогенного фактору VEGF у даної категорії 

пацієнток, перш за все при олігоопсоменореї (р<0,05). У другому триместрі 

вагітності виражені зміни у сторону зниження проангіогенного потенціалу 

виявлені у жінок з пубертатними кровотечами, де концентрація VEGF  була у 

1,5 рази нижчою, ніж у контролі (р<0,05).  

У третьому триместрі,  значення VEGF,  що свідчать про судинний 

дисбаланс в системі ангіогенезу, у жінок з первинною олігоменореєю в 

анамнезі та пізнім віком менархе, достовірно не відрізнялися від даних 

контролю. У жінок з пубертатними кровотечами відмічена низька 

концентрація  VEGF –  (244,25±16,24) ng/мл; р<0,001)  – у порівнянні з 

групою пацієнток із первинною олігомеронеєю та контролем (296,18±24,56) 

ng/мл та (426,16±10,44) ng/мл відповідно).  

При аналізі вмісту в сироватці крові вагітних антиангіогенних факторів 

росту нами було отримано достовірні відмінності у всіх трьох групах та 

контролі. Зведені показники рівня sFlt-1 у вагітних досліджуваних групи у 

ранні терміни гестації складали (21655,4±3242,6) pg/мл та були достовірно 

вищими у порівнянні із середнім рівнем групи контролю (4368,2±246,4) pg/мл 

(р<0,05).  Таким чином, середній рівень sFlt-1 у вагітних трьох досліджуваних 

груп із порушенням становлення менструальної функції в анамнезі був у 4,95 

рази вищим проти даних контролю (р<0,05), що зумовило порушення 

формування плацентарного комплексу у даної категорії пацієнток та ініціацію 

погіршення внутрішньоутробного стану плоду у подальшому. При порівнянні 
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вмісту  sFlt-1 у сироватці крові вагітних досліджуваних груп також виявлено 

певні закономірності, у пацієнток із пубертатними кровотечами та 

олігоопсоменореєю рівень даного маркеру був достовірно вищий проти 

показників у пацієнток із пізнім віком менархе, (26952,8±2266,4) pg/мл, 

(21206,6±1244,4) pg/мл проти (16806,8±6246,2) pg/мл відповідно, р<0,05).  

Таким чином, при більш виражених порушеннях імплантаційного 

потенціалу на етапі преконцепційної підготовки спостерігається більш 

виражене зміщення балансу судинних факторів росту в сторону зростання 

концентрації рівня антиангіогенних факторів росту sFlt-1 та прогресування 

плацентарної дисфункції.  

У ході дослідження при аналізі показників судинних факторів росту у 

обстежених групах нами визначено так званий ангіогенний коефіцієнт – КА, 

який відображає глибину судинних порушень та вираженість судинного 

дисбалансу. У результаті статистичних обрахунків у  пацієнток контрольної 

групи дане співвідношення становило 8,77 ум.од. проти зведеного сумарного 

показника у досліджуваних групах - 101,57 ум.од., що у 11,6 раз 

перевищувало значення у здорових вагітних (р<0,05). При порівнянні значень 

по групах було відмічено різке зростання КА від 76,04±2,2 ум.од. у групі 

пацієнток із пізнім менархе до 146,47±4,2 ум.од. – у групі з пубертатними 

матковими кровотечами та до 82,19±2,6 ум.од. – у випадку олігоопсоменореї 

та вторинної аменореї відповідно (р<0,05).  

У ході оцінки кореляційних зв’язків була виявлена зворотня 

кореляційна залежність між ангіогенним коефіцієнтом КА та терміном 

розродження пацієнток (r=-0,59), між КА та вагою новонароджених (r=-0,36), 

та пряма залежність між КА та ранніми репродуктивними втратами (r=+0,76). 

 Таким чинм, приведені результати наукового пошуку дозволили 

встановити, що серед пацієнток із порушенням становлення менструальної 

функції в анамнезі на практиці можна сформувати кілька груп із імовірним 

прогнозуванням перебігу вагітності: пацієнтки, стан яких дозволяє 

пролонгувати вагітність та народити здоровий плід;  пацієнтки, стан яких 
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дозволяє пролонгувати вагітність, проте слід очікувати розвиток 

плацентарної дисфункції, а значить моніторинг такої вагітності вимагає більш 

ретельного підходу, збільшення кратності відвідувань та ретельного 

використання інструментальних методів дослідження внутрішньоутробного 

стану плоду;  пацієнтки, у яких зростає імовірність ранніх репродуктивних 

втрат, а також внутрішньоутробної загибелі плода та дострокового 

розродження. 

Даний факт вимагав пошуку  додаткових прогностичних критеріїв, які б 

полегшили формування акушерської тактики щодо можливості 

пролонгування вагітності чи необхідності розродження (табл. 6.4).  

Шляхом статистичних розрахунків було проведено оцінку 

діагностичної та прогностичної цінності показника коефіцієнту КА, що 

дзволило встановити наступне: при значенні його до 10 ум.од. ознаки 

ендотеліальної дисфункції відсутні або не є вираженими, у даному випадку 

можна прогнозувати неускладнений перебіг вагітності та пролонгувати її; при 

значенні його вище 10 ум.од. до 100 ум.од. – ознаки ендотеліальної дисфункії 

ініціюють механізми порушеної плацентації, що вимагає ретельного 

моніторингу та антенатального супроводу; та вкрай високий ступінь 

дисбалансу – при значенні КА до 200 ум.од. із розвитком плацентарної 

дисфункції та  гестаційних ускладнень.  

Як продемонстрували отримані результати, при оцінці перебігу 

вагітності, у пацієнток досліджуваних груп було встановлено високу частку 

небажаних наслідків вагітності: ретрохоріальні гематоми (27,50 %), ранні 

репродуктивні втрати (16,67 %), прееклампсія (40,83 %), відшарування 

нормально розміщеної плаценти (7,50 %), внутрішньоутробна загибель плоду 

(7,50 %), СЗРП (19,00 %), дистрес плоду при вагітності (29,00 %).  

Слід відмітити, що у даної категорії пацієнток значення КА 

перевищувало 100 ум.од, що вказувало на високий ризик акушерських 

ускладнень.  
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Таблиця 6.4. 

Прогностична цінність рівня ангіогенного коефіцієнту Ка у жінок із 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі 

Параметр Значення 

при його значенні до 10 ум.од. 

як фактору неускладненого перебігу вагітності 

Позитивна прогностична цінність  94,17 % 

Від’ємна прогностична цінність  82,50 % 

Чутливість 95,83 % 

Специфічність  80,00 % 

при його значенні до 100 ум.од. 

як фактору несприятливого перебігу вагітності 

Позитивна прогностична цінність  74,17 % 

Від’ємна прогностична цінність  68,33 % 

Чутливість 87,50 % 

Специфічність  70,83 % 

при його значенні до 200 ум.од. 

як фактору розвитку плацентарної дисфункції та гестаційних 

ускладнень 

Позитивна прогностична цінність  81,67 % 

Від’ємна прогностична цінність  99,17 % 

Чутливість 100,0 % 

Специфічність  97,50 % 

 

Слід відмітити, що у 16 пацієнтів (13,33 %) нами було встановлено 

високі значення ангіогенного коефіцієнту КА, хоча  ступінь погіршення 

внутрішньоутробного стану плоду виявлялася меншою, ніж очікувалося.  

Також нами було відмічено поодинокі спостереження низького (в межах 

норми) показника КА у першому триместрі вагітності при розвитку у 
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динаміці вагітності тяжких репродуктивних та неонатальних наслідків.  

Таким чином, визначення ангіогенного коефіцієнту Ка у вагітних із 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі з метою 

прогнозування розвитку негативних наслідків вагітності та гестаційних 

ускладнень, зокрема плацентарної дисфункції, як додаткового діагностичного 

критерію при виборі акушерської тактики, є досить чутливим методом із 

певним рівнем специфічності. Вище отримані результати дозволяють 

підтвердити існуючу думку, що у пацієнток з патологією плаценти та 

пов’язаними з нею ускладненнями, задовго до розвитку клінічної 

симптоматики формується патологія ендотелію із вираженим дисбалансом 

судинних факторів росту, що знаходить відображення у визначенні високих 

значень ангіогенного коефіцієнту КА, а пацієнтки із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі є групою ризику щодо розвитку 

імплантаційної недостатності. 

 

6.3. Ехографічні ознаки патології ембріона та показники фотометрії 

у динаміці вагітності  у жінок з порушенням становлення менструальної 

функції в анамнезі 

 

На сьогодні актуальним завданням залишається ретельний моніторинг 

внутрішньоутробного стану плода та діагностика ранніх маркерів дисфункції 

фетоплацентарного комплексу на основі вивчення особливостей матково-

плацентарного та плодово-плацентарного кровообігу [89]. У нашому 

дослідженні використовували дані ультразвукової фетометрії та 

доплерометрії, які проводилося у терміни 22-36 тижнів вагітності з 

інтервалом у 2-3 тижні. Досить показовими виявилися фетометричні дані в 

терміни 22-24 тижні, які практично не відрізнялися від таких у жінок з 

нормальним перебігом вагітності, і такий стан зберігається до 28-30 тижнів 

вагітності. (табл.6.5). Надалі, із 30-32 тижнів у вагітних з олігоопсоменореєю 

та пізнім віком менархе відмічено відставання у динаміці росту показників  
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середнього діаметру грудної клітки (СДГК) та середнього діаметру животика 

(СДЖ) (р<0,05).  

Таблиця 6.5 

Динаміка фетометричних показників у жінок 

досліджуваних груп, M±m 

 

Досліджувані групи 

Термін вагітності, тижні 

22-24 28-30 34-36 

Біпарієтальний розмір голівки,мм 

Контрольна група (n=30) 53,8±1,1 74,3±1,3 89,6±1,1 

Перша група (п=40) 54,1±1,1 71,4±1,2* 84,8±1,1* 

Друга група (п=40) 53,2±1,2 71,6±1,1 84,4±0,4* 

Третя група (п=40) 53,4±0,6 73,1±1,1 86,2±0,7* 

Середній діаметр грудної клітки, мм 

Контрольна група (n=30) 54,3±1,1 80,2±1,2 90,1±1,4 

Перша група (п=40) 53,7±1,2 75,1±1,1* 86,4±1,2* 

Друга група (п=40) 54,2±1,1 76,1±1,1 85,8±1,2* 

Третя група (п=40) 54,6±1,2 78,1±1,1 87,4±1,2* 

Середній діаметр животика, мм 

Контрольна група (n=30) 56,2±1,2 85,1±1,1 97,7±1,1 

Перша група (п=40) 54,1±1,3 82,0±1,2* 89,1±1,2* 

Друга група (п=40) 54,2±1,2 79,1±1,1* 88,4±0,6* 

Третя група (п=40) 55,2±1,2 82,1±1,1 89,6±1,2* 

Примітка: * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Причому відставання СДГК відносно середньостатистичних показників 

норми відмічено з 34 тижнів вагітності (р<0,05) і СДЖ  - з 28-30 тижнів 

вагітності (р<0,05), найбільш значиме у пацієнток із пізнім віком менархе та 

гіпоменструальним синдромом.  

У досліджуваних  групах ознаки патології ембріона та 
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екстрембріональних структур виявлені уже в першому триместрі гестації 

достовірно частіше, ніж у групі контролю (рис. 6.3.). 

 

 

 

Рис. 6.3. Ехографічні ознаки патології ембріона та 

екстраембріональних структур у першому триместрі вагітності, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 

 

У 46 (38,33 %) жінок спостерігалися ехографічні ознаки загрози 

переривання вагітності, а саме низьке розміщення плідного яйця виявлено у  

30  (25,00 %) жінок, сегментарне потовщення матки - у 18 (15,00 %) та 

часткове відшарування хоріону - у 33 (27,50 %) жінок. 
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Прогресування ультразвукових критеріїв дистрофічних змін 

плацентарної тканини спостерігалася найчастіше з 22-24 тижнів вагітності 

(рис. 6.4).  
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Рис. 6.4.Особливості плацентографії у жінок досліджуваних груп, % 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 

 

У другому триместрі гестації у вагітних з  порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі  частіше в порівнянні з контрольними 

показниками (р<0,05) спостерігали гіпоплазію плаценти – у 52 (43,33 %) 

жінок,  або її потовщення – у 36 (30,00 %), ознаки її передчасного дозрівання 
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– у 88 (73,33 %) вагітних. У більшості випадків ехографічні зміни в плаценті, 

що відображають деструктивні процеси, супроводжувалися маловоддям – у 

46 (38,33 %). Достовірних змін в особливостях розміщення плаценти нами не 

виявлено, хоча слід відмітити переважання локалізації плаценти у нижніх 

відділах матки із клінічними та ультразвуковими ознаками загрози 

переривання вагітності (гіпертонус матки, окремі сегментарні скорочення 

ділянок стінки матки)  у досліджуваних групах.  

При співставленні ехографічних ознак з даними макроморфології 

плацент слід відмітити колоподібну форму у  69 (57,5±3,34) % проти 23 

(76,67±3,20) % у контролі, частіше овальна - 61 (50,83±3,17) % проти 5 

(16,67±2,12) % у контролі, або аномальна - 8 (6,67±1,2) % та 1 (3,33±0,04)%,  

переважання плацент з ексцентричним  типом прикріплення пуповини та 

магістральним і проміжним типом розгалуження судин – 67 (55,83±2,60) % 

проти 6 (20,00±1,35) %, що можна розглядати як доказ формування 

плацентарної дисфункції ще на ранніх етапах гестації, оскільки форма 

плацент є опосередкованим відображенням умов плацентації. 

Таким чином, сонографічний моніторинг структури плаценти у вагітних 

даної категорії дає додаткові критерії оцінки функціонування системи ―мати-

плацента-плід‖, що сприяє своєчасному диференційованому підходу та 

вибору раціональної акушерської тактики у даної категорії вагітних. 

 

6.4. Результати оцінки гемодинаміки фетоплацентарного 

комплексу у вагітних досліджуваних груп 

 

При дослідженні показників гемодинаміки у фетоплацентарному 

комплексі нами встановлено, що у вагітних контрольної групи із збільшенням 

терміну гестації відмічено недостовірне зростання судинного опору в 

матковій артерії за рахунок зменшення діастолічних швидкостей кровоплину, 

що вказує на формування низькорезистентної судинної системи та   

забезпечує адекватне кровопостачання плода (табл.6.6).  
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Таблиця 6.6 

Стан матково-плацентарно-плодової гемодинаміки 

у вагітних досліджуваних груп (М±m) 

Показник 
Контрольна група 

(n=30) 

Зведені середні дані 

трьох досліджених 

груп  (n=120) 

СДС в матковій артерії 1,79 ±0,08 2,23 ±0,07*° 

ІР в матковій артерії 0,61 ±0,04 0,81 ±0,04 

ПІ в матковій артерії 1,32 ±0,06 1,58 ±0,02 

СДС в артерії пуповини 2,09 ±0,12 2,81 ±0,03* 

ІР в артерії пуповини 0,72 ±0,02 0,78 ±0,02 

ПІ в артерії пуповини 0,84 ±0,04 1,29 ±0,01* 

СДС у середньо-мозковій 

артерії плода 
5,03 ±0,06 5,49 ±0,04* 

ІР у середньо-мозковій 

артерії плода 
0,92 ±0,03 0,84 ±0,02 

ПІ у середньо-мозковій 

артерії плода 
1,64 ±0,02 1,94 ±0,08* 

Примітка: *- різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

     

За результатами доплерометричного дослідження порушення якісних 

параметрів кровоплину в матковій артерії виявлено у 79 (35,90 %)  жінок з 

патологічним пубертатом в анамнезі. Причому ці зміни проходили 

паралельно аналогічним порушенням кровоплину в артерії пуповини. За 

кінцевими результатами пологорозрішення у жінок з порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі затримка розвитку плода 

спостерігалася у 19 (19,00 %) випадків.  

У вагітних жінок з порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі якісні показники швидкості кровоплину в артерії пуповини та 
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середньо-мозковій артерії плода були підвищені в порівнянні з аналогічними 

показниками в контрольній групі (р<0,05). Зокрема, СДС зростало на 24,58 % 

у порівнянні з показниками контролю (р<0,05); ПІ збільшувався на 19,69 % 

(р<0,05), а ІР – на 32,78 % відповідно (р<0,05), що вказує на  

морфофункціональну адаптацію фетоплацентарної гемодинаміки при 

дисфункції у системі «мати-плацента-плід». У групі вагітних з порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі  терміни 34-40 тижнів 

вагітності зниження діастолічного компоненту швидкості кровоплину в 

пупковій артерії відмічено у всіх вагітних. При цьому у 6 випадках (5,00 %) 

випадках спостерігалося одночасне зниження діастолічного кровоплину 

також і у аорті плода, відсутність або наявність негативної кінцевої 

діастолічної швидкості кровоплину зареєстровано також у 6 випадках (5,00 

%). 

Слід вказати, що характер і динаміка порушень кровоплину в артерії 

пуповини у жінок досліджуваних груп характеризувалися значним 

зростанням кривих швидкостей кровоплину в артерії пуповини в порівнянні з 

нормою. Так, у вагітних з олігоопсоменореєю СДС збільшувалося - на 32,5 % 

(р<0,05), а у жінок з пубертатними кровотечами - на 26,3 % проти показника 

контролю (р<0,05). Індекс резистентності зростав у даної категорії жінок на 

18,9 % (р<0,05), а ПІ – на 19,6 % (р<0,05). 

Із врахуванням класифікації гемодинамічних порушень А. Н. 

Стрижакова, отримані результати розподілялись наступним чином (табл. 6.7).  

У контрольній групі достовірних порушень гемодинаміки не виявлено, 

тоді як у групі вагітних з патологічним пубертатом уже в терміни 30-34 тижні  

відмічено значні гемодинамічні зміни в системі «мати-плацента-плід»», а 

саме:  І А стадію – у 3 випадках (3,00 %), І Б стадію – у 4 випадках (4,00 %) та 

ІІ стадію – у 7 випадках (7,00 %). У терміни після 34 тижнів вагітності до 40 

тижнів гемодинамічні показники погіршуються, що проявляється ІА стадією 

у 22 випадках (22,00 %), ІБ стадією у 19 випадках (19,00 %), ІІ стадією – у 9 

(9,00 %)  та ІІІ – у 6 (6,00 %) вагітних. 
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Таблиця 6.7 

Ступінь гемодинамічних порушень у артеріях функціональної 

системи «мати–плацента-плід», абс.ч., % 

 

Група 

Ступінь порушення кровотоку 

30-34 тижні вагітності 35-40 тижнів вагітності 

ІА ІБ ІІ ІА ІБ ІІ ІІІ 

Контроль 

(п=30) 

- - - 1 (3,33) - - - 

Перша група 

(п=31) 

- 3 

(9,68)

* 

1 

(3,23) 

9 

(29,03)

* 

8 

(25,81)

* 

1 

(3,23) 

1 

(3,22) 

Друга група 

(п=34) 

- 1 

(2,94) 

1 

(2,94) 

6 

(17,65)

* 

4 

(11,76)

*,** 

3 

(8,82) 

*,** 

3 

(8,82) 

*,** 

Третя група 

(п=35) 

3 

(8,57)

*,** 

- 5 

(14,29)

*,** 

6 

(17,14)

*,** 

7 

(20,00)

* 

6 

(17,14)

*,** 

2 

(5,71) 

* 

Примітки:  

1. *- різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05; 

 

Таким чином, при доплерометричному дослідженні кровотоку у 

артеріях функціональної системи «мати-плацента-плід» порушення матково-

плацентарного кровотоку І-ІІ ступеню у терміни 30-34 тижні реєструвалося у 

жінок з пубертатними кровотечами у 2,0 рази частіше, ніж у пацієнток із 

гіпоменструальним синдромом та у 4,0 рази частіше, ніж у жінок з пізнім 

віком менархе (р<0,05). Порушення матково-плацентарно-плодового 

кровотоку (ІІ ступінь) відмічали  у 19 випадках (19,00 %) переважно у жінок з 

олігоопсоменореєю, та у 6 спостереженнях (6,00 %) відмічено критичні 

показники, що вимагало активної акушерської тактики.  
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Отримані результати дозолили виявити гемодинамічні порушення і 

адаптаційні реакції в біосистемі «мати-плацента-плід» і встановити, що у 

вказаної категорії жінок на тлі фонової ендокринної дисфункції переважають 

доплерометричні дані, які свідчать про більш виражені порушення кровообігу 

в артеріях пуповини, а також поєднання порушень як у матковій артерії, так і 

в артерії пуповини. 

У результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки:  

- особливостями гормонального фону є підвищення рівня пролактину, 

зниження рівня прогестерону, гіперандрогенія та низькі показники 

співвідношення прогестерон/естрадіол, що є передумовою неповноцінності 

імплантаційного потенціалу та розвитку первинної плацентарної дисфункції, 

яка в динаміці гестації проявляється зниженою гормонопродукуючою 

функцією таі низькими показниками  ХГЛ та вільного естріолу; 

- комплекс дисгормональних факторів, який формується ще на етапі 

становлення менструальної функції, супроводжується дисбалансом судинних 

факторів росту, що відображається у зростанні значення ангіогенного 

коефіцієнту, як додаткового діагностичного критерію при виборі акушерської 

тактики ведення вагітності у таких пацієнток, що є достатньо чутливим та 

специфічним методом; 

- у  вагітних з порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі виявлено високу частоту патологічних змін в структурі плаценти, 

таких як її гіперплазія, передчасне ―старіння‖, інфаркти, петрифікати та 

маловоддя; виявлені гемодинамічні порушення свідчать про первинне 

порушення кровообігу в матці та материнській частині плаценти. 

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 

1. Дзьомбак В Б, Макарчук ОМ. (2017) Оцінка ростових факторів на 

етапі імплантації у жінок із порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі.  Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів. 1 (39): 42–

46. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА 

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЧНИМ 

ПУБЕРТАТОМ 

 

7.1. Перебіг вагітності та пологів у жінок досліджуваних груп як 

показник ефективності запропонованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів 

 

У досліджувані групи, сформовані на етапі преконцепційного 

обстеження, були включені пацієнтки, які мали передумови для розвитку 

плацентарної дисфункції. Оцінку ефективності запропонованого комплексу 

преконцепційної підготовки та лікувально-профілактичних заходів проводили 

за наступними сформованими групами жінок: запропонований лікувально-

профілактичний комплекс отримували 60 пацієнток основної групи, у групу 

порівняння були включені жінки, антенатальний супровід вагітності у яких 

проводився згідно існуючих на сьогодні рекомендацій та настанов (Наказ 

МОЗ № 417). Контрольну групу склали 30 вагітних жінок із нормальним 

перебігом пубертату та регулярним ритмом менструацій без акушерської та 

соматичної патології, які народили своєчасно через природні пологові шляхи. 

Запропонована лікувально-профілактична программа була сформована 

на патогенетичних підходах та доцільності використання метаболічної терапії 

із використанням фолатотерапії, поліненасичених жирних кислот у комплексі 

із вітаміном В8 (інозитол) та донатора оксиду азоту (тивортин), спрямована 

на покращення гемодинаміки матки та ендометрію, а також персоніфікований 

підхід до корекції гормональної дисфункції. Корекція психосоматичних 

проявів вимагала використання препарату мебікар та допомоги психолога.  

З метою нормалізації функціональної гіперпролактинемії 

рекомендовано використання фітопрепаратів – сухий екстракт плодів 
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прутняка звичайного,  при недостатності лютеїнової фази – дідрогестерон у 

другу фазу МЦ, гормональну підтримку дідрогестероном рекомендовано 

продовжити до 20 тижнів гестації. У динаміці вагітності лікувально-

профілактична программа передбачала використання донатору оксиду азоту у 

12-18 та 28-32 тижні гестації;  комбінований препарат, що містить гідроксид 

магнію і ацетилсаліцилову кислоту з 12 тижнів гестації, а також для 

покращення метаболічних процесів фетоплацентарного комплексу - 

поліненасичені жирні кислоти у 12-18 та 28-32 тижні вагітності.  

З метою більш чіткого диференційованого підходу до використання 

запропонованих лікувальних програм було розроблено алгоритм ведення 

таких пацієнток, що передбачає певну етапність моніторингу та супроводу 

вагітності (рис. 7.1).  

I  етап  –  діагностичний, що вимагав оптимізації діагностичного 

алгоритму на преконцепційному етапі із оцінкою рівня стероїдних гормонів, 

оваріального резерву, розширеного УЗД органів малого тазу та доплерографії 

кровотоку в артеріях матки і яєчників, а також дослідження концентрації 

факторів росту та ангіогенного коефіцієнту. 

II  етап  –  прогнозування імовірності ускладненої вагітності у жінок з 

первинною олігоопсоменореєю, пізнім віком менархе та пубертатними 

кровотечами у анамнезі.  

Як продемонстрували наші дослідження, у жінок з первинною 

олігоопсоменореєю та пізнім віком менархе у репродуктивному віці 

відмічається найвища частка НЛФ, найменша товщина ендометрію у фазі 

секреції, у всіх пацієнток із порушенням становлення менструальної функції 

статистично нижчою є концентрація ростових факторів та значимо зростає 

КА проти даних контролю, що вказує на дисбаланс ангіогенезу. 
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Як продемонстрували наші дослідження, у жінок з 

 

 

 

 

П 

 

 

ОЛІГООПСОМЕНОРЕЯ 

ПІЗНІЙ ВІК 

МЕНАРХЕ 

ПУБЕРТАТНІ  

КРОВОТЕЧІ 

АМГ у межах норми, кількість фолікулів < 10, концентрація прогестерону в межах 

референтних значень, товщииа ендометрію > 10 мм, жовте тіло +, ІР в судинах строми 

яєчника та базальних артеріях матки в межах норми 

  
КА 

ТАК НІ 

<10 ум.од. – хороша 

імплантаційна здатність 

>10 ум.од – недостатня 

імплантаційна здатність 

П  

ЕТАП  

І  ЕТАП  

ІІІ  ЕТАП  

Фітопрепарати, гестагени в другу фазу циклу, вітамінно-

мінеральний комплекс, донатори оксиду азоту, фолатотерапія, 

інозитол, ПНЖК, гормональна підтримка вагітності 

ВІРОГІДНІСТЬ УСПІШНОЇ ВАГІТНОСТІ ВИСОКА 

Рис. 7.1  Алгоритм діагностики на преконцепційному етапі та моніторингу вагітності у пацієнток з 

порушенням менструальної функції в анамнезі 
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ІІІ наступний крок – медикаментозна корекція на прегравідарному етапі 

та у процесі супроводу вагітності, яка передбачає застосування на 

преконцепційному етапі дідрогестерону у другу фазу МЦ протягом трьох 

місяців, використання сухого екстракту плодів прутняка звичайного протягом 

6 місяців, фолатотерапію у лікувальній дозі, поліненасичені жирні кислоти, 

донатор оксиду азоту у комплексі із інозитолом. 

А на етапі супроводу та моніторингу вагітності – гормональну 

підтримку дідрогестероном до 20 тижнів вагітності, у комплексі із донатором 

оксиду азоту, малими дозами ацетилсаліцилової кислоти та два курси 

використання поліненасичених жирних  кислот.   

Оцінка ефективності запропонованого комплексу у процесі 

антенатального супроводу вагітності представлена за даними таблиці 7.1. 

Аналіз перебігу першої половини вагітності дозволив відмітити 

позитивний ефект запропонованого комплексу щодо зниження частки загрози 

мимовільного викидня – у 2,25 рази (р<0,05) та ретрохоріальних гематом – у 

1,75 рази (р<0,05) проти даних групи порівняння. 

Проте інші клінічні ситуації  (зокрема, ранній гестоз) по своїй частоті 

не мали достовірних відмінностей.  

У другій половині вагітності необхідно відмітити зменшення відсотку 

таких ускладнень як гестаційна анемія - у 2,3 рази (основна група – (30,00 %) 

і група порівняння – (68,33 %); плацентарна дисфункція – у 1,5 рази (основна 

група – (41,67 %) і група порівняння – (63,33 %); передчасні пологи – у 1,9 

рази (основна група – (13,33 % ) і група порівняння – (25,00 %), а також СЗРП 

– у 2,2 рази (основна група – (10,0 %) і група порівняння – (21,67 %) та 

дистресу плоду -  у 2,2 рази.  

Особливу увагу  слід звернути на такий вагомий ефект запропонованої 

програми  як зниження частки прееклампсії різного ступеня тяжкості – у 2,5 

рази (основна група – (23,33 %) і група порівняння – (58,33 %) (р<0,05).  
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Таблиця 7.1 

Ускладнення вагітності у жінок досліджуваних груп, 

(М±m), абс.ч., % 

Показники 

Основна група 

(n=60) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна група 

(n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Мимовільне 

переривання 

вагітності 

12 20,00± 5,16* 27 45,00± 6,42 - - 

Ретрохоріальні 

гематоми 

12 20,00± 5,16* 21 35,00± 6,16   

Передчасні 

пологи 

8 13,33±4,39* 15 25,00±5,59 - - 

Гестаційна 

анемія 

18 30,00± 5,92* 41 68,33±6,01 3 10,0±5,48 

Прееклампсія 14 23,33± 5,46* 35 58,33±6,36 - - 

Плацентарна 

дисфункція 

25 41,67± 6,36* 38 63,33±6,22 - - 

СЗРП 6 10,00± 3,87* 13 21,67 ±5,32 - - 

Дистрес плоду  9 15,00±4,61* 20 33,33±6,09 - - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Необхідно відмітити максимальну частоту кесаревого розтину саме у 

пацієнток групи  порівняння, де основними показами були у 19 (31,67±6,01) 

% випадків були використання допоміжних репродуктивних технологій, 

плацентарна дисфункція та дистрес плоду (табл. 7.2). Запропонована 

програма дозвола знизити даний показник у 2,1 рази. 

 



131 

 

Таблиця 7.2  

Особливості розродження та ускладнення пологів, 

(М±m), абс. число, % 

Показники 
Основна група (n=60) Група порівняння (n=60) 

абс.ч. % абс.ч. % 

ПРПО 19 31,67±6,01 21 35,00±6,16 

Прогресуюче 

відшарування 

плаценти  

4 6,67±3,22 5 8,33±3,57 

Аномалії родової 

діяльності  

20 33,33±6,09 26 43,33±6,40 

Оперативне 

розродження 

9 15,00± 4,61* 19 31,67±6,01* 

Кровотеча в пологах та 

післяродовому періоді 

7 11,67±4,14* 13 21,67±5,32* 

Ускладнення 

післяродового періоду 

12 20,00± 5,16 14 23,33±5,46 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння,  

р<0,05. 

 

Частота таких ускладнень як передчасне відходження навколоплідних 

вод, передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти,  аномалії 

пологової діяльності та післяпологові ускладнення не мали достовірних 

відмінностей в залежності від лікувальних програм, які застосовувалися.  

У порівнянні із загальноприйнятими лікувально-профілактичними 

заходами, мимовільне переривання вагітності у пацієнток основної групи 

відбулося тільки у 20,00 % спостережень проти (45,00 %) – у групі порівняння 

(р<0,05) (табл. 7.3).  
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Таблиця 7.3 

Наслідки вагітності у жінок досліджуваних груп, (М±m), абс. число, 

% 

Показники 

Основна група 

(n=60) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна група 

(n=30) 

абс

. 

% абс. % абс. % 

Репродуктивні 

втрати 

6 10,00± 3,87* 14 23,33± 5,46 - - 

Передчасні 

пологи 

8 13,33±4,39* 15 25,00±5,59 - - 

Термінові 

пологи 

48 80,00± 5,16* 29 48,33±6,45 30 100,0 

Примітка.  * - різниця достовірна відносно показників групи 

порівняння, р<0,05. 

 

Репродуктивні втрати  та передчасні пологи відмічено вдвічі рідше при 

використанні запропонованої лікувальної програми, а у 48 (80,00±5,16) % 

вагітних основної групи вдалося пролонгувати вагітність і завершити її 

терміновими пологами. 

Як продемонстрували аналітичні дані попередніх розділів наукового 

дослідження, особливості перебігу вагітності у пацієнток із порушеням 

становлення менструальної функції в анамнезі здійснювали свій негативний 

вплив на внутрішньоутробний стан плода (табл. 7.4).  

Слід вказати, що використання запропонованої лікувальної програми у 

основній групі дозволило знизити не тільки прояви плацентарної дисфункції, 

але і негативні перинатальні наслідки. Так, задовільна оцінка за шкалою 

Апгар  на першій хвилині (8-9 балів) відмічена у 46 новонароджених (85,18 

%) від пацієнток основної групи проти (63,04 %) у групі порівняння, асфіксія 

новонароджених (сума балів 5 і нижче) -  у 2,3 рази частіше відмічена у дітей 
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від матерів групи порівняння (р<0,05), що і обумовило зростання частки 

гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи у 23,91 % 

випадків у новонароджених від матерів групи порівняння, що у 2,6 рази 

більше, ніж у основній групі (р<0,05). 

Таблиця 7.4 

Характеристика стану плода і новонародженого у матерів 

обстежуваних груп, (М±m), абс. число, % 

 

Досліджувані показники 

 

Основна група 

(n=54) 

Група порівняння 

(n=46) 

Абс. % Абс. % 

Оцінка по шкалі Апгар: 

9-8 балів 

7-6 балів 

5 і нижче балів 

 

46 

5 

3 

 

85,18±4,83* 

9,26±3,94* 

5,56±3,12* 

 

29 

11 

6 

 

63,04±7,12 

23,91±6,29 

13,04±4,97 

Гіпоксично-ішемічне ураження 

ЦНС 

5 9,26±3,94* 11 23,91±6,29 

СЗРП 6 11,11±4,28* 13 28,26±6,64 

Недоношеність 8 14,81±4,83* 15 32,61±6,91 

Смерть плода:  

антенатальна 

перинатальна 

 

- 

1 

 

-* 

1,85±1,83 

 

2 

1 

 

4,35±3,01 

2,17±2,15 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Такі показники, як негативні перинатальні наслідки – антенатальна та 

рання неонатльна смерть новонароджених також відмічена у 3 випадках (6,52 

%) у жінок групи порівняння, у тому числі і 2 випадки антенатальної загибелі 

плоду.  

Таким чином, персоніфікований підбір лікувально-профілактичних 

заходів та оптимізований діагностичний алгоритм дозволили  знизити частку 
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невиношування в першій половині вагітності у 2,3 рази, а також передчасних 

пологів у 1,9 рази, а також досягти пролонгування вагітності та народження 

здорових дітей у (80,00±5,16) %) випадках. 

Підсумовуючи результати дослідження, наведені в даному розділі, 

можна констатувати, що використання базових схем комплексної терапії для 

профілактики плацентарної дисфункції та пов’язаних з нею гестаційних 

ускладнень у жінок із порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі виявились недостатньо адекватним, що обумовило доцільність 

включення в комплекс преконцепційної підготовки та превентивної терапії 

гормональної корекції та малих доз ацетилсаліцилової кислоти, 

поліненасичених жирних кислот, фолатотерапії, інозитолу та донаторів 

оксиду азоту. Слід відмітити, що їх поєднане та поетапне використання, 

починаючи  із прегравідарного періоду, а також адекватна гормональна 

підтримка сприяли зменшенню відсотку плацентарної дисфункції та 

недоношування, а також негативних перинатальних наслідків. Такий 

виразний вплив складових даної лікувально-профілактичної програми, на 

нашу думку, пояснюється механізмами потенціювання базової терапії та 

посилення адаптивних процесів організму вагітної, які детально обговорені 

нами саме в цьому розділі. 

 

7.2. Вплив запропонованого лікувально-профілактичного 

комплексу на корекцію показників метаболічного гомеостазу у жінок з 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі  

 

Вимірювання базальної температури та показники  фолікулометрії на 

етапі реконцепційної підготовки у програмі запропонованих лікувально – 

профілактичних заходів подані в таблиці 7.5.  

До 16-го дня менструального циклу у 65,00 % пацієнток основної групи 

візуалізувалося раннє жовте тіло, початкові секреторні перетворення 

ендометрію та регрес симптомів натяжіння та арборизації. У 13,33 % жінок 
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домінантний фолікул досягає  > 18, М-ехо - > 8 мм, тягучість слизу - < 6 см, 

що відповідають передовуляторному, 

Таблиця 7.5 

Параметри фолікулометрії та функціональних тестів у жінок 

основної групи з порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі в процесі запропонованої преконцепційної підготовки 

на 16 –й день менструального циклу 

Кількість 

жінок, абс.ч., 

% 

Розміри 

домінуючого 

фолікула, мм 

М-ехо, мм Тягучість 

церві кального 

слизу, см 

Тест на 

овуляцію 

7 - 11,67 < 15 < 7 < 6 - 

6 - 10,00 > 18 > 8 > 8 + 

8 - 13,33 > 18 > 8 6-8 + 

39 - 65,00  Раннє жовте тіло > 10 < 3 - 

 

Таким чином, у (65,00) % жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі використання гормональної корекції 

дозволило нормалізувати менструальний цикл, адаптувавши секреторні зміни 

ендометрію до процесу нідації плідного яйця.  

Що стосується психоемоційних розладів,  які  діагностовано у всіх  

жінок до початку запропонованого лікувального комплексу, на фоні 

проведеного лікування їхні прояви зменшилися тільки у 19 (31,67 %) жінок 

групи порівняння, тоді як у пацієнток основної групи  – у 39 (65,00) % 

(р<0,05). Відмічений більш швидкий темп редукції патологічної 

психосимптоматики на фоні запропонованої програми є надзвичайно 

важливим для жінок з проявами психопатологічної дисадаптації, що 

підтверджувалося позитивною динамікою показників тривожності. Так, 

значення критеріїв особистісної та реактивної тривожності в основній групі 

відповідали низькому рівню вже до 2 місяця лікування, тоді як у групі 

порівняння, де пацієнтки отримували загальноприйняті середники, вони 
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практично не змінювалися.  

Представлені результати дослідження гормонопродукуючої функції 

плаценти у жінок групи порівняння продемонстрували зниження середнього 

рівня прогестерону; слід відмітити, що у групі порівняння даний показник 

залишався без достовірного його зростання в терміни 16-18 тижнів вагітності, 

що співпадало з початком стадії феталізації плаценти та становлення її 

гормональної функції та свідчило про створення передумов для розвитку 

первинної плацентарної дисфункції (рис.7.2).  

 

 

 

Рис. 7.2 Динаміка рівня прогестерону під впливом різних типів 

лікування (н/моль/л) 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи порівняння, 

р<0,05.  

 

Використання препаратів гормонального корегуючого спрямування 

обумовило наближення рівня прогестерону в сироватці крові вагітних до 

референтних показників контрольної групи (із подальшим його зростанням 

(від 48,62±2,24  нмоль/л у 10-12 тижнів вагітності до (79,98±4,24) нмоль/л у 
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22-24 тижні гестації проти (95,14±1,14) нмоль/л у контролі.  

Як демонструють дані рисунку 7.2., та за результатами фолікулометрії 

та гормонального моніторингу включення сухого екстракту плодів прутняка 

звичайного у програму преконцепційної підготовки і адекватна корекція НЛФ 

дозволили нормалізувати гормональний профіль у 41 (68,33 %) пацієнтки 

основної групи проти 19 (31,67 %) осіб - у групі порівняння (р<0,05), 

адаптувавши секреторні зміни ендометрію до процесу імплантації.  

Цей факт є непрямим підтвердженням позитивного впливу 

запропонованого комплексу на гістогенез плаценти на ранніх етапах, що у 

подальшому забезпечує фізіологічне функціонування фетоплацентарної 

системи.  

Характеризуючи показники ангіогенного коефіцієнту у динаміці 

лікування, нами встановлено зниження частки жінок з рівнем даного 

співвідношення вище 100 ум.од. до 48,33 % спостережень (29 пацієнток) у 

основній групі проти 68,33 %  (41 жінка) –  у групі порівняння (р<0,05).  

У кінцевому результаті, порушення матково-плацентарно-плодового 

кровотоку (ІІ ступінь) відмічали тільки у 2 випадках (3,33 %) у основній групі 

проти 8 (13,33 %) – у групі порівняння, а критичні показники у 6 

спостереженнях (10,00 %) відмічено тільки у групі порівняння, що вимагало 

активної акушерської тактики.  

Таким чином, ретельне обстеження пацієнток із порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі із виділенням домінуючої 

причини дозволяє провести більш ретельний моніторинг,  надати поетапну 

медичну допомогу при підготовці до вагітності та у процесі антенатального 

супроводу, підібрати відповідну терапію із призначенням індивідуальної 

гормональної та психокорекції, незамінимих жирних кислот, фолатотерапії та 

інозитолу у комплексі із донатором оксиду азоту, а особливо їх поєднане 

використання, що дозволили збільшити частку сприятливих наслідків 

вагітності та зменшити ризик недоношування та інших гестаційних 

ускладнень, а також нормалізувати ряд психосоматичних, гормональних та 
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біохімічних параметрів.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Фізіологічна нестабільність гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи в 

пубертаті та підвищена чутливість організму дівчинки-підлітка до впливу 

факторів зовнішнього середовища та внутрішніх чинників, створюють 

відповідне підґрунтя для виникнення порушеного преморбідного фону 

організму майбутьої матері і жінки [11, 18, 91, 204], що поряд із спадковою 

обумовленістю може сприяти розвитку багатокомпонентного 

дисфункціонального стану із клінічною маніфестацією гінекологічних 

захворювань [12, 16, 21, 254, 258]. Більшість таких патологічних станів у 

пубертатному періоді є ендокринозалежними,  діагностика не завжди є 

вчасна, а терапія, як правило відсутня, або низькоефективна [75, 290, 292].  

Традиційний підхід до ведення пубертатного періоду на сьогодні, на 

жаль, не передбачає індивідуалізованої патогенетично обгрунтованої 

диспансеризації підлітків із врахуванням наступного материнства, необхідної 

для збереження репродуктивного здоров’я у сучасних умовах [17, 28, 279]. 

Поряд із тим, залишаються невиясненими питання формування плацентарної 

дисфункції у таких жінок, відсутні прогностичні критерії та діагностичні 

маркери, що дозволяють оцінити вірогідність ускладнень вагітності та її 

наслідків, що ставить необхідним вивчення наукових завдань, пов’язаних із 

механізмами гетаційних ускладнень у даної категорії пацієнток [75, 283]. 

Метою роботи стало - знизити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з порушенням становлення менструальної функції у 

пубертаті шляхом оптимізації програми прегравідарної підготовки та 

впровадження науково-обгрунтованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів. 

Етапи дослідження передбачали комплексне клініко-лабораторне та 

інструментальне обстеження, що дозволило визначити провідні фактори 

порушення пубертату та чинники ризику плацентарної дисфункції і 

пов’язаних з нею ускладнень, формувати групи для диференційованого 
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підбору патогенетично обгрунтованої преконцепційної програми та 

впровадити і оцінити ефективність персоніфікованого лікувального 

комплексу.  

Для оцінки ймовірних чинників розвитку порушення становлення 

менструальної функції та розладів МЦ було проведено медико-соціальний 

аудит шляхом інтерв’ю, анкетування та вивчення медичної документації у 

264 дівчат, які знаходилися на спостереженні у центрі планування сім’ї м. 

Івано-Франківськ. 

На наступному етапі наукового дослідження було відібрано 120 жінок із 

порушенням становлення менструальної функції в пубертатному періоді, із 

них 40 пацієнток із первинною олігоопсоменореєю, 40 пацієнток із пізнім 

менархе та 40 пацієнток із пубертатними матковими кровотечами, які і 

сформували три досліджувані групи. Контрольну групу склали 30 пацієнток 

із правильним ритмом МЦ та нормальним перебігом пубертату. 

До діагностичного алгоритму включали cтaндaртне гінекологічне 

обcтеження, оцінку індексу маси тіла, лaборaторні дані, ультразвукове 

дослідження та доплерометрію. Психоемоційний статус вивчали із 

використанням експериментально-психологічних методів, а саме: оцінка у 

балах особистісної та реактивної тривожності за тестом Спільберга, 

адаптованим Ю. Л. Ханіним; оцінка у балах рівня депресії за тестом Бека. 

Гормональний дисбаланс та оваріальний резерв оцінювали за рівнем у 

периферичній крові гормонів: фолікулостимулюючого гормону, 

лютеїнізуючого гормону, пролактину, кортизолу, естрадіолу, прогестерону; 

тестостерону, антимюллерового гормону методом імуноферметного аналізу із 

використанням реактивів ООО ХЕМА (Росія). Рівень судинно-ендотеліального 

фактору росту, плацентарного фактору росту та антиангіогенного фактору 

росту, а також коефіцієнту ангіогенезу, як одних із маркерів ймовірного 

порушення інвазії трофобласту, визначали у сироватці крові методом ІФА 

тест-наборами фірми DSL BIOSOURCE (USA). УЗД оргaнів мaлого тaзу, 

оцінку структури яєчників проводились нa aпaрaті DORNIER – 2200, «Simens 
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sl - 250» (Німеччина). Статистичну обробку даних проводили за допомогою 

програми Microsoft Excel та пакету «STATISTICA – 6,0». 

Для оцінки ефективності запропонованої програми всі 120 пацієнток 

були розділені на дві групи – основна група (60 пацієнток) та група 

порівняння  (60 пацієнток) у залежності від запропонованих лікувально-

профілактичних заходів. Основні моменти персоніфікованого підходу до 

преконцепційної підготовки наступні: нейроадаптивна терапія, метаболічні 

середники (донатор оксиду азоту, лікувальна доза фолатів, інозитол,  

поліненасичені жирні кислоти та малі дози ацетилсаліцилової кислоти). 

Гормональна корекція на преконцепційному етапі проведена із 

використанням фітопрепаратів – сухий екстракт плодів прутняка звичайного, 

у випадку недостатності лютеїнової фази – корекція дідрогестероном 10 мг 2 

рази на добу 10-14 днів (не менше трьох місяців). 

Як демонструють літературні джерела, при порушеннях становлення 

менструальної функції у дівчат-підлітків досить часто виявляється сімейна 

схильність до різних відхилень репродуктивної системи [16-18, 279, 285]. 

Існуючі нейроендокринні порушення у матерів, батьків та близьких родичів 

дівчат мають значення для прогнозування патології репродуктивної системи у 

пробандів  у майбутньому. Порушення соматичного та репродуктивного 

здоров’я обумовлює накопичення патологічної домінанти у поколіннях 

батьків і прабатьків та виявляється розладами менструальної функції у дівчат-

підлітків [17, 36, 280, 281, 284, 298]. За даними ряду дослідників  спадкова 

обтяженість щодо захворювань статевої системи як за материнською,  так і 

батьківською  лініями відмічається у 64–68 % дівчат із гінекологічною 

патологією. Також важливу роль у виникненні порушень становлення 

статевої функції відіграють несприятливі умови пренатального розвитку: 

хвороби матері до і під час вагітності, патологія вагітності та пологів [56, 65].  

За результатами проведеного дослідження встановлено наступні 

положення. На основі отриманих даних першого етапу наукового пошуку у 

матерів дівчат з патологічним пубетатом ретроспективно встановлено 
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ускладнений перебіг вагітності у більшої половини спостережень 179 (67,80 

%), що є певним несприятливим фоном для неповноцінного формування 

статевої сфери дівчаток. Саме обтяжене соматичне здоров’я матерів із 

неспроможністю ендокринної, імунної та серцево-судинної системи привело 

до ускладненого перебігу вагітності і пологів, а негативний вплив на фето-

плацентарний комплекс соматичних захворювань та гестаційних ускладнень 

у матерів став причиною розвитку перинатальних ускладнень у їх дівчаток.  

Так званий період «внутрішньоутробного дитинства» у матерів дівчат із 

порушенням становлення менструальної функції у пубертаті перебігав із 

значним відсотком ускладнень вагітності: загроза переривання вагітності 

(47,48 %), прееклампсія різного ступеню тяжкості (46,37 %), перинатальні 

інфекції (27,37 %), передчасні пологи (17,87 %), дистрес плоду (21,79 %) та 

народження дітей з низькою масою тіла (30,72 %), а також  шкідливі звички 

батьків (29,61 %). У матерів при виношуванні майбутньої дівчинки найбільш 

високу прогностичну значимість мали плацентарна дисфункція, дистрес 

плода та прееклампсія (особливо тяжка ступінь) - (OR=14,6 ; 95 %: 1,39–19,2).  

Як демонструють літературні джерела, порушення судинного тонусу у 

фетоплацентарному комплексі, зокрема при плацентарній дисфункції, 

посилює ішемічні процеси та може бути предиктором передчасного зниження 

оваріального резерву [184]. А стан здоров’я матері здійснює безпосередній 

вплив на становлення менструальної функції у її майбутньої доньки [15]. Так, 

за даними літератури, у 30 % матерів у анамнезі відмічалися порушення МЦ, 

у 18 % – вагітність наступила після тривалого лікування безпліддя із 

застосуванням гормонів у ранні терміни вагітності, у всіх матерів вагітність 

перебігала на фоні психоемоційних перегрузок і у 60 % – із ускладненнями 

[15, 86, 91, 95]. 

Як відомо, «перинатальний слід» патології репродуктивної системи має 

місце частіше, ніж вважається, що, очевидно, пов’язано з тим, що реалізація 

патології носить відтермінований характер – на період статевого дозрівання 

та пізніше [11, 91 95]. У 101 (38,26 %) випадку констатовано обтяжену 



143 

 

спадковість по материнській лінії щодо порушення репродуктивної функції 

(наявність пізніх менархе у кожному четвертому спостереженні (25,38 %),  

непліддя (21,21 %), синдром полікістозних яєчників (30,68 %), порушення 

МЦ, що збільшувало ризик патологічного пубертату у 12 разів (OR-12,04; 

95% CI: 6,12-19,25). Крім того, у 169 (64,2 %) осіб було встановлено сімейне 

накопичення мультифакторних захворювань, зокрема серцево-судинних та 

ендокринних, та відмічено спадкову обтяженість щодо гінекологічних 

захворювань у матерів та підвищену частоту патології урогенітального тракту 

у родичок першого та другого ступеню спорідненості. 

Проведений поглиблений аналіз взаємозв’язку гармонійності фізичного 

розвитку та комплексної оцінки здоров’я згідно вивченої медичної 

документації показав, що тільки у 91 випадку (34,47 %) відмічено 

мезосоматичний гармонійний фізичний розвиток, тоді як у 38 (14,39 %) 

спостереженнях – дисгармонійний, а у половині випадків (135 - 51,13 %) - 

відхилення до макросоматичного (27,65 %) або мікросоматичного (23,48 %) 

гармонійного фізичного розвитку, що, без сумніву, поєднується із 

порушеннями у стані здоров’я та є несприятливою прогностичною ознакою 

імовірного погіршення репродуктивного потенціалу.  

Загальновідомо, що екстрагенітальна патологія у підлітків впливає на 

стан репродуктивного потенціалу [138, 259-261, 301, 304]. У  158 (59,85 %) 

спостереженнях відмічено соматичні захворювання, які здатні здійснювати 

від’ємний вплив на реалізацію репродуктивної функції (часті ангіни та ГРВІ – 

37,50 %, метаболічні порушення та надмірна вага – 27,65 %, ендокринні 

захворювання – 18,56 %, патологія щитовидної залози – 25,91 % та шлунково-

кишкового тракту – 26,13 % тощо),  у 76 випадках (28,79 %) у анамнезі 

відмічено краснуху та епідемічний паротит, і у і у 64 (24,24 %)  – виявлена 

коморбідність гінекологічної патології та екстрагенітальних захворювань. 

Дані літературних джерел демонструють велику увагу науковців щодо 

оцінки впливу патологічного перебігу пубертату та відхилення  маси тіла від 

умовної норми на становлення та функцію репродуктивної системи у жінок 
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[28, 36, 91, 95, 112, 124]. Ряд авторів вказує, що параметри фізичного 

розвитку є індивідуальним клініко-діагностичним критерієм у розрізі 

соціально-гігієнічних досліджень, що визначають характеристику індексу 

здоров’я та є індикатором соціального благополуччя [16, 112, 121, 209]. 

Критичне, не завжди об’єктивне відношення до власної зовнішності, 

популяризація модельного бізнесу та вплив мас-медіа, неадекватна оцінка 

своєї ваги та різноманітні заходи щодо її зниження, захоплення 

косметичними дієтами у сучасної молоді загрожують формуванню дефіциту 

маси тіла, а інколи - анорексії [24, 34].  

Ваго-ростовий коефіцієнт відповідав нормі у 86 (32,58 %)  дівчат із 

порушенням становлення менструальної функції, високий індекс маси тіла 

спостерігався у 73 (27,65 %) обстежених жінок, причому ожиріння ІІа ступеня 

відмічено у 17 жінок (6,44 %). Слід також відмітити домінування жінок зі 

зниженим індексом маси тіла – у 105 осіб (39,77  %).  

На думку сучасних авторів, вік менархе в нормі на даний час 

знаходиться у проміжку від 11 до 15 років [211]. Пізній вік менархе є 

фактором ризику для багатьох захворювань геніталій, проте публікації такого 

роду є поодинокими та небагаточисленними [24,34]. Нам вдалося знайти 

кілька публікацій, де автори встановили взаємозв’язок між пізнім віком 

менархе та порушенням репродуктивної функції. За результатами когортного 

дослідження датські вчені визначили підвищений ризик зниження 

фертильності – 1,17 та безпліддя – 1,18 у жінок із віком менархе після 15 

років у порівнянні з групою нормального віку появи менархе (1,09) [16-18, 

144, 211].  

Отримані дані продемонстрували зменшення частки дівчат з раннім 

віком менархе (до 12,0 років) - у 29 спостереженнях (10,98 %), значимий 

відсоток пацієнток із пізнім віком менархе – 79 (29,92 %). 

Крім того, у наших дослідженнях, відмічено порушення періоду 

встановлення нормального ритму менструацій у кожної четвертої пацієнтки 

(24,62 %), збереження нерегулярного ритму менструацій – у 84 (31,82 %) 
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спостереженнях, у 60 випадках (22,73 %) відмічено ознаки статевого 

інфантилізму та гіпоплазію матки. Порушення характеру МЦ встановлено у 

половини дівчат – 139 (52,65 %), із них найбільш вагому частку становив 

ПМС – 177 (67,05 %) випадків, менометрорагії (78 - 29,55 %), опсоменорея із 

епізодами вторинної аменореї (71 - 26,89 %) та альгодисменорея (77 - 29,17 

%), СПКЯ встановлено у 58 (21,97 %) спостереженнях.  Як відомо із даних 

літератури, часові межі встановлення менструальної функції коливаються від 

6 місяців до 2 років, проте, чим пізніше наступає стабілізація менструації, тим 

більш обдуманою повинна бути лікарська тактика [185].  

Варто вказати, що у дівчат із дефіцитом маси тіла більше як у третини 

випадків виявлено ознаки статевого інфантилізму (36,19 %), порушення 

становлення менструальної функції по типу альгодисменореї (37,14 %) та 

аномальних маткових кровотеч (43,81 %), тоді як у пацієнток із надмірною 

массою тіла у половині спостережень діагностовано порушення 

менструальної функції по типу олігоопсоменореї із епізодами вторинної 

аменореї (49,32 %) та синдром полікистозних яєчників (39,73 %).  Слід 

вказати, що метаболічні порушення стали одним із провідних чинників 

патологічного перебігу пубертатного періоду, підвищуючи його ризик у 8 

разів (OR=8,14; 95 % CI: 6,29-11,01) при надмірній масі тіла та у 15 разів 

(OR=15,12; 95 % CI: 8,40-23,02) – у випадку низького ІМТ. 

Враховуючи ранній початок статевого життя та зростання сексуальної 

активності сучасної молоді, слід відмітити збільшення частки гінекологічних 

захворювань (40,53 %), високий інфекційний індекс та ерозію шийки матки 

(24,44 %), дисбіоз та бактеріальний вагіноз (41,67 %).  

Також, за результатами, отриманими у ході дослідження, було 

встановлено у 169 (64,2 %) осіб сімейне накопичення мультифакторних 

захворювань, зокрема  серцево-судинних та ендокринних, також відмічено 

спадкову обтяженість щодо гінекологічних захворювань у матерів та 

підвищену частоту патології урогенітального тракту у родичок першого та 

другого ступеню спорідненості.    
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Таким чином, практично всі соматичні і гінекологічні захворювання 

періоду пубертату, які в майбутньому можуть впливати на зачаття та 

виношування вагітності, асоціюються із розладом менструального циклу 

[264, 270, 277]. Без сумніву попередити зниження репродуктивного 

потенціалу не завжди є можливим, але знання факторів, що сприяють його 

пошкодженню, дозволяють формувати групи ризику ще на доклінічному 

етапі.  

Проведений порівняльний аналіз дозволив встановити найбільш 

виражений негативний вплив на перебіг пубертату  гестаційних ускладнень у 

матерів пацієнток - (OR=14,6; 95 % СІ: 1,39–19,2), спадкової схильності щодо 

порушеної репродуктивної функції (OR=12,04; 95 % CI: 6,12-19,25), 

оперативних втручань на яєчниках (OR=19,3; 95 % СІ: 3,1-92,6) та 

метаболічних порушень.   

Наступний етап передбачав більш глибоку оцінку не тільки 

особливостей анамнезу, але і додаткових клініко-лабораторних та 

інструментальних методів обстеження. У жінок трьох досліджуваних груп 

проведено ретроспективний аналіз становлення менструальної функції, 

який дозволив оцінити провідні фактори, визначити додатковий об’єм  

дослідження та обрати диференційований підхід до реабілітаційних 

міроприємств, а також визначити ефективність преконцепційної 

підготовки на основі основного критерію – неускладненого перебігу 

вагітності.  

Як демонструють отримані дані, у дослідження були включені, у 

основному, молоді жінки віком до 25 років. Це вказує на ранню 

маніфестацію порушення репродуктивної функції, а також про відсутність 

своєчасної діагностики та корекції. На сьогодні більшість юних пацієнток 

багато часу приділяють навчанню, звертається за допомогою до лікаря 

тільки при наявності ургентних показів, профілактичні огляди для 

діагностики прихованих соматичних та гінекологічних проблем чи 

підбору методу контрацепції не є закономірністю, що приводить до 
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запізнілого лікування, оперативних втручань та репродуктивних 

порушень [36, 145, 274-276, 278].   

Як продемонстрували результати даного етапу наукового дослідження, 

у 120 жінок із порушенням становлення менструальної функції у пубертаті 

ознаки статевого інфантилізму та гіперандрогенії відмічено у кожної 

четвертої пацієнтки (30 – 25,00 % та 31 – 25,83 % відповідно), достовірно 

вищий відсоток озак статевого інфантилізму діагностовано у жінок другої 

групи (з пізнім віком менархе), а гіперандрогенні стани – у пацієнток із 

олігоопсоменореєю та епізодами вторинної аменореї, що корелює із вагомою 

часткою СПКЯ. Знижений індекс маси тіла відмічено практично удвічі 

частіше у жінок з аномальними матковими кровотечами та пізнім менархе 

(р<0,05). Неврози та стресіндуковані розлади діагностовано у 42 (35,00 %) 

пацієнток, у контролі у 4 (13,33 %; р<0,05). 

Слід вказати, що тільки у 29 пацієнтки (24,17 %), у основному із 

пізнім віком менархе, МЦ встановився самостійно протягом 1,5 року, при 

своєчасній діагностиці та лікуванні МЦ встановився у 8 (20,00 %) 

пацієнток з первинною олігоменореєю, у 21 (52,50 %) - при пізньому 

менархе та у 10 (25,00 %) - при пубертатних кровотечах. Проте у двох 

третин обстеженого контингенту (81 – 67,50 %) із порушенням 

становлення менструальної функції, що вступили в репродуктивний 

період, залишилося ациклічним функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчникової системи, що вимагало більш глибокого обстеження та 

моніторингу у подальшому. У ході оцінки анамнестичних даних, було 

отримано наступне лікування: 35 пацієнток (29,17 %) не одержали 

патогенетичної терапії, корекція естроген-гестагенними середниками у 

складі КОК була проведена у 19 пацієнток (47,50 %) першої групи та у 22 

(55,00 %) – у третій групі, методом вибору терапії негормонального 

спрямування (циклічна вітамінотерапія, фітоестрогени, гомеопатичні 

середники, фізіотерапевтична заходи) скористалися у 44 випадках (36,67 

%). Хірургічне лікування (кистектомія, розрив яєчника) виконані 
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лапароскопічно у  6 жінок (15,00 %) першої підгрупи та у 8 осіб (20,00 %) 

третьої групи  відповідно. 

Серед порушень МЦ структурна значущість притаманна ановуляторним 

розладам - у 18,33 % випадках та НЛФ - у 64,17 % спостереженнях, що, 

очевидно, і стало причиною високої частки безпліддя – у 32,50 %, та СПКЯ (у 

31,67 %), що вимагало використання допоміжних репродуктивних технологій 

та гормональної індукції овуляції у 25,83 % спостережень. Крім того, у 

структурі гінекологічних захворювань частіше діагностовано фонові процеси 

шийки матки (40,00 %) та запальні захворювання органів малого тазу (42,50 

%), бактеріальний вагіноз (46,67 %), неспецифічний вагініт (26,67 %) та 

безсимптомну бактеріурію - у кожної четвертої пацієнтки ( 25,00 %).  

Саме із значимим відсотком інфікування урогенітальної сфери, 

гормональною дисфункцією та імплантаційною неповноцінністю ендометрію 

слід пов’язати високу частку репродуктивних втрат (16,67 %) та передчасних 

пологів (19,17 %), прееклампсії (40,83 %), гестаційної анемії (49,17 %), 

плацентарної дисфункції (52,6 %), дистресу плоду при вагітності (29,00  %) та 

народження маловагових дітей (19,00  %), причому, у жінок з олігоменореєю 

та пізнім віком менархе прееклампсія  діагностована у 1,5 раза частіше 

відносно даних у пацієнток з пубертатними кровотечами в анамнезі (p<0,05). 

Перебіг пологів у жінок всіх трьох груп достовірно частіше супроводжували 

аномалії пологової діяльності (38,33 %), патологія післяродового періоду 

(21,67 %) та маткові кровотечі – у 16,67 % спостережень, найбільш часто (у 

3,4 рази) діагностовані у жінок третьої групи (р<0,05). Слід відмітити у 

половини пацієнток незрілість пологових шляхів на момент доношеної 

вагітності.   

У матерів трьох досліджуваних груп народилося 77  (64,17 %) живих 

доношених та 23 (19,17 %) недоношених немовляти, частіше у першій та 

третій групах. Характеризуючи особливості раннього неонатального періоду 

у 100 новонароджених від матерів трьох групи, слід відмітити вагому частку 

таких ускладнень як церебральна ішемія (28,00 %), синдром дихальних 
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розладів (26,00 %), обумовлений недоношеністю (19,00 %), 

морфофункціональною незрілістю та дистресом плоду (29,00 %), а також 

синдромом підвищеної збудливості у третини новонароджених (31,00 %). 

Саме раннім розвитком і порушенням адаптаційних процесів плаценти 

пояснюється формування синдрому затримки розвитку плоду у 19 

спостереженнях (19,00 %) та зростання частки дітей з асфіксією в пологах.  

Отримані нами результати особливостей анамнезу, частоти та характеру 

порушення МЦ, перебігу вагітності та пологів дозволили провести оцінку 

значимості та доповнити групу імовірних провідних факторів плацентарної 

дисфункції у даної категорії пацієнток. Серед основних чинників, визначених 

на даному етапі, слід відмітити наступні: ендокринний дисбаланс по типу 

олігоопсоменореї та НЛФ (OR=9,16; 95 % CI: 2,21-23,24), низький індекс 

маси тіла (OR-8,29; 95% CI:6,99-21,01), статевий інфантилізм (OR=6,26; 95 % 

CI: 3,12-13,25), запальні захворювання генітального тракту (OR=14,26; 95 % 

CI: 3,26-32,12), невиношування та репродуктивні втрати в анамнезі 

(OR=11,96; 95 % CI: 4,11-20,04), ретрохоріальна гематома із повторними 

епізодами кровотеч (OR=6,96; 95 CI: 2,29-11,40).  

У жінок із порушенням становлення МЦ у пубертаті уже на етапі 

преконцепційної підготовки була більш вираженою пcихотривожнa ситуація 

із високим відсотком у більшої половини пацієнток помірно вирaженого тa 

cереднього cтупеню тривоги, a тaкож значима чacтка тяжких проявів 

тривожності та схильність до депресії у пацієнток із гіпоменструальним 

синдромом. Оцінка пcихоcомaтичних фaкторів продемонструвала високий 

відсоток депресивних розладів та особистісної і ситуативної тривожності 

cеред жінок доcліджувaних груп, особливо, у пацієнток із пізнім віком 

менархе та олігоопсоменореєю, що є неcприятливим пcихоемоційним 

фaктором і підвищує ризик плацентарної дисфункції при наступній вагітності 

у 3,0 рази (OR=3,6; 95 % CI: 1,26-6,12). та вимагає допомоги психолога. 

Як демонструють літературні джерела, структура психічних розладів 

приведена у половини досліджуваних дівчаток (46,77 %) із порушенням 
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менструального циклу, при цьому було діагностовано соматоформну 

вегетативну дисфункцію (частіше за зішаним типом), розлади настрою, 

емоційні, поведінкові, посттравматичні стресові стани, гостра реакція та 

стрес. Насторожує той факт, що за медичною допомогою звертаються тільки 

у випадку первинної або вторинної аменореї, тоді як гіперполіменорею, 

олігоменорею та опсоменорею більшість підлітків та їх батьків вважають 

звичайним явищем, що не вимагає корекції. Тоді, як запущеність даних 

розладів у підлітковому віці може сприяти переходу функціональних 

порушень у органічні і бути причиною гормонально обумовлених 

захворювань у репродуктивному віці [11, 91, 223, 268, 271, 297].  

Таким чином, порушення становлення нейро-ендокринної регуляції 

репродуктивної функції в період статевого дозрівання  у жінок проявляються 

екстрагенітальними та гінекологічними захворюваннями на фоні змін 

гормонального статусу, гінекологічні проблеми служать фоном для 

формування первинної плацентарної недостатності, а високий індекс 

соматичної захворюваності  – фоном для гестаційних ускладнень, таких як 

гестози, анемія та невиношування, які в свою чергу обумовлювали розвиток 

вторинної плацентарної дисфункції, дистресу плоду та перинатальних 

ускладнень  [126, 138, 308]. Клінічна маніфестація вище викладених 

порушень у організмі жінок з патологічним пубертатним періодом відображає 

сформовані у них зміни в гормональному статусі та дозволяє прогнозувати 

порушення репродуктивної функції жінок та захворюваність їх 

новонароджених дітей [75, 86, 138, 248, 249].  

Як продемонстрували наші дослідження, тільки 39 (32,50 %) пацієнток 

мали повноцінні двохфазні цикли, тоді як більше двох третин жінок - 81 

(67,50 %) із порушенням становлення менструальної функції в анамнезі 

вимагають гормональної корекції внаслідок недостатньої продукції 

естрогенів та гіпопрогестеронемії. Оцінка стану гормонального гомеостазу 

(рівня стероїдних (естрадіол, прогестерон та тестостерон) та білкових 

(лютропін, фолітропін та пролактин) гормонів) у динаміці МЦ 
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продемонструвала відсутність достовірних відмінностей концентрації ФСГ у 

жінок трьох досліджуваних та контрольної групи. Концентрація ЛГ у жінок із 

первинною олігоменореєю та епізодами вторинної аменореї в анамнезі була 

вищою – у 1,4 рази проти даних контролю, а у жінок із пубертатними 

кровотечами – у 1,6 рази (р<0,001), проте  знаходилася у референтих межах 

(4,0–9,0 МЕ/л), що є свідченням нормогонадотропної функції гіпоталамо-

гіпофізарної ланки.  

У результаті проведених досліджень у пацієнток трьох досліджуваних 

груп, найбільш виражено у жінок з первинною олігоменореєю, на 

преконцепційному етапі встановлено достовірне зниження концентрації 

естрадіолу (у 1,5 рази), на фоні гіпопрогестеронемії (у 1,9 рази), 

гіперпролактинемії (у 1,7 рази) та гіперандрогенемії (у 1,9 рази) проти даних 

контролю (р<0,05), що є предиктором зниження ефективності процесу 

імплантації. У вагітних основних дослідних груп на етапі підготовки до 

вагітності  мало місце зниження співвідношення прогестерон-естрадіол – 5,54 

ум. од., 6,52 ум. од., 5,31 ум. од. відповідно по групах при аналогічному 

показнику у контролі – 8,52 ум. од. (p<0,05). Саме зниження у 1,6 рази 

вказаного коефіцієнту є свідченням абсолютної та відносної прогестеронової 

недостатності, а також передумовою для невиношування вагітності та 

створює необхідність проведення підтримуючої гормональної терапії у даної 

категорії жінок. 

За результатами проведеного дослідження встановлено збільшення 

розмірів яєчників та фолікулярного індексу (у 1,4 рази) та статистичну більшу 

концентрацію рівня АМГ у сироватці крові проти даних контролю – у 2,0 

рази (р<0,05), перш за все у жінок з первинною олігоменореєю та з пізнім 

віком менархе (р<0,05), тоді як у жінок з пубертатними кровотечами 

достовірних відмінностей не виявлено [274]. Тільки у 25 (20,83 %) пацієнток 

показники розмірів домінантних фолікулів, товщина М-ехо, задовільні 

властивості шийкового слизу та позитивний сечовий тест на овуляцію 

відповідають фізіологічному периовуляторному періоді.  
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Результати даного етапу досліджень представили певні свідчення щодо 

необхідності удосконалення прогностичних та діагностичних методів у 

профілактиці ускладнень вагітності у жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, що базуються на знаннях механізмів їх 

розвитку, та вимагали розширення діагностичного алгоритму. 

За даними доплерометричного дослідження у жінок із пубертатними 

кровотечами у анамнезі наявність адекватного кровотоку була зафіксована у 

третині спостережень, а значення індексу резистентності у базальних артеріях 

матки у середній стадії секреції залишалося високим (р<0,05). У пацієнток з 

пізнім менархе та олігоопсоменореєю адекватний кровоток відмічено у 

половини обстежених жінок, причому слід відмітити у пацієнток з пізнім 

віком менархе в пізній стадії фази проліферації посилений кровоток в 

артеріях матки, а у середню стадію секреції - знижений (р<0,05), 

щопідтверджують і літературні дані [178, 245]. Також вагоме значення у 

патогенезі недостатності лютеїнової фази відіграє діагностовано нами 

зниження кровотоку в яєчниковій артерії та артеріях строми яєчника у 

преовуляторний період у жінок з первинною олігоменореєю в анамнезі.   

Отримані дані вказують на те, що гемостазіологічні порушення при 

пубертатних кровотечах, супроводжуючі їх запальні процеси поряд із 

порушенням гемодинаміки у малому тазу приводять до недостатнього 

гормонального забезпечення та постачання структур матки киснем і 

біологічно активними речовинами, що в кінцевому результаті обумовлює 

високу частку неповноцінної трансформації ендометрію [178, 245, 259].  

Таким чином, кожна виділена нами у ході наукової роботи домінуюча 

причина вимагала диференційованого підходу уже на прегравідарному етапі, 

а покращення гемодинамічних показників на фоні отриманої терапії, як 

показали подальші дослідження, було свідченням поліпшення васкуляризації 

та нормалізації гемодинаміки органів малого тазу. 

Більш глибоке вивчення основних механізмів та закономірностей 

синтезу плацентарних білків при нормальному та ускладненому перебігу 
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вагітності дозволяє оцінити їх роль у встановленні та формуванні первинної 

плацентарної дисфункції та прогнозувати і попереджувати можливі 

ускладнення гестаційного періоду. При аналізі рівня прогестерону  у 

першому триместрі вагітності у жінок всіх трьох груп слід відмітити низькі 

його показники без вагомих достовірних відмінностей по групах, проте у 

жінок з пубертатними кровотечами було встановлена зниження концентрації 

прогестерону у 1,3 рази проти даних контролю, тоді як у терміни 22-24 тижні 

гестації його рівень знижувався  практично у 1,8 рази та зберігав вказану 

тенденцію до третього триместру вагітності (р<0,05), при наявності 

прогресуючого наростання рівня прогестерону у здорових вагітних жінок.  

Що стосується рівня естріолу, то зведені середні показники даного 

критерію були нижчими у першому триместрі вагітності – у 1,9 рази у 

порівнянні із контролем (р<0,05), з поступовим наближенням рівня естріолу  

до референтних меж у другому триместрі вагітності (р<0,05). Найбільш 

низькими показники рівня естріолу були у пацієнток із пубертатними 

кровотечами (р<0,05) та у жінок з олігоопсоменореєю. Вміст β-ХГ 

продемонстрував вкрай низькі його дані поряд із вираженою депресією 

синтезу прогестерону у 21 спостереженні (17,50 %), що можна запропонувати 

в якості  діагностичного критерію первинної плацентарної дисфункції. Таким 

чином, отримані дані дозволили припустити розвиток виражених порушень 

синтезу плацентарних гормонів (зниження рівня естріолу у 2,0 рази та вкрай 

низькі показники ХГЛ у 17,50 % спостереженнях) із проявами 

прогестеронової недостатності та зниженням концентрації плацентарного 

лактогену, найбільш значимими у вказаної категорії жінок у динаміці другої 

половини вагітності.  

Результати наших досліджень співставимі із окремими даними 

літературних джерел  і дозволяють стверджувати, щоодноспрямоване 

зниження вільного естріолу, ХГЛ та низькі концентрації РАРР-А  дозволяють 

прогнозувати ускладнений перебіг вагітності [252, 253, 295]. 

Оцінка рівня ростових факторів у динаміці вагітності виявила зниження 
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рівня PlGF у 2,3 рази проти даних контролю (р<0,05), що може бути маркером 

порушення формування фетоплацентарного комплексу із розвитком 

дисадаптаційних процесів та погіршенням внутрішньоутробного стану плоду. 

Слід вказати на найбільш низьку концентрацію PlGF (у 2,7 раза проти даних 

контролю) у пацієнток з пубертатними кровотечами (р<0,05). 

Первинна ендокринна дисфункція, високий відсоток гіпоплазії матки та 

статевого інфантилізму взаємопов’язані із порушенням гемодинаміки органів 

малого тазу та зі змінами імплантаційної спроможності,  що закономірно 

супроводжувалося зниженням ангіогенного фактору VEGF у 64,17 % 

випадків вже на преконцепційному етапі (р<0,05). Найбільш виражені зміни 

виявлені у жінок з пубертатними кровотечами у другому триместрі вагітності, 

де концентрація VEGF була у 1,5 рази нижчою, ніж у контролі (р<0,05). 

Можливо, послаблення ангіогенезу  за рахунок низьких концентрацій VEGF 

обумовлено гіпоксичним станом ендометрію в результаті більш тривалих 

менструальних виділень, ніж у жінок контролю [246]. 

Зведені показники рівня антиангіогенного фактору росту sFlt-1 у 

вагітних досліджуваних груп у ранні терміни гестації продемонстрували 

збільшення його концентрації у 4,95 раза у порівнянні із середнім рівнем 

групи контролю (р<0,05). Слід відмітити у порівняльному аспекті у пацієнток 

із пубертатними кровотечами та олігоопсоменореєю достовірно вищий рівень 

даного маркеру проти показників у пацієнток із пізнім віком менархе 

(р<0,05).  

Таким чином, при більш виражених порушеннях імплантаційного 

потенціалу уже на етапі преконцепційної підготовки та у динаміці вагітності 

спостерігається виражене зміщення балансу судинних факторів росту в 

сторону зростання концентрації рівня антиангіогенного фактору - sFlt-1 та 

прогресування плацентарної дисфункції. У ході дослідження у обстежених 

групах нами визначено так званий ангіогенний коефіцієнт, який відображає 

глибину судинних порушень та вираженість судинного дисбалансу. У 

результаті статистичних обрахунків у  пацієнток досліджуваних груп КА у 
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11,6 раз перевищував значення у здорових вагітних (р<0,05). Шляхом 

статистичних розрахунків було проведено оцінку діагностичної та 

прогностичної цінності показника коефіцієнту ангіогенності та встановлено 

референтні межі (до 10 ум.од.), коли слід припустити невиражені ознаки 

ендотеліальної дисфункції, що дозволяє прогнозувати неускладнений перебіг 

вагітності та пролонгувати її. Слід вказати, що у 16 пацієнтів (13,33 %) нами 

було встановлено аномально високі значення ангіогенного коефіцієнту КА, 

хоча  ступінь погіршення внутрішньоутробного стану плоду виявлялася 

менше, ніж очікувалося. Також нами було відмічено поодинокі 

спостереження низького (в межах норми) показника КА у першому триместрі 

вагітності при  розвитку у динаміці вагітності тяжких репродуктивних та 

неонатальних наслідків. Так, у 3 (2,5 %) пацієнток із розвитком тяжкої 

прееклампсії, яка вимагала дострокового розроження, коефіцієнт КА тільки у 

2,5 раза перевищував середні значення ангіогенного коефіцієнту та у 4,8 раза 

- дані контролю.  Даний факт може бути свідченням того, що ендотеліальні 

порушення у таких випадках виникають у першу чергу не у системі матково-

плацентарного кровообігу, а у інших органах та системах (обмінні 

порушення, імунні фактори тощо), формуючи так звану системну 

ендотеліальну дисфункцію із генералізованими проявами та клінічними 

ознаками гіпертензії, протеінуріЇ, патології печінки тощо. 

Використання вказаних підходів та визначення дисбалансу судинних 

факторів за КА у пацієнток з порушенням становлення менструальної функції 

у пубертаті як додаткового діагностичного критерію дозволяє знизити 

гіпердіагностику та зменшити поліпрагмазію лікувальних програм, а також 

оптимізувати акушерську тактику. 

Таким чином, можна стверджувати, що комплекс дисгормональних 

факторів, який формується на етапі становлення менструальної функції, 

обумовлює порушення імплантаційного потенціалу із розвитком 

плацентарної дисфункції первинного ґенезу та супроводжується вираженими 

судинними порушеннями та дисбалансом судинних факторів росту, що 
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відображається в різкому зростанні значення ангіогенного коефіцієнту. 

На сьогодні актуальним завданням залишається ретельний моніторинг 

внутрішньоутробного стану плода та діагностика ранніх маркерів дисфункції 

фетоплацентарного комплексу у динаміці вагітності [272, 273], що дозволило 

практично з 30 тижнів у вагітних з олігоопсоменореєю та пізнім віком 

менархе відмітити відставання у динамічному рості показників фотометрії, 

зокрема, СДГК та СДЖ (р<0,05), причому відставання СДГК відносно 

середньостатистичних показників норми відмічено з 34 тижнів вагітності 

(р<0,05) і СДЖ  - з 28-30 тижнів вагітності (р<0,05), найбільш значиме у 

пацієнток із пізнім віком менархе та гіпоменструальним синдромом. 

Ультрасонографічні ознаки патології ембріона та екстрембріональних 

структур виявлені достовірно частіше у третини спостережень, ніж у групі 

контролю. У 38,33 % спостережень спостерігалися ехографічні ознаки загрози 

переривання вагітності, а саме низьке розміщення плідного яйця виявлено 

(25,00 %) жінок, сегментарне потовщення матки (15,00 %) та часткове 

відшарування хоріону (27,50 %). У другому триместрі гестації у вагітних з  

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі частіше в порівнянні 

з контрольними показниками (р<0,05) спостерігали гіпоплазію плаценти 

(43,33 %),  або її потовщення (30,00 %), ознаки її передчасного дозрівання 

(73,33 %), а також маловоддя – у (38,33 %) випадках.   

При доплерометричному дослідженні кровотоку у артеріях 

функціональної системи мати плацента-плід у терміни 30-34 тижні 

порушення матково-плацентарного кровотоку І-ІІ ступеню реєструвалося у 

жінок з пубертатними кровотечами у 2,0 рази частіше, ніж у пацієнток із 

гіпоменструальним синдромом, та у 4,0 рази частіше, ніж у жінок з пізнім 

віком менархе (р<0,05). У терміни 34-40 тижнів вагітності порушення 

матково-плацентарного кровообігу  (IА ступінь) встановлено у 21,00 % 

випадку у всіх трьох групах без достовірних відмінностей між групами. 

Звертає на себе увагу, що у 19 пацієнток (19,00 %) при збереженому матково-

плацентарному кровотоці реєструвалося порушення плодово-плацентарного 
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кровотоку ІБ ступеню. Порушення матково-плацентарно-плодового 

кровотоку (ІІ ступінь) відмічали у 9 випадках (9,00 %), у основному, у жінок з 

пубертатними кровотечами, у 6 спостереженнях (6,00 %) відмічено критичні 

показники, що вимагало активної акушерської тактики.  

Надання медичної допомоги жінкам із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, при підготовці до вагітності та у процесі 

антенатального супроводу згідно рекомендованого алгоритму, та лікувально-

профілактичних моделей поєднаного призначення індивідуальної 

психокорекції, препарату екстракту якірців стелючих,  незамінимих жирних 

кислот, фолатотерапії та інозитолу  [250, 251, 255] у комплексі із донаторами 

оксиду азоту, а особливо їх поєднане використання та адекватна гормональна 

підтримка, дозволяє зменшити ризик загрози переривання гестації, відсоток 

недоношування та інших гестаційних ускладнень, пролонгувати вагітність, а 

також нормалізації ряду психосоматичних, гормональних та біохімічних 

параметрів. 

Аналізуючи перебіг першої половини вагітності, варто відмітити 

позитивний ефект запропонованого комплексу преконцепційної підготовки 

щодо профілактики розвитку плацентарної дисфункції, який дозволив 

зазначити істотне зниження частки загрози мимовільного викидня у 2,25 рази 

та ретрохоріальних гематом (з 35,00 % у групі порівняння до 20,00 % - у 

основній групі), всі інші клінічні ситуації по своїй частоті не мали 

достовірних відмінностей. У другому триместрі вагітності слід зазначити 

зменшення відсотку таких ускладнень як гестаційна анемія - у 2,3 рази (до 

30,00 % у основній групі проти  68,33 % – у групі порівняння; плацентарна 

дисфункція – у 1,5 рази (основна група – (41,67 %) і група порівняння – (63,33 

%); передчасні пологи у 1,9 рази (основна група – (13,33 % ) і група 

порівняння – (25,00 %), а також народження дітей з низькою масою тіла та 

дистресу плода – у 2,2 рази (основна група – (10,0 %) і група порівняння – 

(21,67 %). Особливу увагу  слід звернути на такий вагомий ефект 

запропонованої програми  як зниження частки прееклампсії різного ступеня 
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тяжкості – у 2,5 рази (основна група – (23,33 %) і група порівняння – (58,33 

%) (р<0,05).  

Застосування рекомендованого діагностично-профілактичного 

алгоритму дозволило покращити репродуктивні та перинатальні наслідки, що 

обумовило зменшення частки гіпоксично-ішемічного ураження центральної 

нервової системи у недоношених новонароджених у 2,6 рази (р<0,05). 

Отримані результати використання диференційованого підбору лікувально-

профілактичних заходів та раціонального діагностичного алгоритму 

дозволили відмітити позитивний лікувальний ефект щодо зниження частки 

репродуктивних втрат – у 2,3 рази, передчасних пологів - у 1,9 разів, 

мертвонародження - вдвічі, а також досягти пролонгування вагітності та 

народження здорових дітей у 80,00 % спостереженнях. Цей факт є непрямим 

підтвердженням позитивного впливу запропонованого комплексу на 

гістогенез плаценти уже на ранніх етапах, що у подальшому забезпечує 

фізіологічне функціонування фетоплацентарної системи. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено нове вирішення важливого наукового завдання 

сучасної акушерсько-гінекологічної науки – зменшення частки гестаційних 

ускладнень, репродуктивних втрат та невиношування у жінок з порушенням 

становлення менструальної функції в анамнезі на основі вивчення клініко-

психологічних, ендокринологічних, метаболічних особливостей та оцінки 

функціонального стану фетоплацентарного комплексу шляхом розробки 

програми преконцепційної підготовки, моніторингу вагітності та використання 

персоніфікованих методів профілактики. 

1. Особливості спадкового та антенатального анамнезу у дівчат із 

первинною олігоменореєю, пізнім віком менархе та пубертатними 

кровотечами полягають у достовірно вищій частці гестаційних ускладнень у 

матерів (64,39 %), зокрема прееклампсії (46,37 %), дистресу плоду (21,79 %), 

перинатальних інфекцій (27,37 %), сімейного накопичення серцево-судинних, 

ендокринних захворювань (64,2 %) та порушення репродуктивної функції 

(38,26 %), поряд із значним відсотком психоемоційних розладів. Найбільш 

високу прогностичну значимість щодо патологічного перебігу пубертату 

мали гестаційні ускладнення у матерів (OR=14,6; 95 %: 1,39–19,2), спадкова 

схильність щодо порушеної репродуктивної функції  (OR=12,04; 95 % CI: 

6,12-19,25), оперативні втручання на яєчниках (OR=19,3; 95 %: 3,1-92,6) та 

метаболічні порушення (OR=8,14; 95 % CI: 6,29-11,01).   

2. Вагітність у жінок з порушенням становлення менструальної 

функції в анамнезі супроводжується більшим відсотком ранніх 

репродуктивних втрат (16,67 %), невиношування та передчасних пологів 

(19,17 %), прееклампсії (40,83 %), гестаційної анемії (49,17 %), плацентарної 

дисфункції (52,50 %) та дистресу плода (29,00 %), народження дітей з 

низькою масою тіла (19,00 %), а також аномалії пологової діяльності (38,33 

%) та оперативного розродження (23,33 %). 

3. Встановлено основні чинники ризику плацентарної дисфункції у 
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даної категорії пацієнток, а саме: первинна ендокринна дисфункція із 

розладами менструального циклу по типу олігоменореї та недостатності 

лютеїнової фази (OR= 9,16; 95 % CI: 2,21-23,24), невиношування та 

репродуктивні втрати в анамнезі (OR=11,96; 95 % CI: 4,11-20,04), 

ретрохоріальні гематоми (OR=6,96; 95 % CI: 2,29-11,40), низький індекс маси 

тіла (OR=8,29; 95 % CI: 6,99-21,01), статевий інфантилізм (OR=6,26; 95 % CI: 

3,12-13,25), запальні захворювання генітального тракту (OR=14,26; 95 % CI: 

3,26-32,12), а також високий відсоток депресивних розладів та особистісної і 

ситуативної тривожності (OR=3,96; 95 % CI: 1,26-6,12). 

4. Гормональний дисбаланс на преконцепційному етапі у пацієнток із 

патологічним пубертатом супроводжується достовірним зниженням 

концентрації естрадіолу (у 1,5 рази), гіпопрогестеронемією (у 1,9 рази), 

гіперпролактинемією (у 1,7 рази) та гіперандрогенемією (у 1,9 рази) проти 

даних контролю (р<0,05), зниженням співвідношення прогестерон-естрадіол 

у 1,6 рази, а параметри оваріального резерву, об’єму яєчників та 

фолікулярного індексу є достовірно вищі. 

5. Знижена здатність ендометрію до імплантації та створення 

передумов для розвитку плацентарної дисфункції і супроводжуючих її 

ускладнень обумовлена зниженням кровотоку в яєчниковій артерії, високим 

індексом судинного опору в маткових артеріях, недостатньою товщиною 

ендометрію та достовірно низькою концентрацією факторів росту. Оцінка 

проангіогенного потенціалу виявила зниження концентрації PlGF у 2,3 рази, 

концентрація VEGF - у 1,5 рази проти даних контролю (р<0,05), а також 

збільшення рівня антиангіогенного фактору sFlt-1 – у 4,95 рази та коефіцієнту 

ангіогенезу – у 11,6 рази,  що може бути маркером порушення формування 

фетоплацентарного комплексу із розвитком дисадаптаційних процесів та 

погіршенням внутрішньоутробного стану плоду. Вміст плацентарних 

протеїнів та маркерів біохімічного скринінгу у сироватці крові є нижчим у 2,0 

рази від референтних значень, аналогічна тенденція відмічена і щодо рівня 

плацентарного лактогену та прогестерону, причому більш значимо у 
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пацієнток із олігоопсоменореєю (р<0,05). 

6. Ультрасонографічні ознаки патології ембріона та 

екстрембріональних структур у вагітних з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі виявлені достовірно частіше у третини 

спостережень; у порівнянні з контрольними показниками (р<0,05) частіше 

спостерігали гіпоплазію плаценти (43,33 %), або її потовщення (30,00 %), 

ознаки її передчасного дозрівання (73,33 %) та маловіддя (38,33 %), а 

доплерометричне дослідження дозволило встановити вже у терміни 30-34 

тижні порушення матково-плацентарного кровотоку у 14,00 % випадків.  

7. Поетапна система надання медичної допомоги жінкам із 

порушенням становлення менструальної функції в анамнезі при плануванні 

вагітності та на етапі її моніторингу, розширений діагностичний алгоритм із 

визначенням індексу ангіогенезу, оптимізована програма прегравідарної 

метаболічної, антиоксидантної та ангіопротекторної корекції дозволяє 

зменшити ризик розвитку плацентарної дисфункції у 1,5 рази, дистресу плода 

– у 2,2 рази, прееклампсії різного ступеня тяжкості – у 2,5 рази, ранніх 

репродуктивних втрат та невиношування – у 2,0 раза, а патології 

перинатального періоду та народження дітей з низькою масою тіла також 

удвічі (р<0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При формуванні груп ризику щодо розвитку плацентарної 

дисфункції у пацієнток із порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі рекомендовано використовувати трьохетапну систему надання 

медичної допомоги, а діагностичний алгоритм слід доповнити  оцінкою 

наступних параметрів: рівня тривожності та депресії; біохімічної панелі 

оваріального резерву; ультразвуковою оцінкою кровообігу яєчників та матки, 

оцінкою гормонального балансу та визначенням коефіцієнту ангіогенезу. 

2. З метою корекції гормонального дисбалансу та функціональної 

гіперпролактинемії при умові порушення становлення менструальної функції 

в анамнезі на етапі підготовки до вагітності рекомендовано використання 

сухого екстракту плодів прутняка звичайного по 1 таблетці один раз на добу, 

запиваючи достатньою кількістю води протягом 6 місяців.  

3. Пацієнткам із первинною олігоменореєю та пізнім віком менархе, а 

також у разі діагностики недостатності лютеїнової фази на преконцепційному 

етапі доцільно призначати гормональну корекцію дідрогестероном 1 табл. 

двічі на добу 10-14 днів у лютеїнову фазу циклу. Гормональну підтримку 

дідрогестроном продовжити до 20 тижнів гестації. 

4. На етапі преконцепційної підготовки для покращення 

імплантаційної здатності ендометрію використовувати метаболічний 

комплекс: інозитол – 1 таблетка 1 раз на добу (не менше 3 місяців), 

лікувальна доза фолатів 800 мкг 1 раз на добу перорально під час їжі у 

поєднанні із поліненасиченими жирними кислотами по 1 капсулі на добу 90 

днів, донатор оксиду азоту під час їжі по 1 мірній ложці (1 г препарату) 6 раз 

на добу 30 днів, який рекомендовано продовжити на етапі вагітності у 12-16 

та 28-30 тижнів вагітності двома курсами, із застосуванням комбінованого 

препарату, що містить гідроксид магнію і ацетилсаліцилову кислоту – 1 

таблетка 1 раз на добу 30 днів. 

5. У випадку наявності середнього та важкого ступеню показників 
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особистісної та реактивної тривожності програму доповнити препаратом 

мебікар ІС – 1 таблетка тричі на добу незалежно від прийому їжі 90 днів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абрамян РА, Авакян ГС (2005) Состояние эндометрия у больных, 

перенесших гипоменструальный синдром в ювенильном возрасте. Новые 

технологии в диагностике и терапии гинекологических заболеваний и 

нарушений полового развития у девочек. М.:71-72. 

2. Адамадзе КБ (2013) Перинатальное поражение центральной 

нервной системы  – фактор риска развития гипоталамической дисфункции у 

девочек-подростков Репродуктивное здоровье детей и подростков.  49(2): 44-

50 

3. Адамян ЛВ, Сибирская ЕВ, Богданова ЕА (2014) Терапия 

маточных кровотечений пубертатного периода с точки зрения доказательной 

медицины. Репродуктивное здоровье детей и подростков 58(5):17-21. 

4. Абдуллаева РГ (2009) Особенности формирования 

репродуктивного здоровья у девушек-подростков с дефицитом массы тела: 

автореф. дис. канд. мед. наук М.: 22 с. 

5. Адамян ЛВ (2012) Современные методы лечения маточных 

кровотечений пубертатного периода в ургентной гинекологии (обзор 

литературы). Проблемы репродукции. 18(1): 38-41.  

6. Адильханова АХ, Кутушева ГФ, Силенко ОН, Иващенко ИВ 

(2010) Нарушение менструальной функции у девочек-подростков как медико-

социальная проблема. Вестник Педиатрической академии. 8:16-20. 

7. Андреева ВО, Герасимова ИА, Линде ВА (2013) Роль 

аутоиммунного поражения яичников в патогенезе вторичной олигоменореи у 

девочек-подростков. Репродуктивное здоровье детей и подростков 50(3):16-

17. 

8. Андреева ВО (2014) Роль адипоцитокинов в генезе овариальной 

дисфункции при ожирении у девочек-подростков. Репродуктивное здоровье 

детей и подростков. 56(3): 51-60.  

9. Андреева ВО, Машталова АА (2011) Роль факторов апоптоза в 



165 

 

патогенезе олигоменореи и маточных кровотечений пубертатного периода. 

Вестник  Санкт-Петербургского  университета. Медицина. 11(4):69–80.  

10. Андреева ВО, Машталова АА (2012) Состояние системной 

продукции факторов роста у пациенток с маточными кровотечениями и 

олигоменореей в пубертате. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 

47(6):16-24.  

11. Андрієць ОА. (2008) Порушення менструальної функції серед 

дівчат Буковини. Розлади  менструальної функції й дівчат-підлітків та їх 

віддалені наслідки: Тези Всеукр. наук.-практ. конф:9-11.  

12. Андрієць ОА (2013) Проблеми репродуктивного здоров’я дівчат 

Буковини. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 3(4):15-18.  

13. Антипов МС, Засядкина НЭ, Жаркин НА (2009) Прегравидарная 

подготовка эндометрия при невынашивании беременности (научный обзор). 

Вестник РУДН. Сер. «Медицина, акушерство и гинекология» 6:85-91. 

14. Апыхтина НА, Елгина СИ (2016) Репродуктивное здоровье 

девочек-подростков Кемеровской области. Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. 2 (67):30-31. 

15. Астахов ВМ, Бацилєва ОВ (2012) Статеве виховання та 

підготовка до шлюбу як шлях до формування адекватної репродуктивної 

поведінки. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 4(6):7-14. 

16. Багацька НВ, Дємєнкова ІГ, Начьотова ТА (2016) Обтяжений 

сімейний анамнез – фактор ризику формування порушень менструальної 

функції у дівчат-підлітків. Вісник Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». 27:39-45. 

17. Багацкая НВ, Начетова ТА (2010) Особенности наследования 

олигоменореи у девочек–подростков. Актуальні проблеми акушерства і 

гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наук. праць. 

Київ–Луганськ,20:283–287.  

18. Багацька НВ, Диннік ОО (2012) Аналіз родоводів у сім'ях дівчат–

підлітків із пубертатними матковими кровотечами. Актуальні проблеми 



166 

 

акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник 

наук. праць. Київ–Луганськ.24:398–404. 

19. Барсук АА (2011) Фармакологическая коррекция гестоза L-

аргинином при моделировании дефицита оксида азота в эксперименте : 

автореф. дис… канд. мед. наук : 14.03.06; ГОУ ВПО ―Курский гос. мед. ун-т‖ 

М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. Курск:22 с. 

20. Бачинська  ІВ (2016) Становлення менструальної функції та 

гормональний гомеостаз діват-підлітків, хворих на аутоімунний тиреоідит. 

Репродуктивная эндокринология. 5(31):60-64. 

21. Бачинская ИВ. (2016) Аутоимунный тиреоидит как фактор 

влияния на становление  репродуктивной функции девушек в пубертатный 

период  (обзор литературы и собственные исследования). Український 

журнал дитячої ендокринології.3:С. 18-23.  

22. Бачинська ІІ, Гаврилова ІВ. (2011) Особливості становлення 

менструальної функції у дівчаток з патологією щитоподібної задози. 

Таврический медико-биологический вестник. 14(Ч.2). 3 (55):29-32. 

23. Башмакова НВ, Мелкозерова ОА, Волкова ЕВ (2014) Синдром 

эндотелиальной дисфункции в генезе маточных кровотечений пубертатного 

периода у девочек, рожденных с внутриутробной задержкой роста. Вопросы 

гинекологии, акушерства и перинатологии. 13(5): 48-52. 

24. Белокриницкая ТЕ, Фролова НИ, Белозерцева ЕП (2012) 

Дисменорея, предменструальный синдром и синдром предменструального 

дисфорического расстройства у девушек-студенток. Репродуктивное здоровье 

детей и подростков.1:22-28. 

25. Быстрицкая ТС (2010) Репродуктивное здоровье девочек и 

подростков Амурской области. Проблемы детской и подростковой 

гинекологии: материалы Дальневост. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием. Благовещенск:5-9. 

26. Быстрицкая ТС (2014) Репродуктивный потенциал девочек и 

девочек-подростков Амурской области. Амурский медицинский журнал. 6(2): 



167 

 

42-46.  

27. Быстрицкая ТС. (2010) Плацентарная недостаточность. 

Благовещенск: 38 с.. 

28. Быстрицкая ТС, Штель НН, Лысяк ДС (2011) Прогнозирование 

плацентарной недостаточности у беременных с нарушением становления  

менструальной функции в пубертатном периоде. Бюллетень физиологии и 

патологии дыхания.  42: 55-59. 

29. Блашкив ТВ (2012) Репродуктивная функция: роль NO в 

обеспечении овуляции и имплантации. Проблемы репродукции. 18(3): 11-16. 

30. Бобик ЮЮ (2010) Вплив деяких екзогенних факторів на 

епідеміологію захворювань щитоподібної залози у Закарпатській області. 

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: 

Інтермед:10–14.   

31. Богданова ЕА. (2000)  Гинекология детей и подростков. М.: МИА: 

204. 

32. Богатырева  ЕМ, Новик ГА, Кутушева ГФ (2016) 

Гиперандрогения как фактор снижения фертилности. Бюллетень сибирской 

медицины 15(1): 14–21. 

33. Болдонова НА, Дружинина ЕБ (2014) Фолликуло-  и оогенез: 

химические свойства и биологическое действие лютеинизирующего гормона.  

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 129(6): 28-31.  

34. Борисенко МЮ, Уварова ЕВ, Батырова ЗК (2014) Клинико-

патогенетические особенности вторичной аменореи у девочек-подростков 

при нормогонадотропинемии (аналитический обзор). Репродуктивное 

здоровье детей и подростков. 3: 23-36.  

35. Боташева ТЛ (2014) Влияние пола плода на систему ангиогенных 

факторов роста и цитокинов у женщин во II-III триместрах физиологической 

и осложненной беременности. Акушерство и гинекология. 8: 40-46. 

36. Брауде ИЕ, Корсунская ЛЛ, Митрохина АО (2014) Психогенно 

обусловленые нарушения менструальной функции у девочек-подростков и их 



168 

 

коррекция. Таврический медико-биологический вестник.Т.17. 3(67):16-20.  

37. Брин ИЛ, Дунайкин МЛ, Долженко ИС (2013) Факторы нервно-

психического дизонтогенеза девочек-подростков с расстройствами 

менструального цикла. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 

50(3):38-39.  

38. Буралкина НА, Уварова ЕВ (2013) Параметры овариального 

резерва у девочек-подростков с нарушением ритма менструаций. 

Репродуктивное здоровье детей и подростков.50(3): 42.  

39. Бураклина НА, Уварова ЕВ (2010) Современные представления о 

репродуктивном здоровье девочек (обзор литературы). Репродуктивное 

здоровье детей и подростков.2:12-31. 

40. Булганина ОВ, Григорьева ЕЕ (2012) Клинические показатели при 

нарушениях менструальной функции гипоталамического генеза у подростков. 

Доктор.Ру. 69(1): 55-60. 

41. Вдовиченко ЮП, Барановская ГА (2013) Особенности системного 

и местного фагоцитоза при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях влагалища. Здоровье женщины. 2:132-134.   

42. Веденская ТС, Введенская АЕ (2013) Особенности 

внутрисердечной гемодинамики у девушек-подростков с нарушениями  

менструальной функции. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 50(3): 

44-45. 

43. Венцковская ИБ, Яроцкая ЮО (2013) L-аргинин в профилактике 

развития и прогрессирования гестоза Современная медицина: тенденции 

развития: междунар. науч.-практ. конф., 6 мая 2013: тезисы докл. 

Новосибирск: 11-18. 

44. Веселова НМ, Антипина HH, Бурлев ВА (1995) Выявление и 

своевременная коррекция дисфункции яичников у девушек с хроническим 

тонзиллитом. Проблемы репродуктивного здоровья девочек и девушек. Вып. 

1. Тез. Докл. I конференции Ассоциации гинекологов-ювенологов. М.: 11–2. 

45. Вихляева ЕМ (1997) Гиперпролактинемия и нарушение 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6899------l---r
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6899------l---r
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6899------l---r


169 

 

репродуктивной системы. Руководство по эндокринной гинекологии. М.: 

МИА: 343–60. 

46. Вовк ІБ, Вдовиченко ЮП, Трохимович ОВ (2016) Ранні 

репродуктивні втрати. К.:253с.   

47. Вовк ІБ, Юзько ОМ, Вдовиченка ВП (2011) Гінекологія дитячого і 

підліткового віку: підручник  К.: ВСВ «Медицина»: 424.  

48. Волкова ЕЮ, Корнеева ИЕ, Силантьева ЕС (2012) Роль маточной 

гемодинамики в оценке рецептивности эндометрия. Проблемы репродукции 

18 (2): 57-62. 

49. Волкова ЕВ, Лысюк ЕЮ, Джохадзе ЛС (2013) Роль про- та 

ангиогенных факторов роста в определении степени тяжести преэклампсии 

Вест. Ивановской мед.академии. 18 (3):50-53.  

50. Галлямова ЕМ (2014) Современные подходы к ведению 

лютеиновой фазы в программе экстракорпорального оплодотворения. 

Акушерство и гинекология. 1: 15-22. 

51. Гаспаров АС (2014) Клиническое значение овариального резерва 

в реализации репродуктивной функции. Акушерство и гинекология. 4: 11-16. 

52. Гаспаров АС, Дубинская ЕД, Титов ДС (2014) Биохимические 

маркеры оценки овариального резерва (обзор литературы). Гинекология. 

16(3): 60-63. 

53. Гзгзян АМ (2013) Допплерометрические показатели сосудов 

матки в оценке имплантационной способности эндометрия при проведении 

программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Журнал акушерства и 

женских болезней.  LXII(4): 29-35. 

54. Герасимова ЛИ, Денисова ТГ, Сидорова ТН (2010) Мониторинг 

факторов риска рождения детей с синдромом задержки внутриутробного 

развития. Общественное здоровье и здравоохранение.Казань. 2: 73-74. 

55. Герилович ЛА (2013) Роль маркеров ангиогенеза у пациенток с 

различными формами бесплодия в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий. Проблемы репродукции. 19(5): 60-63.  



170 

 

56. Грищенко ОВ, Бобрицкая ВВ, Черняк ОЛ (2012) Современные 

аспекты терапии бактериальных вагинитов CONSILIUM MEDICUM 

UKRAINA. 5. http://www.consilium-medicum.com.ua/issues/1/88/.  

57. Григоренко ЮП, Уварова ЕВ. (2010) Обоснование эффективности 

пробы с гестагенсодер-жащими препаратами в алгоритме обследования 

подростков с олиго- и аменореей. Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. 3: 29-34. 

58. Громова ОА, Торшин ИЮ, Лиманова ОА (2013) Систематический 

анализ молекулярно-физиологических эффектов мио-инозитола – данные 

молекулярной биологии, экспериментальной и клинической медицины. 

Эффективная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. 8: 37–43. 

59. Громова ОА,  Торшин ИЮ  Авдеева НВ, Спиричев ВБ (2011) 

Применения витаминов у беременных в разных странах. Вопросы 

перинатологии, акушерства и гинекологии 11: 23. 

60. Головатюк ІЛ (2002) Індивідуально-психологічний статус жінок 

репродуктивного віку з порушеннями менструальної функції. Вісник 

наукових досліджень.2: 192–193. 

61. Гончарова СВ (2012) Особенности периода новорожденности, 

физического и полового развития у девочек, имевших и не имевших задержку 

внутриутробного развитии. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 

45(4): 19-28.  

62. Гурьева ВА, Куракина ВА, Волощенко ЛГ (2012) Оценка 

овариального резерва и прогностической значимости повреждающих 

факторов у девочек-подростков с вторичной аменореей. Репродуктивное 

здоровье детей и подростков.3: 33-4 

63. Гуркин ЮА (2000) Гинекология подростков. Руководство для 

врачей. СПб.: ИКФ «Фолиант». 

64. Давыдов АИ, Агрба ИБ, Волощук ИН (2012) Патогенез патологии 

прикрепления плаценты: роль факторов роста и других 

иммуногистохимических маркеров. Вопросы гинекологии, акушерства и 



171 

 

перинатологии. 11(1): 48-54 

65. Данькова ИВ, Гончарова СВ (2013) Особенности физического 

развития и овариального резерва у девочек-подростков, родившихся с 

задержкой внутриутробного развития. Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. 4: 114-124.  

66. Дзьомбак ВБ. (2017) Преконцепційна підготовка у жінок із 

порушенням становлення менструальної функції у анамнезі. Тези 

доп.Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Іноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики». 

Івано-Франківськ: 25-26.  

67. Дзьомбак ВБ, Макарчук ОМ. (2017) Особливості 

репродуктивного потенціалу у жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі із врахуванням індексу маси тіла. Актуальні 

питання педіатрії , акушерства та гінекології. 2: 93-97.  

68.  Дзьомбак ВБ, Макарчук ОМ. (2017) Оцінка ростових факторів на 

етапі імплантації у жінок із порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі.  Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів. 1 (39): 42–

46. 

69.  Дзьомбак ВБ, Макарчук ОМ. (2017) Характеристика перебігу 

пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та 

основні чинники зниження репродуктивного потенціалу. Здоровье женщины 

6(122): 93-96.  

70. Демидова ОВ,  Рыжавский БЯ (2013) Влияние половых стероидов 

на развитие головного мозга . Дальневосточный медицинский журнал. 2: 100-

104.  

71. Дынник ВА (2015) Характеристика клинического течения 

аномальных маточных кровотечений пубертатного периода в зависимости от 

дебюта заболевания . Перинатология и педиатрия имени Е.М. Лукьяновой. 2: 

81–85. 

72. Дмитриева МЛ (2012) Изучение уровня ингибина В и 



172 

 

антимюллеровского гормона при аутоиммунном оофорите в эксперименте.  

Сибирский медицинский журнал (Томск). 27(1): 127-129 

73. Дубик ЛВ,  Юзько ОМ (2017) Роль системи гемостазу у 

патогенезі репродуктивних втрат. Буковинський медичний вісник. 21. 2(82), 

ч.2:134-136. 

74. Дубова ЕА (2012) Фактор роста эндотелия сосудов и его 

рецепторы в ворсинах плаценты беременных с преэклампсией. Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 154(12): 761-765. 

75. Дубоссарская ЗМ (2012) Генетические нарушения гипоталамо-

гипофизарной регуляции репродуктивной системы. Репродуктивная 

эндокринология. 4: 16–21. 

76. Елгина СИ, Ушакова ГА, Никулина ЕН (2016) Репродуктивная 

система доношенных и недоношенных новорожденных девочек.  

Фундаментальная и клиническая медицина. 3: 39-45 

77. Єнікеєва ВМ, Шустик РП, Тарасюк ТЮ, Шарова ІВ (2012) Вплив 

метаболічної корекції порушень менструального циклу жінок 

репродуктивного віку на якість їх життя. Таврический медико-биологический 

вест ник. Т. 15 (2). ч. 1 (58): 118-121. 

78. Жуковская ИГ,  Сандакова ЕА (2012) Хронический 

неспецифический вагинит как маркер заболеваний репродуктивной системы. 

Гинекология. 7(75):15-19.  

79. Зиганшина ММ (2012) Динамика цитокинового профиля в ранние 

сроки физиологической беременности и при привычном невынашивании в 

анамнезе. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 154(9):371-

374. 

80. Зиганшина ММ (2012) Про-  и антиангиогенные факторы в 

патогенезе ранних потерь беременности. Часть I. Особенности содержания 

про-  и антиангиогенных сывороточных факторов в ранние сроки 

беременности. Акушерство и гинекология 3: 14-19.  

81. Зиганшина ММ (2012) Про-  и антиангиогенные факторы в 



173 

 

патогенезе ранних потерь беременности. Часть II. Соотношение 

проангиогенных и антиангиогенных сывороточных факторов в ранние сроки 

беременности. Акушерство и гинекология. 4/1: 4-9.  

82. Иванец ТЮ (2011) Некоторые биологические маркеры в 

акушерстве, перинатологии и неонатологии (обзор литературы). Проблемы 

репродукции.  17(3): 16-25. 

83. Кадочникова НИ, Хлыбова СВ (2008) Состояние менструальной 

функции, уровень соматического и репродуктивного здоровья девушек 17-19 

лет с разной длительностью менструального цикла. Медицинский альманах. 

5: 89-92. 

84. Каминский ВВ, Онищик ЛН (2015) Применение прогестерона в 

акушерстве (обзор літератури). Збірник наукових праць Асоціації акушерів-

гіекологів України: 4-12. 

85. Камінський ВВ, Бойчук ОГ, Яроцька ЮО, Коломійченко ТВ 

(2016) Роль порушень судинної регуляції у виникненні перинатальних 

ускладнень у вагітних високого ризику. Перинатологія і педіатрія. 3: 33-36. 

86. Камінський ВВ, Шипко ИН (2013) Прегравидарная подготовка, 

беременность и роды у женщин с герпесвирусной и цитомегаловирусной 

инфекцией после применения вспомогательних технологий. Здоровье 

женщини. 3: 72-75. 

87. Коколина ВФ (2012) Детская и подростковая гинекология : рук.  

для врачей. 2-е изд., испр. и доп. М. : Медпрактика-М. : 679с.  

88. Коньков ДГ, Старовер АВ (2012) Обоснованность превентивного 

назначения L-аргинина в 1 триместре беременности при гестационной 

эндотелиопатии. Здоровье женщины. 9: 92-96. 

89. Кудинова ЕГ, Уварова ЕВ (2012) Особенности формирования 

репродуктивной системы у девочек-подростков с недифференцированными 

формами мезенхимальной дисплазии. Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. 1: 40-45. 

90. Кудинова ЕГ  (2007) Семейный анамнез в выявлении факторов 



174 

 

риска нарушений менструальной функции у девушек–подростков. 

Современные наукоемкие технологии. 12: 76–78. 

91. Кудинова ЕГ (2006) Течение беременности и родов у женщин с 

нарушением становления менструальной функции в пубертате. 

Естествознание и гуманизм. 3(3): 64-65. 

92. Кузнецова ИВ. (2012) Яичниковый и маточный менструальный 

цикл: функциональные нарушения и методы негормональной коррекции. 

Эффективная фармакотерапия. Эндокринология. 6: 17-21.  

93. Левенец СА, Дынник ВА, Начетова ТА (2012) Нарушения 

менструальной функции у девочек-подростков : монографія. ГУ "Ин-т 

охраны здоровья детей и подростков АМН Украины". Х.: 196 c.  

94. Лысяк ДС, Заболотских ТВ, Быстрицкая ТС (2014) Сохранение 

репродуктивной функции у женщин с первичной олигоменореей в анамнезе. 

Бюллетень физиологии и патологии дыхания.53: 103-108. 

95. Лысяк  ДС,  Штель  НН (2011) Роль  прегравидарной  подготовки 

женщин  репродуктивного  возраста  с  олигоменореей  в  пубертатном 

периоде в профилактике осложнений беременности Вестник Российского 

университета  дружбы  народов.  Серия  медицина.  Акушерство  и 

гинекология. Москва. 5: 236-242. 

96. Лысяк ДС, Волкова НН (2012) Патофизиологические механизмы 

формирования плацентарной недостаточности. Дальневосточный 

медицинский журнал. 4: 134-137.  

97. Лысяк ДС (2013) Роль плацентарных факторов ангиогенеза в 

формировании плацентарной недостаточности у беременных женщин с 

маточным кровотечением пубертатного периода в анамнезе. Бюллетень 

физиологии и патологии дыхания. 49: 92-96.  

98. Лубяная СС, Стрижакова ИВ, Манищенков СН (2011) Новый 

подход к терапии плацентарной дисфункции с использованием L-аргинина. 

Зб. наук. пр. Асоц. акушерів-гінекологів України. К. : Інтермед: 542–551. 



175 

 

99. Луценко НС, Евтерева ИА, Гераскина ЛР (2011) Об опыте 

применения L-аргинина (Тивортина) при нарушениях гемодинамики в 

системе мать-плацента-плод.  Зб. наук. пр. Асоц. акушерів-гінекологів 

України. Київ : Інтермед: 552–554. 

100. Макаров ОВ, Козлов ПВ, Кузнецов ПА, Копылова ЮВ (2014) 

Роль дисбаланса сосудистых факторов роста в развитии осложнений 

беременности. Вестник РГМУ. 4: 34-37. 

101. Макаров ИО (2011) Прегравидарная подготовка у женщин с 

привычной потерей беременности. Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. 10(1): 79-82.  

102. Макаров ОВ (2014) Роль ангиогенных факторов роста в 

патогенезе преэклаампсии и плацентарной недостаточности. Акушерство и 

гинекология. 12: 64-70. 

103. Макаров ИО (2011) Прогнозирование неблагоприятных исходов 

беременности на основании биохимического скрининга I триместра. 

Акушерство, гинекология и репродукция. 5(1): 18-21 

104. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ (2016)  Особливості перебігу 

вагітності у жінок з порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів 2 (38):270–

273. 

105. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. (2017) Порушення становлення 

менструальної функції та його вплив на репродуктивний потенціал жінки.  

Галицький лікарський вісник 3:36-38. 

106. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. (2017)  Характеристика 

репродуктивного потенциала у женщин с нарушением становления 

менструальной функции в пубертате, методы профилактики и коррекции. 

Репродуктивное здоровье. Восточая Европа 7(4):522-529. 

107. Малышкина АИ,  Кулигина МВ, Васильева ТП (2013) 

Профилактика нарушений репродуктивной функции молодой семьи. 

Акушерство и гинекология. 3: 94-97 



176 

 

108. Марковский ВД, Куприянова ЛС (2013) Морфологические 

особенности яичников плодов от матерей с осложненной беременностью. 

Таврический медико-биологический вестник. Т.16, №1, ч.2 (61): 122-124 

109. Медведовська НВ (2010) Сучасний стан здоров’я підлітків в 

Україні. Современная педиатрия. 6: 14-16.  

110. Микиртичев КД, Дин КЕ (2012) Оценка эффективности  

тивортина в комплексной терапии задержки внутриутробного развития плода.  

Укр. хіміотерапевт. журнал. 3: 147–150. 

111. Начетова ТА (2014) Патогенетические механизмы формирования 

различных клинических вариантов вторичной аменореи у девочек–

подростков. Здоровье женщины. 8 (94): 138–142.  

112. Начетова ТА (2014) Перинатальный анамнез и особенности 

функции репродуктивной системы матерей девочек–подростков с вторичной 

аменорей.  Здоровье ребенка. 2 (53): 50–53. 

113. Ордян НЭ, Федотова ЮО, Пивина СГ (2013) Влияние 

пренатального стресса на активность гипофизарно-овариальной системы у 

самок крыс. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 155(4): 

424-426. 

114. Павлов КА, Дубова ЕА, Щеголев АИ (2011) Фетоплацентарный 

ангиогенез при нормальной беременности: роль сосудистого эндотелиального 

фактора роста. Акушерство и гинекология. 3: 11-16. 

115. Паньків ВІ (2016) Вплив дисфункції щитоподібної залози на 

репродуктивну систему жінки. Сучасні можливості фітотерапії. 

Репродуктивна ендокринологія. 1: 52–57. 

116. Паращук ЮС, Тучкина ИА (2005) Негормональное лечение 

девочек-подростков с патологией пубертатного периода в комплексе этапной 

реабилитации. Експериментальна і клінічна медицина. 2: 144-147.  

117. Паренкова ИА, Коколина ВФ (2012) Качество жизни у девочек-

подростков с нарушениями менструального цикла. Репродуктивное здоровье 

детей и подростков. 1: 46-56. 



177 

 

118. Паренкова ИА (2011) Нарушения становления репродуктивной 

системы и качество жизни у девочек-подростков, часто болеющих 

респираторно-вирусными заболеваниями. Детские инфекции. 10(1): 21-24.  

119. Паренкова ИА (2011) Распространенность и структура 

гинекологических заболеваний у детей и подростков г. Твери. 

Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2: 34-45.  

120. Пестрикова ТЮ (2013) Возможности применения контрацептива, 

содержащего эстрадиола валериат и диеногест, у пациенток с синдромом 

поликистозных 225 яичников. Российский вестник акушера-гинеколога. 13(5): 

75-77. 

121. Пирогова ВІ,  Цьолко ОР (2014) Репродуктивне здоров'я підлітків: 

соціально-медичні аспекти. Медична газета «Здоров’я України» 4 (16): 8-9.  

122. Погорелова ТН (2010) Белки-маркеры плацентарной 

недостаточности. Биомедицинская химия. 56(5): 616-620. 

123. Радзинский ВЕ, Хамошина МБ., Абдуллаева РГ (2008) 

Гормональная контрацепция - исцеление и профилактика репродуктивных 

нарушений у девушек-подростков. Доктор. Ру. 6: 4-14.  

124. Реброва ОЮ (2002) Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA М.: МедиаСфера: 

312 с. 

125. Рыбас ЯА, Bustamante RA, Кравцов ЭГ (2012) Влияние 

гормонального фона на формирование микробного ценоза влагалища 

женщин. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 153(3): 333-

335.  

126. Романенко ТГ (2017) Плацентарна дисфункція як пре диктор не 

виношування вагітності. Репродуктина ендокринологія. 1(33): 77-80. 

127. Салий МГ (2012) Репродуктивный потенциал современных 

девушек-подростков. Астраханский медицинский журнал. 7(3): 155-158.  



178 

 

128. Сеидова ЛА,  Яворовская КА (2010) Молекулярно-биологические 

основы регуляции имплантации. Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. 9(3): 79-83.  

129. Семыкин АН (2013) Эффективность противорецидивной терапии 

комбинированным оральным контрацептивом Клайра после 

лапароскопического удаления кист яичников.  Проблемы репродукции. 19(5): 

47-48 

130. Серов ВН (2012) Использование препарата Омегамама 9 месяцев 

при нарушениях процессов регуляции воспаления и тромбофилии у 

беременных. Информационное письмо РОАГ. 8:1.  

131. Степанова ОИ (2012) Влияние секреторных факторов плаценты на 

продукцию цитокинов эндотелиальными клетками. Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 154(9): 361-364.  

132. Стрижаков АН (2014) Роль сосудисто-эндотелиального фактора 

роста и его рецепторов в овариальном ангиогенезе и апоплексии яичника.  

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 13(5): 40-47.  

133. Стрижаков АН, Игнатко ИВ, Налбандян СП (2011) Роль 

ангиогенных факторов роста в генезе плацентарной недостаточности на фоне 

гестоза. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 10(1): 5-10. 

134. Сутурина ЛВ,  Храмова ЕЕ (2012) Нарушение ритма менструаций 

у девушек с гиперпролактинемией. Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. 47(6): 67-77.  

135. Тарасенкова НС, Антипина HH (1978) Некоторые данные о 

влиянии хронического тонзиллита и методов его лечения на состояние 

менструальной функции у девочек-подростков. Вопросы повышения 

эффективности качества оториноларингологической помощи. М.; 104–8. 

136. Татарчук ТФ, Силина НК, Шкиряк-Нижник ЗА (2014) К вопросу 

формирования культуры планирования семьи у молодежи и подростков. 

Репродуктивная эндокринология. 4: 36-41.  

137. Татарчук ТФ (2009) Воспалительные заболевания органов малого 



179 

 

таза у молодых женщин. Медична газета «Здоров’я України»: 51.  

138. Татарчук, ТФ, Косей НВ, Исламова АО (2003) Тиреоидный 

гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной системы женщины. 

Эндокринная гинекология. Клинические очерки. 1: 303. 

139. Тысячка ГМ, Тучкина ИА (2014) Клинико-патогенетические 

особенности воспалительных заболеваний гениталий в пубертатне.  

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 3 (33): 64-69.  

140. Титенко ТМ (2006) Дисфункція щитовидної залози та особливості 

репродуктивного здоров’я дівчаток-підлітків. Педіатрія, акушерство 

тагінекологія. 1: 98-100. 

141. Титченко ЮП (2014) Применение ультразвуковых методов 

исследования в оценке состояния эндометрия у пациенток с хроническим 

эндометритом и невынашиванием беременности. Российский вестник 

акушера-гинеколога.14(1): 55-58. 

142. Торопкина ЕЛ, Мустафина ЛР, Агаркова ЛА (2009) Некоторые 

эхографические и морфологические показатели формирующегося маточно-

плацентарного комплекса у беременных со смешанными формами 

гиперандрогении. Материалы Х юбилейного Всероссийского научного 

форума «Мать и дитя». М.: 217-218.  

143. Торчинов АМ (2014) Влияние ретрохориальной гематомы на 

исход беременности при привычном невынашивании. Проблемы 

репродукции. 20(5): 82-86.  

144. Тучкіна ІО. (2005) Психоемоційний стан юних вагітних з 

екстрагенітальною патологією. Проблеми екологічної та медичної генетики і 

клінічної імунології: Збірник наукових праць. 4 (67): 237 – 243. 

145. Тучкина ИА (2005) Новые физиотерапевтические методы лечения 

в этапной реаблитации девочек-подростков с гинекологической патологией и 

юных беременных с экстрагенитальными заболеваниями. Медицина сегодня 

и завтра. 2: 103. – 106. 

146. Тучкина ИА (2003) Оптимізація лікувально-діагностичних заходів 



180 

 

у підлітків з ендокринно-залежними порушеннями статевого розвитку і 

менструальної функції при наявності екстрагенітальної патології. Педіатрія, 

акушерство та гінекологія. 3: 87 – 93. 

147. Тучкина ИА (2003) Оптимизация клинического подхода к 

дифференцированной терапии гинекологических нарушений у подростков. 

Репродуктивное здоровье женщины. 3 (15): 93 – 95. 

148. Тучкина ИА (2002) Диагностика и гормональная коррекция 

нарушений менструальной функции у подростков в процессе поэтапной 

реабилитации. Репродуктивное здоровье женщины. 2 (11): 77 – 79. 

149. Уварова ЕВ  (2005) Новые возможности применения препарата 

Мастодинон в практике детского гинеколога. Репродуктивное здоровье детей 

и подростков.2: 21–4. 

150. Уварова ЕВ (2006) Репродуктивное здоровье девочек России в 

начале XXI века. Акуш. и гинекол. 5: 27–30. 

151. Уварова  ЕВ, Кумыкова ЗХ, Ежова ЛС (2009) Сравнительная 

оценка состояния шейки матки у сексуально неактивных девочек-подростков 

с нормальным и нарушенным менструальным циклом. Амбулаторно-

поликлиническая практика  –  платформа женского здоровья : материалы 

всероссийской научно-практической конференции.  М.: 142-143.  

152. Уварова ЕВ (2013) Аномальные маточные кровотечения 

пубертатного периода.  Репродуктивное здоровье детей и подростков.  50(3): 

73-87. 

153. Ушакова ГА, Елгина СИ (2006) Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. Акуш. и гинекол.1: 34–9. 

154. Халимова ДР (2011) Клинико-соматометрические варианты 

олигоменореи у юных. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 4: 65-

74. 

155. Халимова ДР (2011) Особенности кровотока в органах малого 

таза у девочек-подростков с различным функциональным состоянием 

яичников.  Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 10, 4(40): 54-58.  



181 

 

156. Хащенко ЕП, Буралкина НА, Уварова ЕВ (2014) Диагностическое 

значение определения уровня сывороточного антимюллерова гормона в 

периоде полового созревания у девочек.  Репродуктивное здоровье детей и 

подростков. 54(1): 41-49. 

157. Ходжаева ЗС, Мусиенко ЕВ, Сухих ГТ (2011) Особенности 

секреции про-  и антиангиогенных факторов в I триместре беременности у 

женщин с привычным выкидышем в анамнезе.  Проблемы репродукции. 

17(2): 30-34. 

158. Царегородцева МВ (2012) Прогностически значимые 

инфекционные факторы в формировании аутоиммунного оофорита при 

хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза. Вестник 

последипломного медицинского образования. 1: 25-32. 

159. Ципкун АГ (2015) Фамакологічна характеристика та 

використання міо-інозитолу в гінекологічній практиці.  Репродуктивная 

ендокринологія. 5 (25): 28-30  WWW.REPRODUCT-ENDO.COM ISSN 2309-

4117 

160. Чайка АВ, Рутинская АВ (2012) Характеристика микробного 

пейзажа влагалища у девочек препубертатного возраста в норме и при 

вагинальном дисбиозе.  Таврический медико-биологический вестник. 15(2), ч. 

2 (58): 204-207.  

161. Чернуха ГЕ (2011) Экспрессия рецепторов к половым стероидным 

гормонам и клеточная пролиферация при разных формах гиперплазии 

эндометрия. Влияние внутриматочной левоноргестрел-релизинг-системы.  

Акушерство и гинекология. 6: 64-69.  

162. Чернуха ГЕ, Каприна ЕК, Найдукова АА (2015) Новые 

возможности коррекции нарушений функции репродуктивной системы при 

синдроме поликистозных яичников. Медицински сонет. 9: 34-38. 

163. Чичерин ЛП (2010) Медико-социальные аспекты охраны здоровья 

детей и подростков. Бюллетень Национального научно-исследовательского 

института общественного здоровья. М. 4: 12-15.  



182 

 

164. Шамина ИВ, Козаренко ВГ (2007) Оценка репродуктивного 

здоровья девочек-подростков. Методическое пособие. Под ред. 

Е.Б.Рудаковой. Омск: Изд-во ОмГМА. 

165. Шарфи ЮН (2013) Цитокины и факторы роста как маркеры 

имплантационной способности эндометрия в циклах экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). Журнал акушерства и женских болезней. LXII(4): 88-

96 

166. Шахбазова НА (2012) Роль плацентарного фактора роста в 

развитии фетоплацентарной недостаточности при гипертензивных 

нарушениях в период гестации.  Проблемы репродукции. 18(1): 87-91.  

167. Щеголев АИ (2012) Экспрессия антиангиогенных факторов в 

структурах плаценты при преэклампсии. Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины. 154(8): 257-261.  

168. Щербина МО, Макаренко МВ, Кузьміна ІЮ (2014.) Роль 

порушень ангіогенезу у формуванні плацентарної недостатності і синдрому 

затримки росту плода. Молодий вчений 7 (10):145-148. 

169. Щепин ОП (2011) Общественное здоровье и здравоохранение  М.: 

ГЭОТАР-Медиа: 592. 

170. Штель НН, Лысяк ДС (2011) Беременность, роды и состояние 

новорожденных у женщин с нарушением становления системы репродукции.  

Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 41: 62-65.  

171. Штель НН (2012) Профилактика и диагностика плацентарной 

недостаточности у беременных женщин с нарушением становления 

менструальной функции : автореф. дис. … канд. мед. наук. : 14.01.01. М.: 24с.   

172. Штель  НН,  Зарицкая  ЭН,  Галенчик  СА (2011)  Планирование  

и течение  беременности  ранних  сроков  у  женщин  с  нарушением  ритма 

менструации  в  пубертатном  периоде.  Вестник  Амурской  областной 

больницы. Благовещенск.  40: 16.  

173. Штель  НН (2012)  Беременность  и  роды  у  женщин  с  поздним 

менархе.  Материалы  дальневосточной  научно –  практической конференции  



183 

 

с  международным  участием «Актуальные  вопросы акушерства и 

гинекологии» Благовещенск: 166-170. 

174. Шуршалина АВ,  Демура ТА (2011) Морфо-функциональные 

перестройки эндометрия в «окно имплантации».  Акушерство и гинекология. 

7-2: 9-13.  

175. Юзько ОМ,  Юзько ТА (2011) Роль та місце вагінального дисбіозу 

в репродуктивній медицині.  Клінічна та експериментальна патологія. 10(4): 

198-199.  

176. Abdallah Y (2012) Ultrasound assessment of the peri-implantation 

uterus: a review. Ultrasound Obstet. Gynecol. 39(6): 612-619. 

177. Agarwal AA (2010) study of dysmenorrhea during menstruation in 

adolescent girls. Indian. J. Community. Med. 35: 159-164. 

178. Alcázar JL, Kudla MJ (2012) Ovarian  stromal  vessels  assessed  by  

spatiotemporal image  correlation  –  high  definition  flow  in  women  with  

polycystic  ovary syndrome: a case–control study.  Ultrasound Obstet. Gynecol. 

40(4): 470-475.  

179. Artini PG, Di Berardino OM, Papini F (2013) Endocrine and clinical 

effects of myo-inositol administration in polycystic ovary syndrome. A randomized 

study. Gynecol Endocrinol; 29 (4): 375–9. 

180. Badawy A (2011) Prediction and diagnosis of poor ovarian response: 

the dilemma. J. Reprod. Infertil. 12(4): 241-248.  

181. Baskind NE, Orsi NM, Sharma V (2014) Follicular-phase ovarian 

follicular fluid and plasma cytokine profiling of natural cycle in vitro fertilization. 

Fertil. Steril. 102(2): 410-418. 

182. Baillargeon JP, Nestler JE, Ostlund RE, Apridonidzet, Diamanti-

Kandarakis E. (2008) Greek hyperinsulinemic women, with or without polycystic 

ovary syndrome, display altered inositols metabolism. Hum Reprod 23: 1439-1446. 

183. Baillargeon JP, Iuorno MJ, Apridonidze T, Nestler JE. (2010) 

Uncoupling between insulin and release of a D-chiro-inositol-containing 

inositolphosphoglycan mediator of insulin action in obese women With polycystic 



184 

 

ovary syndrome. Metab Syndr Relat Disord 8 (2): 127–36. 

184. Beneventi F. (2015) Adolescent and adult uterine volume and uterine 

artery Doppler blood flow among subjects treated with bone marrow 

transplantation or chemotherapy in pediatric age: a case-control study Fertil. Steril. 

103(2): 455-461.  

185. Bertone-Johnson ER (2014) Association of inflammation markers with 

menstrual symptom severity and premenstrual syndrome in young women.  Hum. 

Reprod. 29(9): 1987-1994. 

186. Bujold E, Roberge S, Demers S, Nicolaides KH (2012) Aspirin 

administration for prevention of adverse pregnancy outcomes. Fetal Matern. Med. 

Rev. 23(3/4): 187–200. 

187. Bungum L (2011) Circadian variation in concentration of anti-

Müllerian hormone in regularly menstruating females: relation to age, 

gonadotrophin and sex steroid levels. Hum. Reprod. 26(3): 678-684. 

188. Burd, C, Mitchell JE, Crosby RD, Engel SG, Wonderlich SA, Lystad 

C, & Crow S (2009) An assessment of daily food intake in participants with 

anorexia nervosa in the natural environment. International Journal Of Eating 

Disorders. 42(4): 371-374.  

189. Iliodromiti S (2013) Can Anti-Müllerian hormone predict the diagnosis 

of polycystic ovary syndrome? A systematic review and meta-analysis of extracted 

data. J. Clin. Endocrinol. Metab. 98(8): 3332–3340. 

190. Carlomagno G, Unfer V. (2011) Inositol safety: clinical evidences. Eur 

Rev Med Pharmacol Sci 15 (8): 931–6. 

191. Chan SSC  (2012) Menstrual problems in adolescents and improving 

quality of live: the panasian experience . International Journal of Gynecology and 

Obstetrics. 119(3): 176. 

192. Corrado F, D'Anna R, Di Vieste G et al. (2011) The effect of 

myoinositol supplementation on insulin resistance in patients with gestational 

diabetes. Diabet Med. 28 (8): 972–5. 

193. Colazingari S, Treglia M, Najjar R, Bevilacqua A. (2013) The 



185 

 

combined therapy myo-inositol plus D-chiro-inositol, rather than D-chiro-inositol, 

is able to improve IVF outcomes: results from a randomized controlled trial. Arch 

Gynecol Obstet. 28 (6): 970–5 

194. Ciotta L., Stracqadanio M., Pagano, I. et al. (2011) Effects of myo-

inositol supplementation on oocytes guality on PCOS patients: a double blind trial. 

Eur Rev Med Pharmacol, 15: 509–514. 

195. Chung PW (2011) Menstrual disorders in a paediatric and adolescent 

gynaecology clinic: patient presentations and longitudinal outcomes . Hong Kong 

Med. J. 17(5): 391-397 

196. Daniluk JC, Koert E (2015) Fertility awareness online: the efficacy of 

a fertility education website in increasing knowledge and changing fertility beliefs.  

Hum. Reprod. 30(2): 353-363. 

197. Danfeng Du, Xuelian Li. (2013) The relationship between thyroiditis 

and polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Int. J. Clin. Exp. Med. 6 (10): 

880-889. 

198. David AL (2008) Local delivery of VEGF adenovirus to the uterine 

artery increases vasorelaxation and uterine blood flow in the pregnant sheep.  Gene 

Ther. 15(19):1344-1350. 

199. D'Anna R, Di Benedetto V, Rizzo P et al. (2012) Myo-inositol may 

prevent gestational diabetes in PCOS women. Gynecol Endocrinol; 28 (6): 440–2. 

200. Dona G, Sabbadin C, Fiore C et al. (2012) Inositol administration 

reduces oxidative stress in erythrocytes of patients with polycystic ovary syndrome. 

Eur J Endocrinol. 166 (4): 703–10. 

201. Dorniak-Wall T, Grivell RM, Dekker GA (2014) The role of L-

arginine in the prevention and treatment of pre-eclampsia: a systematic review of 

randomised trials.  J. Hum. Hypertens. 28(4): 230–235. 

202. Deb S (2013) Intracycle variation in number of antral follicles 

stratified by size and in  endocrine  markers  of  ovarian  reserve  in  women  with  

normal  ovulatory menstrual cycles.  Ultrasound Obstet. Gynecol. 41(2.): 216-222.  

203. Deb S (2012)  Quantifying  effect  of  combined  oral  contraceptive  



186 

 

pill  on  functional ovarian  reserve  as measured  by  serum  anti-Müllerian  

hormone  and  small  antral follicle  count  using  three-dimensional  ultrasound.  

Ultrasound Obstet. Gynecol. 39(5): 574-580.  

204. De Leo V, La Marca A, Cappelli V et al. (2012)  Evaluation of the 

treatment with D-chiroi-nositol on levels of oxidative stress in pcos patients. 

Minerva Ginecol. 64 (6): 531–8. 

205. Dziombak VB. (2017) Optimization of preconception preparation in 

vomen with a disorder of menstrual function regularization in anamnesis. The 

Pharma Innovation Journa. 6(7): 1008-1010. 

206. Eilertsen TB,  Vanky E, Carlsen SM (2012) Anti-Mullerian hormone 

in the diagnosis of polycystic ovary syndrome: can morphologic description be 

replaced? Hum. Reprod. 27(8): 2494-2502.  

207. Gervasi MT,  Bogana G, Rusconi S (2012) Screening for preeclampsia  

International.  Journal of Gynecology and Obstetrics. 119(3): 192.  

208. Gómez-Arriaga PI (2013) Uterine artery Doppler and sFlt-1/PlGF  

ratio: usefulness  in diagnosis of  pre-eclampsia.  Ultrasound Obstet. Gynecol.  

41(5): 530-537 

209. Genazzani AD, Prati A, Santagni S et al. (2012) Differential insulin 

response to myo-inositol administration in obese polycystic ovary syndrome 

patients. Gynecol Endocrinol. 28 (12): 969–73. 

210. Gui S, Jia J, Niu X (2014) Arginine supplementation for improving 

maternal and neonatal outcomes in hypertensive disorder of pregnancy: a 

systematic review. J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 15(1): 88–96. 

211. Guldbrandsen  K (2014) Age of menarche and time to pregnancy. 

Hum. Reprod. 29(9): 2058-2064. 

212. Gluzman-Poltorak Z, Cohen T, Herzog Y. et al. (2000) Neuropilin-2 

and neuropilin-1 are receptors for the 165-amino acid form of vascular endothelial 

growth factor (VEGF) and of placenta growth factor-2, but only neuropilin-2 

functions as a receptor for the 145-amino acid form of VEGF. J. Biol. Chem.. 275: 

18040-18045. 



187 

 

213. Gowerli S, Papaleo E, Ferrari A (2007) Randomized, double-blind 

placebo-controlled trial: effects of myo-inositol on ovarial function and metabolic 

factors in women with PCOS. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 11: 347–354. 

214. Ghosh SK (2012) Serum PLGF as a potential biomarker for predicting 

the onset of preeclampsia. Arch. Gynecol. Obstet. 285(2): 417-422.  

215. Zhioua A (2012) Analyse morphométrique de l’endomètre humain en 

période d’implantation. Étude en microscopie optique et en microscopie 

électronique à transmission. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la 

Reproduction. 41(3): 235-242 

216. Fraser IS (2011) Effective treatment of heavy and/or prolonged 

menstrual bleeding with an oral contraceptive containing estradiol valerate and 

dienogest: a randomized, double-blind Phase III trial .Hum. Reprod. 26(10): 2698-

2708.  

217. Field SL (2014) Cytokines  in  ovarian  folliculogenesis,  oocyte  

maturation  and luteinisation .  Molecular Reproduction and Development.  81(4). – 

P. 284–314.  

218. Fisher TЕ (2013) Vascular endothelial growth factor and angiopoietin 

production by primate follicles during  culture is a function of growth rate, 

gonadotrophin exposure and oxygen milieu. Hum. Reprod. 28(12):3263-3270. 

219. Friedman HL. (1992) The Proceeding of the IPPF Family Planning 

Congress. In: Family Planning, Meeting Challenges, Promoting Choices. New 

Delhi: 277–84. 

220. Friedman HL. (1994) Reproductive health in adolescence. World 

Health Stat Q 47 (1): 31–5. 

221. Kalantaridou S. (2012) Primary ovarian failure.  International Journal 

of Gynecology and Obstetrics. 119(3): 204.  

222. Kleinrouweler CE (2012) Accuracy of circulating placental growth 

factor, vascular endothelial growth factor, soluble fms-like tyrosine kinase 1 and 

soluble ndoglin in the prediction of pre-eclampsia: a systematic review and meta-

analysis. BJOG. 119(7): 778-787. 



188 

 

223. Konishi S (2014) Association of antimüllerian hormone levels with 

menstrual-cycle type and dysmenorrhea in young asymptomatic women . Fertil. 

Steril. 102(5): 1439-1443 

224. Labarta E (2011) Endometrial receptivity is affected in women with 

high circulating progesterone levels at the end of the follicular phase: a functional 

genomics analysis. Hum. Reprod. 26(7): 1813-1825. 

225. Læssøe LK, Laursen L (2013) Fetal  ovarian  cysts.  Ultrasound 

Obstet. Gynecol.42(1): 72.  

226. Lash GE (2012) Localization of angiogenic growth factors and their 

receptors in the human endometrium throughout the menstrual cycle and in 

recurrent miscarriage. Hum. Reprod. 27(1): 183-195 

227. Lem AJ (2011) Anti-Müllerian hormone in short girls born small for 

gestational age and the effect of growth hormone treatment. Hum. Reprod. 26(4): 

898-903.  

228. Lemons AR, Naz RK (2011) Contraceptive vaccines targeting factors 

involved in establishment of pregnancy.  J. Reprod. Immunol 66(1): 13–25. 

229. Lico D (2014) A new algorithm to predict ovarian age combining 

clinical, biochemical and 3D-ultrasonographic parameters. Ultrasound Obstet. 

Gynecol. 44(1): P. 2.  

230. Lindh I, Ellström AA, Milsom I (2012) The effect of combined oral 

contraceptives and age on dysmenorrhoea: an epidemiological study. Hum. Reprod. 

27(3): 676-682.  

231. Lisi F, Carfagna P, Oliva MM et al. (2012) Pretreatment with myo-

inositol in non polycystic ovary syndrome patients undergoing multiple follicular 

stimulation for IVF: a pilot study. Reprod Biol Endocrinol 10: 52. 

232. Lo TK (2015) Pregnancy-associated plasma protein A for prediction of 

fetal growth restriction.International Journal of Gynecology and Obstetrics. 130(2): 

200.  

233. Maynard SE (2013) Gestational angiogenic biomarker patterns in high 

risk preeclampsia groups. Am. J. Obstet. Gynecol. 209(1): 53.e1–53.e9.  



189 

 

234. McDonald SD,  Vermeulen MJ, Ray JG (2005) Folic acid and 

placental pathology. Epidemiology. 16(3): 419–420. 

235. Minozzi M, Nordio M, Pajalich R. (2013) The Combined therapy 

myo-inositol plus D-Chiro-inositol, in a physiological ratio, reduces the 

cardiovascular risk by improving the lipid profile in PCOS patients. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci  17 (4): 537–40. 

236. Mittal  P (2010) Characterization  of  the  myometrial  transcriptiome  

and  biological pathways  of  spontaneous  human  labor  at  term.  Journal  of 

Perinatal Medicine. 38(6): 617-643.  

237. Mizejewski GJ (2007) Physiology of Alpha-Fetoprotein as a 

Biomarker for Perinatal Distress: Relevance to Adverse Pregnancy Outcome 

.Experiment. Biol. Med. 232(8): 993-1004. 

238. Musacchio MC, Cappelli V, Di Sabatino A et al. (2013) Evaluation of 

the myo-inositol-monacolin K association on hyperandrogenism and on the lipidic 

metabolism parameters in PCOS women. Minerva Ginecol 65 (1): 89–97. 

239. Mutlu MF,  Erdem M, Erdem A (2013)  Antral follicle count 

determines poor ovarian response better than anti-Mllerian hormone but age is the 

only predictor for live birth in in vitro fertilization cycles. J. Assist. Reprod. Genet. 

30(5): 657-665. 

240. Mobeen H, Afzal N, Kashif M. (2016)Polycystic ovary syndrome may 

be an autoimmune disorder. Scientifica (2016). Available from: 

[https://www.hindawi.com/journals/scientifica/2016/4071735/],  

241. Hasan Z,  Omran ZS, Mousa M. (2016)Assessment of thyroid function 

in infertile Iraqi females. Journal of Health, Medicine and Nursing 25: 60–3. 

242. Hackshaw A, Rodeck Ch, Boniface S (2011) Maternal smoking in 

pregnancy and birth defects: a systematic review based on 173 687 malformed 

cases and 11.7 million controls.   Human Reproduction Update. 17(5): 589–604. 

243. Hannan NJ (2011) Analysis of fertility-related soluble mediators in 

human uterine fluid indentifies VEGF as a key regulator of embryo implantation. 

Endocrinology. 152(12): 4948-4956 



190 

 

244. Hart R, Hickey M, Franks S. (2004) Definitions, prevalence and 

symptoms of polycystic ovaries and polycystic ovary syndrome. Best Pract Res 

Clin Obstet Gynaecol. 18 (5): 671–83. 

245. Hafner E (2013) Measurement of placental bed vascularization in the 

first trimester, using 3D-power-Doppler, for the detection of pregnancies at-risk for 

fetal and maternal complications. Placenta. 34(10): 892-898.  

246. Hazzard TM,  Xu F, Stouffer RL (2002) Injection of soluble vascular 

endothelial growth factor receptor 1 into the preovulatory follicle disrupts ovulation 

and subsequent luteal function in rhesus monkeys.  Endocrine. 67(4): 1305-1312.  

247. Horie A (2012) Laeverin/aminopeptidase Q induces trophoblast 

invasion during human early placentation. Hum. Reprod. 27(5): 1267 - 1276.  

248. Nafiye Y, Sevtap K, Muammer D et al. (2010) The effect of serum and 

intrafollicular insulin resistance parameters and homocysteine levels of nonobese, 

nonhyperandrogenemic polycystic ovary syndrome patients on in vitro fertilization 

outcome. Fertil Steril. 93 (6): 1864–9. 

249. Nelson SM,  La Marca A (2011) The journey from the old to the new 

AMH assay: how to avoid getting lost in the values . Reprod. Biomed. 23(4): 411-

420. 

250. Nestler JE, Jakubowicz DJ, Iuorno MJ (2000) Role of 

inositolphosphoglycan mediators of insulin action in the polycystic ovary 

syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab 13 (Suppl. 5): 1295–8. 

251. Nordio M, Proietti E (2012) The combined therapy with myo-inositol 

and D-chiro-inositol reduces the risk of metabolic disease in PCOS overweight 

patients compared to myo-inositol supplementation alone. Eur Rev Med Pharmacol 

Sci; 16 (5): 575–81. 

252. Odibo AO (2011) First-trimester serum analytes, biophysical tests and 

the association with pathological morphometry in the placenta of pregnancies with 

preeclampsia and fetal growth restriction. Placenta. 32(4): 333-338. 

253. Orief YI (2014) Comparative evaluation of vascular endothelial 

growth factor-A expression in pre-ovulatory follicular fluid in normogonadotrophic 



191 

 

and endometriotic patients undergoing assisted reproductive techniques Middle 

East Fertility Society Journal. 19(4): 248-261.  

254. Park AS, Lawson MA,. Chuan SS (2010) Serum anti-mullerian 

hormone concentrations are elevated in oligomenorrheic girls without evidence of 

hyperandrogenism.  J. Clin. Endocrinol. Metab. 95(4): 1786-1792. 

255. Papaleo E, Unfer V, Baillargeon JP, Chiu TT. (2009) Contribution of 

myo-inositol to reproduction. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 147 (2): 120–3. 

256. Papaleo E, Molgora M, Quaranta L et al. (2011) Myo-inositol products 

in polycystic ovary syndrome (PCOS) treatment: quality, labeling accuracy, and 

cost comparison. Eur Rev Med Pharmacol Sci; 15 (2): 165–74. 

257. Papaleo E, Unfer V, Baillargeon JP et al. (2009) Myo-inositol may 

improve oocyte quality in intracytoplasmic sperm injection cycles. A prospective, 

controlled, randomized trial. Fertil Steril; 91 (5): 1750–4. 

258. Pogacnik LR (2014)  Possible role of autoimmunity in patients with 

premature ovarian insufficiency.  Int. J. Fertil. Steril. 7(4): 281-290.  

259. Posadzka E,  Jach R, Pityski K (2014) Ovarian reserve assessment in 

women with different stages of pelvic endometriosis. Ginekol Pol. 85(6): 446-450. 

260. Pinola P (2012) Menstrual disorders in adolescence: a marker for 

hyperandrogenaemia and increased metabolic risks in later life? Hum. Reprod. 

27(11): 3279-3286. 

261. Psaroudakis D,  Hirsch M, Davis C (2014) Review of the management 

of ovarian endometriosis: paradigm shift towards conservative approaches.  Curr. 

Opin. Obstet. Gynecol. 26(4): 266-274. 

262. Plante BJ, Cooper GS, Baird DD (2010) The impact of smoking on 

antimllerian hormone levels in women aged 38 to 50 years.  Menopause. 17(3): 

571-576. 

263. Raffi F, Metwally M, Amer S (2012) The impact of excision of 

ovarian endometrioma on ovarian reserve: a systematic review and meta-analysis.  

J. Clin.Endocrinol. Metab. 97(9): 3146-31454. 

264. Raffone E, Rizzo P, Benedetto V. (2010) Insulin sensitiser agents 



192 

 

alone and in co-treatment with r-FSH for ovulation induction in PCOS women. 

Gynecol Endocrinol; 26 (4): 275–80. 

265. Roberge S, Nicolaides KH, Demers S (2013) Prevention of perinatal 

death and adverse perinatal outcome using low-dose aspirin: a meta-analysis. 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 41(5): 491–499. 

266. Roberts CT, Owens JA, Sferruzzi-Perri AN (2008) Distinct actions of 

insulin-like growth factors (IGFs) on placental development and fetal growth: 

lessons from mice and guinea pigs.  Placenta. 29: 42-47. 

267. Rossi AC, Mullin PM (2011) Prevention of pre-eclampsia with low-

dose aspirin or vitamins C and E in women at high or low risk: a systematic review 

with meta-analysis.  Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 158(1): 9–16. 

268. Saglam F, Onal ED, Ersoy R (2014) Anti-Mllerian hormone as a 

marker of premature ovarian aging in autoimmune thyroid disease. 

Gynecol.Endocrinol.16: Р.1-4. 

269. Sánchez O. (2012) First trimester serum angiogenic/anti-angiogenic 

status  in twin pregnancies: relationship with assisted reproduction technology. 

Hum. Reprod. 27(2): 358-365.  

270. Saran S, Gupta BS, Philip R (2016) Effect of hypothyroidism on 

female reproductive hormones. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 

20: 108–13. 

271. Saha L, Kaur S, Saha PK. (2012) Pharmacotherapy of polycystic ovary 

syndrome – an update. Fundam Clin Pharmacol . 26 (1): 54–62. 

272. Seravalli V (2014) First-trimester prediction of small-for-gestational 

age neonates incorporating fetal Doppler parameters and maternal characteristics.  

American Journal of Obstetrics and Gynecology. 211(3):261-8.  

273. Stout MJ (2013) First trimester serum analytes, maternal 

characteristics and ultrasound markers to predict pregnancies at risk for preterm 

birth.  Placenta.34(1): 14-19. 

274. Streuli I, de Ziegler D, Gayet V et al. (2012) In women with 

endometriosis anti-Mllerian hormone levels are decreased only in those with 



193 

 

previous endometrioma surgery. Human Reproduction..27(11): 3294. 

275. Steiner AZ, (2013) Biomarkers of ovarian reserve as predictors of 

reproductive potential.  Semin Reprod Med. 31(6): 437-442. 

276. Silva GM, Diniz AL, Neto ВM (2014)  Number of antral follicles and 

the success of in vitro fertilization: a multivariate analysis. Rev. Bras. 

Ginecol.Obstet. 23:123-134. 

277. Silva CA (2014) Autoimmune primary ovarian insufficiency. 

Autoimmunity Reviews. 13(4-5): 427-430.  

278. Senapati S, Barnhart K (2011) Managing endometriosis-associated 

infertility. Clin. Obstet. Gynecol. 54(4): 720-726.  

279. Schuh-Huerta SM,  Johnson NA, Rosen MP (2012) Genetic variants 

and environmental factors associated with hormonal markers of ovarian reserve in 

Caucasian and African American women.  Human Reproduction. 27(2): 594-608. 

280. Streuli I,  de Ziegler D, Gayet V (2012)  In women with endometriosis 

anti-Mllerian hormone levels are decreased only in those with previous 

endometrioma surgery. Human Reproduction. 27(11): 3294.  

281. Szafarowska M,  Jerzak M (2013) Ovarian aging and infertility. 

Ginekol. Pol.84(4): 298-304. 

282. Sun TH, Heimark DB, Nguygen T et al. (2002) Both myo-inositol to 

chiro-inositol epimerase activities and chiro-inositol to myo-inositol ratios are 

decreased in tissues of GK type 2 diabetic rats compared to Wistar controls. 

Biochem Biophys Res Commun. 293 (3): 1092–8. 

283. Takae S,  Sugishita Y, Yoshioka N et al. (2014) The role of menstrual 

cycle phase and AMH levels in breast cancer patients whose ovarian tissue was 

cryopreserved for oncofertility treatment.  J. Assist. Reprod. Genet. 3: 678-689. 

284. Takae S, Kawamura K, Sato Y et al. (2014) Analysis of late-onset 

ovarian insufficiency after ovarian surgery:retrospective study with 75 patients of 

post-surgical ovarian insufficiency.  PLoS One. 9(5): 98174. 

285. Thomas-Teinturier C, Allodji RS, Svetlova E, Frey MA, Oberlin O, 

Millischer AE et al. (2015) Ovarian reserve after treatment with alkylating agents 



194 

 

during childhood. Hum Reprod 30 (6): 1437-1446. 

286. Tran ND, Cedars  MI, Rosen MP (2011) The role of anti-mllerian 

hormone (AMH) in assessing ovarian reserve.  J. Clin. Endocrinol. Metab. 96 (12): 

3609-3614.  

287. Triunfo S (2014) Angiogenic factors at diagnosis of late-onset small-

for-gestational age and histological placental underperfusion.  Placenta. 35(6): 398-

403.  

288. Tsuzuki T (2012) Hypoxic stress simultaneously stimulates vascular 

endothelial growth factor via hypoxia-inducible factor-1α and inhibits stromal cell-

derived factor-1 in human endometrial stromal cells. Hum. Reprod. 27(2): 523-530. 

289. Jahanfar S. (2012) Webinars with Iranian PhD reproductive health 

students across the world. Int J Gynecol Obstetrics. 119: 199. 

290. Yilmaz AE, Celik N, Soylu G. (2012) Comparison of clinical and 

microbiological features ofvulvovaginitis in prepubertal and pubertal girls.  J. 

Formos Med. Assoc.  111(7): 392-396. doi: 10.1016/j.jfma.2011.05.013.  

291. Vasilopoulou E (2014) Triiodothyronine regulates angiogenic growth 

factor and cytokine secretion by isolated human decidual cells in a cell-type 

specific and gestational age-dependent manner . Hum. Reprod. 29(6): 1161-1172.  

292. Van der Steeg J, Yosef P (2010) WPredictiv evalue and clinical Impact 

of basal folliclestimulating hormone in sub fertile, ovulatory women.  Annals of the 

New York Academy of Sciences. 1204: 95-103. 

293. Verlohren S, Herraiz I., Lapaire O. et al. (2012) The sFlt-1/ PIGF ratio 

in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential 

in preeclapmtic patient.  Am. J. Obstet. Gynecol.. 206 (1): 58-8. 

294. Villa PM, Kajantie E, Raikkonen K (2013) Aspirin in the prevention of 

pre-eclampsia in high-risk women: a randomised placebo-controlled PREDO Trial 

and a meta-analysis of randomised trials.  BJOG. 120(1):  64–74. 

295. Vural B, Cakiroglu Y, Vural F (2014) Hormonal and functional 

biomarkers in ovarian response.  Arch Gynecol. Obstet. 289(6): 1355.  



195 

 

296. von Schacky C, Angerer P, Kothny W, Theisen K, Mudra H. (1999) 

The effect of dietary omega-3 fatty acids on coronary atherosclerosis. A 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med.;130(7):554-

562. 

297. Wallace WH, Kelsey TW (2010)  Human ovarian reserve from 

conception to the menopause.  PLoS One. 5(1): e8772.  

298. Wood MA, Rajkovic  A. (2013)  Genomic markers of ovarian reserve.  

Semin. Reprod. Med. 31(6): 399-415.  

299. Wuttke W et al. (2013) Treatment of cyclical mastalgia with medicinal 

product containing Agnus castus. Results of randomized, placebo-controlled, 

double blind study..17th International Congress Phytopharm, Vienna, Austria, July 

8–10, Receptor Targeting Activities for Vitex Agnus Castus Dry Extract (BNO 

1095) as Active Component of AGNUCASTONR.  

300. Unfer V, Carlomagno G, Dante G, Facchinetti F. (2012) Effects of 

myo-inositol in women with PCOS: a systematic review of randomized controlled 

trials. Gynecol Endocrinol 28 (7): 509–15.  

301. Yen HW, Jakimiuk AJ, Munir I, Magoffin DA. (2004) Selective 

alterations in insulin receptor substrates-1, -2 and -4 in theca but not granulosa cells 

from polycystic ovaries. Mol Hum Reprod. 10 (7): 473–9. 

302. Zacche MM, Caputo L, Filippis S et al. (2009) Efficacy of myo-

inositol in the treatment of cutaneous disorders in young women with polycystic 

ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 25 (8): 508–13. 

303. Venturella R, Mocciaro R, de Trana E et al. (2012) Assessment of the 

modification of the clinical, endocrinal and metabolical profile of patients with 

PCOS syndrome treated with myo-inositol. Minerva Ginecol. 64 (3): 239–43. 

304. Jefferys  A, Vanderpump M, Yasmin E (2015)  Thyroid dysfunction 

and reproductive health . The Obstetrician & Gynecologist 17(1): 39–45. 

305. Whiting L, Danaher RN, Ruggiero K (2013) D-chiro-Inositol 

Attenuates Epinephrine-stimulated Hepatic Glucose Output in the Isolated Perfused 

Liver Independently of Insulin. Horm Metab Res; 45 (5): 394–7. 



196 

 

306. Unfer V, Carlomagno G, Rizzo P et al. (2011) Myo-inositol rather than 

D-chiro-inositol is able to improve oocyte quality in intracytoplasmic sperm 

injection cycles. A prospective, controlled, randomized trial. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci; 15 (4): 452–7. 

307. Unfer V, Carlomagno G, Dante G, Facchinetti F. (2012) Effects of 

myo-inositol in women with PCOS: a systematic review of randomized controlled 

tri-als. Gynecol Endocrinol; 28: 509-515. 

308. Wegnault TRH, Galan HL, Parkeret TA et al. (2002)Placental 

development in normal and compromised pregnanci es – a re view.  Placenta. 

16:119-129. 


