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Моцюк Ю. Б. Прогнозування та профілактика плацентарної дисфункції 

у жінок із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок. – 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, 2019рік.  

На сьогодні  плацентарна дисфункція є однією з найбільш актуальних 

проблем сучасного акушерства і є предметом багаточисельних наукових 

досліджень у нашій країні і за кордоном. Серед різних теорій етіопатогенезу 

порушень в системі мати-плацента-плід суттєва роль належить 

несприятливому впливу екстрагенітальної патології, особливо судинного 

ґенезу, яка викликає серйозні труднощі при проведенні лікувально 

профілактичних заходів та тісно пов’язана, насамперед, із розвитком 

системних порушень гемостазу, тромбофілічних станів, та зміною 

гемодинаміки у фетоплацентарному комплексі. 

Метою дослідження було: зниження акушерських та перинатальних 

ускладнень у вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок на основі 

вивчення клініко-функціональних, гемостазіологічних, морфологічних 

особливостей стану фетоплацентарного комплексу та розробки 

удосконаленого алгоритму прогностичних та лікувально-профілактичних 

заходів.  

Для виконання поставлених завдань з метою оцінки імовірних чинників 

розвитку плацентарної дисфункції шляхом вивчення медичної документації 

було проведено ретроспективний аналіз, що дозволило встановити 

поширеність варикозної хвороби нижніх кінцівок за класифікацією СЕАР С1-
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С2 у 290 спостереженнях (32,7%), із них у 130 пацієнток (32,0%) - із 

клінічними проявами плацентарної дисфункції, та виділити  провідні чинники 

ризику її розвитку та прогнозування пов’язаної з нею перинатальної 

патології. Для оцінки ступеня хронічної венозної недостатності було 

використано ультразвукове дуплексне сканування та аналіз 

гемостазіологічних показників. Аналіз маркерів порушення системи 

гемостазу проводили за рівнями наступних критеріїв: активований 

тромбопластиновий час, концентрація фібриногену в плазмі, агрегація 

тромбоцитів, активність антитромбіну ІІІ, рівень плазміногену та D-димерів. 

Визначення сироваткових маркерів фето-плацентарного комплексу: 

плацентарного протеіну, асоційованого з вагітністю; ß-субодиниць 

хоріонічного гонадотропіну людини; альфа-фетопротеїну та вільного естріолу 

оцінювали у взаємозв’язку із маркерами гормонопродкуючої функції 

плаценти (плацентарного лактогену та кортизолу). Поряд із визначенням 

об’єму, маси та площі плаценти, проводили обчислення плодово-

плацентарного коефіцієнту та морфологічне дослідження гістологічних 

препаратів. Для функціональної оцінки стану системи мати-плацента-плід 

використано ультразвукове, кардіотокографічне дослідження та 

доплерометричне обстеженню артерії пуповини, середньої мозкової артерії 

плода та маткових артерій. Гормональний профіль системи мати-плацента-

плід проводили на підставі визначення вмісту у сироватці крові естріолу, 

прогестерону, кортизолу за допомогою стандартних радіоімунологічних 

наборів. Статистичний аналіз даних проводили із використанням пакету 

STATISTICA-7 та можливостей Microsoft Excel. 

 За результатами ретроспективного аналізу встановлено, що варикозна 

хвороба нижніх кінцівок у вагітних проявляється у 32,7%, із наростанням у 

них клінічних проявів у динаміці вагітності до ІІІ триместру до 69,1%, при 

цьому провідними чинниками є обтяжена спадковість по материнській та 

батьківський лінії (OR=6,9; 95% CI:4,6-12,9), плацентарна дисфункція при 

попередніх вагітностях (OR=6,3; 95% CI:2,1-29,6), ендокринно-обмінні 



4 

 

порушення (OR=2,5; 95% CI:1,4-9,2), надмірна вага (OR=4,8; 95% CI:1,7-26,7), 

пухлини органів малого тазу (OR=8,5; 95% CI:2,1-16,8), епізоди 

тромботичних станів (OR=10,8; 95% CI:1,6-29,0), народження дітей малих до 

терміну гестації, в анамнезі (OR=13,1;95% CI:2,1-28,6). 

Було встановлено, що клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок на 

варикозну хворобу нижніх кінцівок С1-С2 характеризується загрозою 

передчасних пологів (30,0%), анемією (36,7%), аномаліями пологової 

діяльності (46,7%), масивними матковими кровотечами (10,0%), прееклампсії 

(31,7%); плацентарної дисфункції (41,7%); затримки розвитку плода (23,3%); 

дистресом плода (26,7%) та ускладненнями післяпологового періоду (18,3%). 

Поряд з тим, варикозна хвороба нижніх кінцівок є фактором ризику 

перинатальної патології – недоношеності (18,3%), постгіпоксичної 

енцефалопатії (26,7%); порушення періоду адаптації новонароджених та 

респіраторного дистрес-синдрому (20,0%).  

На наступному етапі наукового дослідження було відібрано 120 жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок, які були розділені на основну групу, 

де проведено у порівняльному аспекті оцінку ефективності запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу із включенням суміші 

біофлавоноїдів, донатора оксиду азоту та терапії, спрямованої на корекцію 

гемостазіологічних показників, та групу порівняння, де моніторинг вагітності 

проводився згідно загально-прийнятих стандартів. Наявність даної 

екстрагенітальної патології клінічно підтверджено судинним хірургом та 

терапевтом.  

За результатами ультразвукового дуплексного сканування доведено, що 

у вагітних з плацентарною дисфункцією та варикозним розширенням вен 

нижніх кінцівок встановлена неспроможність сафено-феморального, сафено-

поплітеального співусть, що підтверджується зниженням швидкості 

антеградного кровоплину у великій підшкірній і підколінній венах на 20,0% 

та його турбуленцією (80,0%), зниженням швидкості кровоплину в стегнових 

венах (у 26,6%), а також поява ознак венозного застою та дилятації венозних 
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сплетень малого тазу у третині спостережень до ІІІ триместру вагітності, що 

слід вважати несприятливою прогностичною ознакою та одним із маркерів 

плацентарних порушень. Напередодні розродження відбувається активація 

антикоагулянтної системи та предикторів тромботичних ускладнень, таких, 

як гіперфібриногенемія, зменшення кількості тромбоцитів та порушення їх 

агрегаційної спроможності, зниження рівня антитромбіну ІІІ у 1,4 раза та 

зростання в 1,7 раза Д-димерів. 

Гормональна недостатність плацентарного комплексу є значимим 

компонентом при плацентарній дисфункції на тлі судинної патології. Із 

прогресуванням вагітності структура гормональних показників змінювалася: 

гіперфункція встановлена в 38,3%, дисфункція у 11,7%, а виснаження 

гормонопродукуючої функції із депресією синтезу плацентарного лактогену 

та дисбалансом естріолу та кортизолу – у 50,0% спостережень. 

Отримані результати дозволяють стверджувати про збереження 

адаптаційно-компенсаторних особливостей фетоплацентарного комплексу у 

термін гестації 20-22 тижні вагітності, де тільки в 20,0% спостережень 

відмітили сонографічні ознаки функціональних порушень, зміну обсягу 

навколоплідних вод (8,3%) та затримки розвитку плоду - у 13,3% 

спостережень. У динаміці вагітності встановлено зростання частки 

структурних змін плаценти - у 3,2 раза, різниці в об’ємі навколоплідних вод - 

у 2,6 раза, а затримки розвитку плоду – у 2,2 раза (до 23,3%), за рахунок 

асиметричної форми – 15,0%. Оцінка особливостей гемодинаміки 

напередодні розродження дозволила діагностувати порушення кровоплину у 

маткових артеріях - у 28,3%, плодового кровоплину – у 18,3%, а поєднання 

порушень маткового та плодового кровоплину – у 8,3% спостережень, 

причому у третині випадків діагностика за критеріями порушення матково-

плацентарного кровоплину випереджувала дані УЗД та клінічні прояви 

плацентарної дисфункції, що є підтвердженням недостатньої ефективності 

загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів. 
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Стан фетоплацентарного комплексу характеризується морфологічними 

та гемодинамічними порушеннями, де виявлено залежність між 

прогресуванням та поширенням локалізації варикозного розширення вен та 

порушенням гемодинаміки у фетоплацентарному комплексі, що 

підтверджується достовірним збільшенням товщини плаценти в 45,0%, 

зменшенням амніотичного індексу в 18,3 %, із критичними показниками - у 

18,3% спостережень (р<0,05), що супроводжується депресією синтезу 

плацентарного лактогену та дисбалансом естріолу та кортизолу (у 1,6 раза 

проти даних контролю, р<0,05) – у 50,0% спостережень(р<0,05).  

Отримано морфологічні дані щодо зміни плацентарної тканини у жінок 

із варикозною хворобою нижніх кінцівок, а саме: висока частота 

крововиливів у міжворсинковому просторі (40,0%); петрифікатів у стромі 

ворсин, базальній пластинці та в складі псевдоінфарктів (33,3%); наявністю 

«ворсин-тіней» (20,0 %); гіалізованою стромою з відкладанням солей кальцію 

(20,0%), з поширенням на інші складові плідного яйця, зокрема: у плідних 

оболонках спостерігається проліферація амніотичного епітелію на фоні 

вираженого набряку (26,7%) та розвивається набряк Вартонових драглів 

пуповини із периваскулярним фіброзом (30,0%). 

А застосування лікувально-профілактичних заходів зумовлює 

зменшення відкладання солей кальцію у стромі ворсин, базальній пластинці 

та у складі псевдоінфарктів - на 13,3%, крововиливів у міжворсинкові 

простори - на 23,3%, крововиливів та набряку амніотичних оболонок і 

пуповини - на 10,0% відповідно.  

За результатами даного наукового пошуку розроблена методика 

прогнозування плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою 

нижніх кінцівок, що дозволило доповнити діагностичний алгоритм 

формуванням скринінг-програм на основі ранжування факторів ризику та 

оцінки ультразвукового дуплексного сканування у динаміці гестації.  

Запропоновано модифікований алгоритм прогнозування та лікувально-

профілактичних заходів, а також проведено оцінку його ефективності. 
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Використання удосконаленого алгоритму прогностичних та лікувально-

профілактичних заходів сприяло суттєвому покращенню показників 

функціонального дискомфорту, підвищенню адаптаційних можливостей 

фетоплацентарного комплексу та дозволило знизити частку передчасних 

пологів у 2,2 рази; прееклампсії, плацентарної дисфункції і дистресу плода – 

у 2,0 рази; і, тим самим, попередити негативні перинатальні наслідки: 

затримку розвитку плода - у 1,8 раза, зниження рівня постгіпоксичної 

енцефалопатії - у 2,0 рази. 

Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок, плацентарна 

дисфункція, функціональний стан фето-плацентарного комплексу, 

прогнозування, лікування.  

 

SUMMARY 

Motsiuk Yu.B. Prognosis and prevention of placental dysfunction in women 

with varicose diseases of the lower extremities. – Qualifying Scientific Work as a 

Manuscript Copyright. 

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in Specialty 14.01.01 – Obstetrics and Gynecology – SHEI “Ivano-

Frankivsk National Medical University”, Ministry of Health of Ukraine.  

SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

 

Nowadays, placental dysfunction is one of the most topical problems of 

modern obstetrics and is the subject of numerous scientific research in our country 

and abroad. Among different theories of aetiopathogenesis of disorders in the 

system of mother-placenta-fetus, an important role is played by the adverse effect 

of extragenital pathology, especially of vascular origin, which causes serious 

difficulties in the course of therapeutic-prophylactic measures, and first of all, is 

closely related to the development of systemic disorders of hemostasis, 

thrombophilic states and alteration of hemodynamics in the fetoplacental complex. 
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The aim of the research was: to reduce the obstetric and perinatal 

complications in pregnant women with varicose disease of the lower limbs based 

on the study of clinical-functional, hemostasis, morphological peculiarities of the 

state of the fetoplacental complex and the development of an advanced algorithm 

for prognostic and therapeutic-prophylactic measures. 

To perform the tasks in order to evaluate the probable factors of the 

development of placental dysfunction by studying the medical documentation, a 

retrospective analysis was carried out, which allowed the determination of varicose 

veins of the lower extremities according to the classification of the CEAP C1-C2 in 

290 patients (32.7%), of them 130 patients (32,0%) – with clinical manifestations 

of placental dysfunction, and isolate the leading factors of its development risk and 

prognostication of perinatal pathology associated with it. To assess the degree of 

chronic venous insufficiency, ultrasound duplex scanning and hemostatic index 

analysis were used. The analysis of markers of haemostasis disorders was 

performed according to the following criteria: activated thromboplastin time, 

plasma fibrinogen concentration, thrombocyte aggregation, antithrombin III 

activity, the level of plasminogen and D-dimers. Determination of serum markers 

of the fetoplacental complex: placental protein associated with pregnancy; ß-

subunits of human chorionic gonadotrophin; alpha-fetoprotein and free estriol were 

evaluated in conjunction with markers of the hormone-producing function of the 

placenta (placental lactogen and cortisol). Along with the definition of volume, 

mass and area of the placenta, there were performed the calculation of fetal-

placental coefficient and morphological study of histological preparations. To 

evaluate the functional state of the mother-placenta-fetus system such examinations 

were used: ultrasound, cardiotocographic, and doplerometric examination of the 

umbilical artery, middle cerebral artery of the fetus and uterine arteries. The 

hormonal profile of the mother-placenta-fetus system was performed based on the 

determination of the content of estriol, progesterone, cortisol in blood serum using 

standard radioimmunoassay kits. Statistical data analysis was performed using the 

STATISTICA-7 package and Microsoft Excel potentialities. 
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According to the results of the retrospective analysis, it was found that the 

varicose disease of the lower limbs in pregnant women is manifested in 32.7%, 

with an increase in the pregnancy dynamics in the III trimester up to 69.1%, while 

the leading factors are: burdened heredity matrilineally and paternally (OR=6.9; 

95% CI: 4.6-12.9), placental dysfunction in previous pregnancies (OR=6.3; 95% 

CI: 2.1-29.6), endocrine-metabolic disorders (OR=2.5; 95% CI: 1.4-9.2), 

overweight (OR=4.8: 95% CI: 1.7-26.7), pelvic tumors (OR=8.5; 95% CI: 2.1-

16.8); episodes of thrombotic conditions (OR=10.8; 95% CI: 1.6-29.0); birth of 

small children before the term of gestation, in the anamnesis (OR=13.1; 95% CI: 

2.1-28.6). 

It was found that the clinical course of pregnancy and childbirth in women 

with varicose disease of the lower extremities C1-C2 is characterized by the threat 

of preterm births (30.0%), anemia (36.7%), anomalies of labor (46.7%), massive 

uterine bleedings (10.0%), preeclampsia (31.7%); placental dysfunction (41.7%); 

delayed fetal development (23.3%); fetal distress (26.7%) and complications of the 

postpartum period (18.3%). In addition, the varicose disease of the lower 

extremities is a risk factor for perinatal pathology – premature birth (18.3%), post-

hypoxic encephalopathy (26.7%); violation of the period of adaptation of newborns 

and respiratory distress syndrome (20.0%). 

At the next stage of the scientific research, 120 women with varicose disease 

of the lower extremities were selected, who were divided into the main group, 

where the assessment of the effectiveness of the offered therapeutic-prevention 

complex with the inclusion of a mixture of bioflavonoids, a nitric oxide donor and 

therapy aimed at the correction of hemostatic parameters was performed in the 

comparative aspect; and a comparison group where pregnancy monitoring was 

performed in accordance with generally accepted standards. The presence of this 

extragenital pathology is clinically confirmed by the vascular surgeon and therapist.  

A generally accepted obstetric clinical and paraclinical examination was 

performed; an ultrasound, cardiotocographic and dopplerometric examinations of 

the umbilical artery, the middle cerebral artery of the fetus and uterine arteries were 
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used for functional evaluation of the mother-placenta-fetal system. The hormonal 

profile of the mother-placenta-fetus system was performed based on the 

determination of the content of estriol, progesterone, cortisol in blood serum using 

standard radioimmunoassay kits. 

According to the results of ultrasound duplex scanning, it has been proved 

that in pregnant women with placental dysfunction and varicose veins of the lower 

extremities there was failure of saphenofemoral and saphenopopliteal junction that 

is confirmed by the decrease in the rate of antegrade blood flow in the large 

subcutaneous and popliteal veins at 20.0% and its turbulence (80.0%), a decrease in 

the velocity of the blood flow in the femoral veins (26.6%), as well as the 

appearance of signs of venous congestion and dilatation of the venous plexuses of 

the pelvis in the third of the observations to the third trimester of pregnancy, which 

should be considered as an adverse prognostic sign and one of the markers of 

placental disorders. Before delivery there is the activation of the anticoagulant 

system and predictors of thrombotic complications, such as hyperfibrinogenemia, 

decrease in the number of blood platelets and violation of their aggregation 

capacity, decrease in the level of antithrombin III 1.4-fold and an increase of the D-

dimers 1.7-fold. 

Hormonal insufficiency of FPC is a significant component in placental 

dysfunction against the background of vascular pathology. With the progression of 

pregnancy, the structure of hormonal parameters varied: the hyperfunction was 

determined in 38.3%, dysfunction was in 11.7%, and the depletion of the hormone-

producing function of the FPC and the depression of the placental lactogen 

synthesis and the imbalance of estriol and cortisol – in 50.0% of the observations. 

The results obtained suggest the preservation of the adaptive-compensatory 

peculiarities of FPC during the gestation period of 20-22 weeks of gestation, where 

only in 20.0% of the observations there were noted sonographic signs of functional 

disorders, change in the volume of amniotic fluid (8.3%) and FGR (fetal growth 

retardation) – in 13.3% of observations. Thus, in the period of 34-36 weeks of 

gestation, more pronounced changes were found, as evidenced by an increase in the 
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proportion of structural changes in the placenta – 3.2-fold, the difference in the 

volume of amniotic fluid – 2.6-fold, and FGR – 2. 2-fold (up to 23.3%), due to an 

asymmetric form – 15.0%. Estimation of the peculiarities of hemodynamics of FPC 

before the childbirth allowed us to diagnose blood flow disorders in uterine arteries 

– in 28.3%, fetal blood flow – in 18.3%, and a combination of uterine and fetal 

blood flow disorders – in 8.3% of observations, increased vascular resistance in the 

spiral arteries – in 21.7% of cases, and in one third of cases the diagnosis according 

to the criteria of violation of utero-placental blood flow outstripped the data of 

ultrasound and clinical manifestations of PD, which is the confirmation of 

inefficient efficacy of conventional medical-prophylactic measures. 

The state of the fetoplacental complex is characterized by morphological and 

hemodynamic disorders, where there is the dependence between the progression 

and localization of varicose veins and haemodynamic disorders in the feto-placental 

complex, which is confirmed by a significant increase in the thickness of the 

placenta 45.0%-fold, a decrease in the amniotic index 18.3%-fold, with critical 

indicators – in 18.3% of the observations (p<0.05), accompanied by depression of 

the synthesis of placental lactogen and an imbalance of estriol and cortisol (1.6-fold 

against the data of the control, p<0.05) – in 50.0% of observations (p<0.05). 

Morphological data regarding the change of placental tissue in women with 

varicose disease of the lower extremities were obtained, namely: high frequency of 

hemorrhages into the intervillous space (40.0%); petrificates in the stroma of villi, 

basal plate and in pseudo-infarctions (33.3%); the presence of “villi-shadows” 

(20.0%); hyaline stroma with deposition of calcium salts (20.0%), with the 

expansion onto the other components of the fetal egg, in particular: proliferation of 

amniotic epithelium in the background of pronounced edema (26.7%) is observed 

in amniotic membranes, and swelling of the Wharton’s jelly of umbilical cord with 

perivascular fibrosis develops ( 30.0%). 

And the use of therapeutic-prophylactic measures leads to a decrease in 

calcium salts deposition in the stroma of the villi, basal plate and in the structure of 

pseudoinfarctions – at 13.3%, hemorrhages into the intervillous spaces – at 23.3%, 
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hemorrhages and edema of the amniotic membranes and umbilical cord – at 10.0%, 

respectively. 

According to the results of this research work, a method for predicting the 

placental dysfunction in women with varicose disease of the lower extremities has 

been developed, which allowed to supplement the diagnostic algorithm with the 

formation of screening programs based on the ranking of risk factors and the 

evaluation of ultrasound duplex scan in the gestation dynamics. 

A modified algorithm for forecasting and therapeutic-preventive measures 

was offered, as well as the assessment of its effectiveness. The use of advanced 

algorithm for prognostic and therapeutic-prophylactic measures contributed to a 

significant improvement of functional discomfort, increased adaptive capacity of 

the fetoplacental complex and allowed us to reduce the premature births 2.2-fold; 

preeclampsia, placental dysfunction and fetal distress – 2.0-fold; and, thus, to 

prevent negative perinatal consequences: fetal growth retardation – 1.8-fold; 

decrease in the level of post-hypoxic encephalopathy – 2.0-fold. 

Keywords: varicose veins of the lower extremities, placental dysfunction, 

functional state of the fetoplacental complex, prognosis, treatment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогодні плацентарна дисфункція (ПД) є 

однією з найбільш актуальних проблем сучасного акушерства та предметом 

численних наукових досліджень у нашій країні і за кордоном [41, 86, 263]. І, 

як наслідок несприятливих патологічних процесів у системі мати-плацента-

плід, залишається одним із найбільш частих синдромів у акушерській 

практиці, нерідко розвиваючись при різних акушерських гестаційних 

ускладненнях та екстрагенітальних захворюваннях матері, що мають у своєму 

генезі судинну патологію [123, 272].  

У структурі широкого спектру соматичної захворюваності варикозна 

хвороба нижніх кінцівок (ВХНК) займає одне із провідних місць, 

висвітленню якої приділяється багато уваги у наукових літературних 

посиланнях, особливо у останні роки [46, 74, 156, 242], а при вагітності вплив 

даної патології пов'язаний, насамперед, із розвитком системних порушень 

гемостазу, тромбофілічних станів та зміною гемодинаміки у 

фетоплацентарному комплексі (ФПК) [19, 196, 199].  

Незважаючи на значну кількість наукових джерел та літературних 

повідомлень по кожній із цих нозологій, де вітчизняними та зарубіжними 

вченими були досліджені різні сторони патогенезу захворювання вен при 

вагітності, виявлені певні закономірності регуляції венозної системи, 

запропоновані методики діагностики та лікування, широко висвітлена 

проблема тромботичних ускладнень [51, 84, 88, 151], проте питання 

патоґенезу плацентарної дисфункції та негативних перинатальних наслідків у 

жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок є дискутабельними та 

суперечливими, тому доцільність та своєчасність наукового пошуку не 

викликає сумнівів.  

На сьогодні в пацієнток із варикозною хворобою нижніх кінцівок 

залишаються не встановленими патогенетичні механізми акушерських 

ускладнень, відсутня програма адекватної профілактики негативних 



19 

 

перинатальних наслідків при цій патології та немає одностайної точки зору на 

взаємовідносини у системі мати-плацента-плід у цієї категорії вагітних.  

Все вищевикладене і є підставою до проведення наукового 

дослідження, яке дозволяє вирішити таке важливе наукове завдання 

сучасного акушерства. 

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

Дисертаційна робота виконувалась, як фрагмент комплексної науково-

дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 

«Клініко-патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродуктивного 

здоров’я та перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття» (державної 

реєстрації  № 0114U004747, терміни виконання 2014-2018 рр.), де дисертант є 

співвиконавцем. 

Мета дослідження. Метою дослідження було зниження акушерських та 

перинатальних ускладнень у вагітних із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок на основі вивчення клініко-функціональних, гемостазіологічних, 

морфологічних особливостей стану фетоплацентарного комплексу та 

розробки удосконаленого алгоритму прогностичних та лікувально-

профілактичних заходів.  

Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

1. Провести ретроспективне дослідження поширеності та структури 

варикозної хвороби нижніх кінцівок у жінок із плацентарною дисфункцією, 

встановити її вплив на клінічний перебіг вагітності, пологів, перинатальні 

наслідки розродження та дати оцінку механізмів адаптації їх 

новонароджених.  

2. Провести у динаміці гестації оцінку венозної гемодинаміки у 

вагітних із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою нижніх 

кінцівок у взаємозв’язку із гемостазіологічними показниками та результатами 

кольорового дуплексного сканування. 

3. Здійснити оцінку функціонального стану системи мати-плацента-
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плід, оцінити особливості гормонального профілю за рівнем у сироватці крові 

плацентарних гормонів та представити морфологічні особливості складових 

фето-плацентарнго комплексу у жінок із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок.  

4.  Розробити та впровадити методику прогнозування плацентарної 

дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на підставі 

математичного аналізу клінічних, функціональних, інструментальних та 

лабораторних методів досліджень.  

5.  Впровадити комплекс персоніфікованих лікувально-

профілактичних заходів у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на 

підставі поетапного використання  медикаментозної корекції.  

Об'єкт дослідження – плацентарна дисфункція у жінок із варикозною 

хворобою нижніх кінцівок.  

Предмет дослідження - перебіг вагітності, пологів, стан 

новонароджених, гемостазіологічний статус,  гормонопродукуюча функція  та 

ультразвукові маркери плацентарної дисфункції, показники ультразвукового 

дуплексного сканування вен нижніх кінцівок, морфологічні характеристики 

плацентарної тканини.  

Методи дослідження – для верифікації діагнозу плацентарної 

дисфункції (анкетно-анамнестичні, загальноклінічні, ехографічні, 

інструментальні, гормональні  методи); біохімічний (для оцінки особливостей 

плазмової та тромбоцитарної ланок гемостазу); для оцінки ступеня хронічної 

венозної недостатності (ультразвукове дуплексне сканування, 

гемостазіологічні), для оцінки морфологічних характеристик плацентарної 

тканини (морфологічні); для статистичного опрацювання отриманих 

результатів (математично-статистичні).  

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що у 

динаміці вагітності у пацієнток із плацентарною дисфункцією та варикозним 

розширенням вен нижніх кінцівок наростають клінічні ознаки хронічної 

венозної недостатності із появою до третього триместру венозного застою в 
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малому тазу та варикозного розширення параметральних вен, що корелюють 

із тяжкістю плацентарної дисфункції та є прогностичним маркером 

негативних перинатальних наслідків. Доповнено уявлення про зміни 

гемодинамічних параметрів  (максимальний розмір поперечного діаметра 

судинного пучка по ребру матки, діаметр маткових, яєчникових та 

периферичних вен нижніх кінцівок, тип ектазії судинних сплетень тощо) та 

встановлено достовірне збільшення діаметра великої підшкірної вени в зоні 

сафено-феморального співустя і на межі між верхньою та середньою 

третиною після 20 тижнів вагітності і до розродження (р<0,05). 

У динаміці гестації вперше визначено ультразвукові маркери 

прогресування плацентарної дисфункції у цієї категорії пацієнток, що 

проявляється  достовірним збільшенням товщини плаценти, зменшенням 

амніотичного індексу, змінами гемодинамічих показників із підвищенням 

судинного опору в артерії пуповини і матковій артерії, а також зниженням 

резистентності кровоплину в середній мозковій артерії плода у третині 

спостережень. Ці порушення матково-плацентарного кровоплину в таких 

вагітних розвиваються у другому триместрі вагітності, супроводжуються 

явищами венозного застою малого тазу та зниженням гормонопродукуючої 

здатності плацентарної тканини, які надалі призводять до фетального 

дистресу в 16,7% випадків (р<0,05). 

Вперше представлено більш глибоку оцінку гемодинаміки венозного 

русла у пацієнток із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою 

нижніх кінцівок, встановлено неспроможність сафено-феморального, сафено-

поплітеального співусть, що підтверджується зниженими на 20,0% 

швидкісних показників антеградного кровотоку і його турбуленції (80,0%) 

(р<0,05). 

Вперше встановлено нові наукові дані щодо морфологічних 

особливостей альтерації судинної системи плацентарного комплексу: 

повнокрів’я та множинні крововиливи у міжворсинковому просторі; 

петрифікати у стромі ворсин, базальній пластинці та у складі 
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псевдоінфарктів; наявність «ворсин-тіней» та  гіалізованої строми з 

відкладанням солей кальцію із поширенням деструктивних процесів на всі 

складові плацентарного комплексу (у 30,0% зразків).  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.  

Доповнено патогенетичну концепцію розвитку плацентарної дисфункції 

у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок та науково доведена роль 

порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі нижніх кінцівок 

щодо розвитку ускладненого перебігу вагітності та дисфункції 

фетоплацентарного комплексу.  

Встановлено в порівняльному аспекті особливості преморбідного фону, 

спадкового, акушерського анамнезу, наявності супутньої генітальної та 

соматичної захворюваності, клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок 

із варикозною хворобою нижніх кінцівок, що дозволило визначити 

діагностичні маркери доклінічної стадії захворювання вен нижніх кінцівок 

для попередження можливих ускладнень та використання своєчасних 

профілактичних заходів, а також визначити критерії формування груп ризику.  

Запропоновано новий методичний підхід до комплексної оцінки стану 

фетоплацентарного комплексу з позицій морфофункціональних особливостей 

плацентарної тканини та венозної гемодинаміки матері.  

Шляхом математичних обрахунків та запропонованої математичної 

моделі, вперше визначено найбільш інформативні фактори ризику розвитку 

плацентарної дисфункції із варикозною хворобою нижніх кінцівок, які лягли 

в основу скринінг-програми прогнозування цього гестаційного ускладнення.  

Науково обґрунтований діагностичний алгоритм та впроваджений 

комплекс персоніфікованих лікувально-профілактичних заходів у жінок на 

варикозну хворобу нижніх кінцівок та поетапна медикаментозна корекція 

сприяли покращенню результатів вагітності та пологів у зазначеного 

контингенту жінок. 

Впровадження результатів роботи в практику. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного та лікувального алгоритмів впроваджені в 
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лікувальну практику центру планування сім'ї Обласного перинатального 

центру (затв. 20.02.18) та Міського клінічного перинатального центру, 

м.Івано-Франківськ (затв. 21.03.18), Ужгородського міського пологового 

будинку (затв. 05.06.18), ТЗВ « Ісіда-SVF», м. Київ (затв. 10.10.18), 

Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини 

(затв.10.04.18), Київського обласного центру охорони здоров'я матері і 

дитини (затв.05.06.18), Вінницького міського клінічного пологового будинку 

№1 (затв. 26.07.18), Міського клінічного пологового будинку № 6, м. Харків 

(затв.05.06.18). 

Положення, викладені в матеріалах дисертації, використані при 

підготовці лекцій у педагогічному процесі кафедри акушерства та гінекології 

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти й кафедри акушерства 

та гінекології ім. І .Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (затв.02.04.18 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особисто автором визначено мету, 

завдання та напрямок роботи, виконано патентно-інформаційний пошук, 

підбір тематичних хворих, їх клінічне обстеження із наступною обробкою та 

аналізом записів. Проведено ретроспективний аналіз та оцінку клінічного 

перебігу вагітності та пологів у 120 жінок із плацентарною дисфункцією та 

варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, а також оцінку клініко-

ехографічного, лабораторного та морфологічного обстеження із 

використанням різних  програм діагностичних та лікувально-профілактичних 

заходів. Самостійно проведений забір і підготовка проб біологічного 

матеріалу. Разом із науковим керівником розроблено програму лікувально-

профілактичних заходів, модифіковано патогенетично обґрунтовану схему 

корекції порушень. Інтерпретація гістоморфологічних досліджень здійснена 

автором сумісно із співробітниками патогістологічної лабораторії кафедри 

патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». Практичні рекомендації, щодо 

підвищення ефективності прогнозування та профілактики акушерської та 



24 

 

перинатальної патології у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок 

розроблені автором персонально, забезпечено їх впровадження та оцінено 

ефективність. Здобувачем написано та оформлено текст дисертаційної 

роботи, проведено математичну та статистичну обробку отриманих даних, 

підготовлено до публікації наукові праці, доповіді.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» 

(Тернопіль, 2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Жіноче 

здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 

(Тернопіль, 2017), пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство, 

гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(Івано-Франківськ, 2017, 2018).  

Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано 11 

друкованих робіт, із них 7 статтей - у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття - в іноземному періодичному виданні (Індія), та за результатами участі 

опубліковано 3 тези в науково-практичних конференціях за тематикою 

дослідження. 

Обсяг та структура дисертації.  

Дисертаційна робота викладена на 210 сторінках машинопису 

(основний обсяг 167 сторінок), складається з анотації, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів 

власних досліджень, аналізу та обговорення отриманих результатів, висновків 

та практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Список 

використаної літератури нараховує 337 джерел, з них 258 – кирилицею і 79 – 

латиницею. Робота ілюстрована 50 таблицями і 30 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ РОЗВИТКУ АКУШЕРСЬКИХ 

ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ ВАРИКОЗНОЮ 

ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Етіологія, структура, частота та патофізіологічні механізми 

варикозної хвороби у вагітних. Клінічний перебіг варикозної хвороби 

вагітних  та інструметальні методи дослідження 

 

Варикозна хвороба (ВХ) є однією з найбільш розповсюджених форм 

патології периферійних судин серед населення. Різні форми даного 

захворювання зустрічаються у 25–41% жінок репродуктивного віку і у 15– 

22% чоловіків [8, 12, 85, 165, 203, 237]. В індустріально розвинених країнах 

відмічають щорічний приріст захворювання на 2,6% у жінок і на 2% у 

чоловіків [2, 30, 32, 102, 194, 224]. Хронічні захворювання вен (ХЗВ) нижніх 

кінцівок стрімко молодіють і виявляються вже у школярів [2, 33, 48, 268, 

271]. У зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я включила ВХ в 

список «хвороб цивілізації» [31,47, 156, 201, 231].  

Більше ніж 17% населення України, які мають захворювання вен 

нижніх кінцівок  отримують лікування у спеціалізованих клініках, в той час 

як 75 - 85% хворих із порушенням венозного кровотоку спостерігається та 

лікується у непрофільних відділеннях [8, 12, 132, 201, 230].  

У 70-х роках ХХ століття були проведені перші епідеміологічні 

дослідження, які оцінили поширеність ВХ. Було продемонстровано, що серед 

дорослого населення різних країн частота захворювання коливається від  2 до 

60% [40, 48, 134, 259, 278, 279], що пов’язано перш за все з етнічними 

відмінностями. У африканських країнах, Тихоокеанському регіоні частота 

ВХНК рідко перевищує 5-6%, тоді як у Європі цей показник досягає десятків 

відсотків серед дорослого населення.  
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Факторами ризику розвитку ХЗВ традиційно вважають вік, жіночу 

стать, надмірну вагу та ожиріння, спадковість. У жіночої частини населення 

ВХ носить характер пандемічний – флебопатії (що не мають клінічних 

проявів зміни венозної стінки) виявляються частіше, ніж у кожної другої 

представниці «слабкої статі» [40, 53, 55, 259, 284, 286]. Маніфестація хвороби 

найчастіше спостерігається у трьох випадках – під час вагітності, при 

тривалому застосуванні оральних контрацептивів (естрогени) та у зв’язку із 

гормональними змінами, типовими для менопаузи. При цьому доведено, що 

під час вагітності ризик особливо значимий [40, 54,  269, 270, 277, 290]. Разом 

з тим не всі приведені дослідження підтверджують наявність суттєвих 

відмінностей ризику розвитку ХЗВ від статі [40, 64, 105, 269, 272]. 

Багаточисленні наукоі праці також вказують на значиму роль вагітності та 

високого паритету пологів у ґенезі варикозної хвороби [40, 67, 293, 274 ,276, 

292]. Одним із можливих факторів ризику вважають надлишкову масу тіла, 

однак ізольовано розглядати даний фактор досить складно, оскільки високий 

індекс маси тіла асоціюється із віком та паритетом вагітностей в анамнезі [73, 

293 ,299, 301, 302, 311]. Достатньо обґрунтовано признають фактором ризику 

ХЗВ спадковість [40, 75, 259, 294, 298, 300]. Одним із найбільш масштабних 

епідеміологічних досліджень, проведених з використанням класифікації 

СЕАР для діагностики ХЗВ, стала програма Vein Consult, що включила 

обстеження 91 545 пацієнтів із 20 краін світу [40, 76, 293, 294, 298, 310]. ХЗВ 

були виялені у 83,6% включених у дослідження. Серед пацієнтів із ХЗВ жінки 

(68,4%) переважали над чоловіками (31,6%), середній вік обстежених складав 

53,3 роки, а розподіл за класами захворювання був наступним: C0 — 19,7%, 

С1 — 21,7%, С2 — 17,9%, С3 — 14,7%, С4 — 7,5%, С5 — 1,4%, С6 — 0,7% 

[77, 105, 287,289, 313, 314]. 

Висока частота ВХНК у вагітних і породіль пояснюється виникненням 

у період гестації сприятливих та пускових механізмів, таких як збільшення 

об'єму циркулюючої крові і хвилинного обсягу серця, підвищення венозного 

тиску і уповільнення швидкості кровоплину в нижніх кінцівках, гормональна 
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перебудова організму, зміна системи гемостазу і мікроциркуляції [42, 81, 115, 

285, 291, 240].  

ВХ часто ускладнюється тромбофлебітом, який є одним із найбільш 

поширених причин венозних тромбоемболічних ускладнень, із частотою  від 

38 до 50,8%, при цьому 70 – 90% з них виникає під час вагітності [116, 137, 

202,260, 261, 263]. Смертність від тромбоемболічних ускладнень коливається 

від 0,23 до 2,7 на 10 000 пологів і в структурі материнської смертності 

становить 2,8 - 9,2% [109, 130, 156, 160, 233, 264, ].  

Частіше під час вагітності зазнає ураження у вигляді варикозного 

розширення басейну великої підшкірної вени, ніж малої підшкірної вени, у 

співвідношенні 3:1, а у 15% випадків – у поєднанні. Тільки в 9,7% випадків 

уражається стовбур і/чи закінчення сафенальних вен [6, 65, 128, 296, 308, 

309]. Варикозному розширенню у 84,1% в цілому піддаються сафенові 

колатералі і притоки великої підшкірної вени. Добре розвинута м’язова 

оболонка магістральних підшкірних вен здатна періодично скорочуватися і 

протидіяти гідростатичній гравітації. У той самий час, їхні бокові гілки мають 

тонкостінну будову, втрачають властивість до довготривалої протидії і 

піддаються розширенню. Розширення бокових підшкірних гілок на стегні і 

гомілці частіше спостерігається у жінок із вродженою неповноцінністю 

клапанів чи їхньою невеликою кількістю [66, 69, 114, 128, 321, 322]. 

Тому розробка і впровадження в акушерську практику нових, 

високоефективних засобів профілактики і лікування ВХНК у вагітних і 

породіль набувають особливого значення.  

В етіології і патогенезі ВХНК довго існувала механічна теорія, яка 

полягала в тому, що під час вагітності збільшена матка компресійно впливає 

на нижню порожнисту і клубові вени, що викликає стаз крові, зниження 

кровоплину по стегнових венах до 50%, підвищення венозного тиску і 

збільшення венозного об`єму [104, 117, 128, 323, 324, 328]. За даними ряду 

авторів, даний фактор відіграє роль тільки в останньому триместрі вагітності і 

не пояснює причини захворювання в ранні терміни вагітності [104, 169, 171, 
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172, 264, 331]. 

На даний час найбільш популярною є гормональна теорія патогенезу 

ВХ у вагітних, згідно з якою із збільшенням термінів вагітності прогресивно 

зростає продукція прогестерону (Пг) (в 250 разів), який стимулює 

дегенеративно-дистрофічні зміни колагенових і еластичних волокон, що 

призводить до  зниження тонусу венозної стінки і підвищує її еластичність до 

150% від норми, повертаючись до неї лише через 2-3 міс. після пологів [1, 23, 

90, 119, 213, 269].  

За даними ряду досліджень, з настанням вагітності гормони жовтого 

тіла і передньої частки гіпофізу призводять до швидкого росту судин матки, 

знижують їхній тонус і збільшують в 3-4 рази об’єм крові, яка притікає до неї, 

що створює відносну невідповідність у нижніх відділах тулуба між масою 

циркулюючої крові і обсягом клубових судин [1, 100, 108, 139, 215, 316]. 

Прогестерон кумулюється в жировій клітковині, створючи своєрідне 

гормональне депо, місцево впливаючи на стінки вен, що відіграє істотну роль 

у розвитку варикозної хвороби [16, 35, 145, 209, 238, 297]. 

Естрогенні стимулятори росту і розмноження всіх морфологічних 

елементів статевих органів, нервових структур і судинної системи, сприяють 

утворенню та розширенню множинних колатералей, анастомозів із судинами 

органів малого тазу і й зовнішніх статевих органів [37, 38, 45, 58, 93, 118]. 

Однією з причин високої частоти варикозної хвороби нижніх кінцівок у 

вагітних є збільшення маси циркулюючої крові на 20–30%, а також 

гормональна перебудова організму. Та, у наукових пошуках встановлено, що 

рівень прогестерону у сироватці крові вагітних жінок збільшується у 

порівнянні з вихідним у 4,2–4,7 разу, а естрадіолу – у 5,7 рази [128, 214]. За 

показниками авторів, продукція прогестерону зростає у жіночому організмі у 

250 разів, що веде до підвищеного розширення венозної стінки до 150% від 

норми [40, 128, 210]. Венозна гіпертензія спричинює розширення просвіту 

вен у системі великої і/або малої підшкірних вен з формуванням 

недостатності венозного клапанного апарату, особливо остіальних клапанів. 
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Це зумовлює формування патологічних рефлюксів крові. Вертикальний 

рефлюкс виникає із загальної стегнової вени у велику підшкірну вену і/або у 

малу підшкірну вену із підколінної вени, що формує низхідний розвиток 

варикозного розширення підшкірних вен і діагностується у 67–82% випадків. 

Висхідний тип розвитку ВХНК фіксують при горизонтальному рефлюксі 

крові у 14–33% вагітних, коли патологічні рефлюкси крові виникають через 

комунікантні вени гомілки і/або стегна з глибокої венозної системи нижніх 

кінцівок у підшкірні вени нижніх кінцівок [40, 94, 128, 155, 328, 330]. 

Велике значення має спадковість. Наявність цієї патології в обох 

батьків підвищує ризик наслідування хвороби у 60–81% пацієнток [11, 13, 40, 

52, 143, 332]. У жінок виявляють генетичну схильність до варикозного 

розширення у 3–4 рази частіше, ніж у чоловіків, що пов’язано з 

«патологічним геном» [52, 94, 161, 227, 317, 318]. Причому, варикоз, що 

виник під час вагітності, не зникає, а прогресує з наступною вагітністю.  

Таким чином, у вагітних із ВХНК спостерігаються порушення 

гормонального естроген-прогестеронового балансу, зниження тонусу стінки 

судин, їх дилатація і виражена гемодинамічна перебудова внаслідок 

перевантаження клубових вен кров'ю, що відтікає від матки [94, 128, 259, 307, 

312, 336]. Гормональні зрушення при вагітності викликають розслаблення 

м'язових волокон у ділянці клапанів і зниження тонусу судинної стінки, що 

приводить до розширення вен і розвитку відносної недостатності клапанів 

підшкірних, комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок [128, 273 ,304]. 

Виникаюча при цьому гідростатична і  гідродинамічна венозна гіпертензія 

сприяє рефлюксу крові в дистальні відділи кінцівки, яка постійно підтримує 

напругу стінки вени. Даний фактор призводить до гіпоплазії м'язового шару, 

що перешкоджає скороченню вен до початкових розмірів у післяпологовому 

періоді [2, 6, 22, 40, 62, 239]. 

Згідно з думкою більшості дослідників, із збільшенням терміну 

вагітності, гемодинамічні зміни є патогенетичними механізмами подальшого 

розвитку варикозної хвороби впродовж вагітності, за рахунок збільшення 
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об’єму циркулюючої крові на 35-40%, 20-разовому посиленні кровоплину в 

органах малого тазу, збільшенні венозного тиску та уповільненні кровоплину 

у судинах нижніх кінцівок [ 111, 182, 244, 273, 315, 320]. 

За даними літератури, у 80,6% вагітних ВХНК виникала з тієї сторони, 

на якій була прикріплена плацента [128, 225, 329, 326, 333, 337]. При вивченні 

залежності величини венозного тиску в судинах нижніх кінцівок наприкінці 

вагітності від місця локалізації плаценти встановлено, що на боці 

розташування плаценти він виявився вищим, ніж на протилежному, і градієнт 

його склав 27 мм вод. ст. проти 3 мм вод. ст. при локалізації плаценти на 

передній або задній стінці матки [20, 21, 207, 242, 325, 335]. При локалізації 

плаценти на передній і задній стінці матки спостерігався розвиток венозних 

судин, які були спрямовані на бокові стінки матки, що сприяло рівномірному 

навантаженню клубових вен обох боків. При прикріпленні плаценти на 

боковій поверхні матки венозні судини були краще розвинені на стороні 

локалізації плаценти із відтоком крові в клубову вену на тій же стороні. 

Нерівномірний відтік крові від матки у внутрішню клубову вену приводить 

до перевантаження клубових венозних судин відповідної сторони, стазу і 

рефлюксу крові у вени дистальних відділів кінцівки, що є одним з 

патогенетичних факторів розвитку первинної дисплазії підшкірних вен [24, 

91, 185, 226, 305, 306]. 

Відповідно до сучасних уявлень про етіологію і патогенез варикозної 

хвороби у жінок, основне місце відведено дисплазії сполучної тканини (ДСТ), 

що є порушенням розвитку органів і тканин в ембріогенезі і в постнатальному 

періоді [42, 51, 80, 103, 281, 283]. Морфологічною основою ДСТ служить 

зниження вмісту окремих видів колагену або порушення співвідношення між 

ними, що приводить до зниження міцності сполучної тканини багатьох 

органів і систем [42, 51, 164, 275, 282]. Основними причинами ДСТ вважають 

мультифакторний вплив на плід у період внутрішньоутробного розвитку. 

Слід особливо відзначити, що порушення закладки сполучної тканини 

відбувається на етапі раннього ембріогенезу, тобто людина народжується вже 
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запрограмованою на хворобу [43, 92, 97, 234,]. 

Провідні українські педіатричні школи, що досягли за останнє 

десятиріччя значних успіхів у вивченні проблеми недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, констатують велику і наростаючу поширеність 

серед дітей і підлітків диспластичних синдромів, істотний вплив їх на 

клінічний прояв і перебіг більшості типових захворювань та 100% залежність 

від впливу несприятливих факторів у внутрішньоутробному періоді [51, 80, 

121, 190]. Захворювання маніфестує у дівчаток із вродженою слабкістю 

сполучної тканини у пубертатному періоді, коли під впливом естрогенів 

відбувається фізіологічна і морфологічна перебудова венозної стінки 

судинної системи організму. Захворювання розвивається не у всіх жінок, що 

мають ДСТ, проте великий вплив на розвиток варикозного ураження судин, 

мають фактори ризику, які змінюють умови гемодинаміки та приводять до 

хронічного венозного застою в організмі [42, 51, 92, 187, 295, 297]. 

Звертає на себе увагу той факт, що, незважаючи на вдосконалення 

організаційних, лікувально-профілактичних складових акушерської та 

педіатричної допомоги, значна поширеність недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини серед жінок у сучасній українській популяції збігається зі 

стабільно високою частотою перинатальної патології та дитячої 

захворюваності [43, 103, 188, 223, 303].  

Ряд авторів відзначають ще один із факторів розвитку ВХНК, а саме: 

недостатня забезпеченість вен клапанами та їх вроджена анатомічна 

неповноцінність [94, 99, 104, 183]. При поєднанні із ДСТ захворювання може 

проходити із ранньою появою перших ознак і швидким розвитком 

симптоматики. За першою ознакою захворювання ближче до групи 

колагенозів, за другою – до категорії ангіодисплазії [60, 92, 97, 121], а ВХ 

розглядається, як генетично детермінований прояв ангіодисплазій та 

належить до групи колагенозів [43, 80, 103, 164, 188]. 

Слід зазначити, що у сучасних літературних джерелах відзначають 

вплив на розвиток ВХНК нейроендокринних змін. Так, встановлено постійне 
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збільшення вмісту релаксину, який, впливаючи на еластичні волокна, знижує 

тонус гладких м’язів судин та підвищує  ендотеліальну тканинну 

проникливість (у 2-2,5 рази), причому у 72% випадків проникливість зростає 

у напрямку із судинного русла до тканини [23, 61, 82, 125, 154, 235]. Також, 

під час вагітності відбувається певна нейтралізація вазопресину, зниження 

рівня ацетилхоліну у венозній крові та підвищення вмісту серотоніну, що 

призводить до дилятації судин [70, 100, 174, 193]. 

Деякі автори провівши оцінку психоемоційного статусу вагітних із 

варикозною хворобою, виявили підвищення ступеню психоемоційного 

напруження відповідно із прогресуванням стадії та підвищенням локалізації 

ВХНК [177, 192, 249, 255]. 

На думку окремих дослідників, у вагітних виникає сенсибілізація 

материнського організму антигенами плода, і варикозне розширення 

поверхневих вен розглядається як гестоз вагітності. За результатами цих 

досліджень, у вагітних із ВХНК виявлено підвищений вміст у крові активної 

панкреатопептидази Е, що сприяє фрагментації і набряканню еластичних 

волокон у стінці вен із подальшим потовщенням і розростанням сполучної 

тканини та розвитком склерозу судин [14, 79, 82, 125, 256, 335]. 

Вище перераховані фактори, обумовлюючи виникнення та 

прогресування ВХ і її ускладнень, суттєво впливають на перебіг вагітності, 

пологів та післяпологового періоду, зокрема зумовлюючи коагулопатичні 

зсуви [95, 96, 158, 197, 265]. 

У формуванні варикозного розширення поверхневих вен окремі автори 

надають істотного значення імунологічним механізмам, які відіграють 

важливу роль у розвитку не тільки функціональних, але і й структурних 

порушень у венозних судинах [27, 146, 211]. Встановлено, що під час 

вагітності, особливо до кінця її (39-40 тиждень), відбуваються кількісні і 

якісні зміни в системі імунітету, а також неспецифічних факторів захисту 

(знижується абсолютна кількість Т-, В- лімфоцитів, абсолютна кількість 

нейтрофілів і їх розеткоподібних субпопуляцій), що дозволяє віднести 
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вагітність до вторинних фізіологічних імунодефіцитів [27, 146, 150]. 

Зниження імунної реактивності у вагітних є сприятливим фоном для розвитку 

гнійно-септичних ускладнень у пологах і післяпологовому періоді [27, 146, 

150, 211].  

Останнім часом особлива увага надавалася вивченню системи 

гемостазу при ВХ. Відомо, що збільшення коагуляційного потенціалу 

відбувається вже у першому триместрі вагітності. Саме у цей період 

відзначають зростання рівня фібриногену зі зниженням концентрації 

найважливіших проантикоагулянтів - антитромбіну III і протеїну S [104, 147, 

149, 231] . За статистикою до 30 % різних тромбоемболічних ускладнень 

виникає саме у першому триместрі вагітності [104, 118]. До третього 

триместру значно знижується фібринолітична активність крові і збільшується 

її в'язкість [152, 159, 199]. Депресія антикоагуляційних механізмів досягає 

максимуму напередодні розродження [118], коли відзначається значне 

зростання концентрації VII, VIII, IX, X, XII факторів згортання крові при 

зниженні синтезу XI фактора. Авторами виявлено, що у вагітних з ВХ 

частіше, ніж у популяції, виявляються вроджені аномалії системи гемостазу, 

такі як генетичний дефект гену метилентетрагідрофолатредуктази, мутація в 

гені протромбіну, мутація V фактора (Leiden), дефіцит протеїну С, дефіцит 

протеїну S, дефіцит АТ-III, антифосфоліпідний синдром [227, 231, 235, 254]. 

Механізмами, відповідальними за клінічну симптоматику хронічної 

венозної недостатності при вагітності, є наступні : біль: гіпоксія венозної 

стінки, зниження венозного тонусу, перерозтягнення вени; парестезії, 

синдром важких ніг, нічні судоми: гемореологічні розлади, гіпоксія; набряки: 

запальна реакція в периваскулярному просторі, підвищена проникність 

судинної стінки, перевантаження лімфатичних капілярів [181,184, 200, 222, 

228]. Варикозна трансформація басейну великої чи малої підшкірних вен 

супроводжується проявом симптомів венозного відтоку з наявністю так 

званих «венозних» скарг [229, 236, 241, 246].  

Вимірювання венозного тиску на нижніх кінцівках у вагітних показало, 
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що із 16-20 тижнів він підвищується у 2-3 рази. Авторами встановлено, що 

венозний тиск на ураженій кінцівці в порівнянні із здоровою завжди вищий і 

з перебігом вагітності має тенденцію до підвищення, збільшуючи до кінця 

вагітності вихідні дані більш ніж у 2 рази [44, 78, 83, 104]. 

Своєчасна діагностика і класифікація захворювання має вкрай важливе 

значення для акушерів-гінекологів. Загальноприйнятою рахується 

міжнародна класифікація CEAP, яка передбачає врахування клінічних 

(Clinical), етіологічних (Ethiological) і анатомічних (Anatomical) моментів, а 

також характер патофізіологічних (Pathophysiological) розладів [201, 213].  

Для вибору тактики ведення пацієнтів з варикозною хворобою можна 

керуватися ступенем ХВН [172, 201, 213, 231, 235] :0 – відсутня; 1 - синдром 

«важких ніг»; 2 - тимчасовий набряк; 3 - стійкий набряк, ліподерматосклероз, 

екзема; 4 - венозна трофічна виразка.  

Консервативне лікування ХВН передбачає для: 0 ступеня - еластичну 

компресію (лікувальний трикотаж 1-2 класу); 1 ступеня - еластичну 

компресію (лікувальний трикотаж 1-2 класу), епізодичні курси 

монофармакотерапіі; 2 ступеня - еластичну компресію (лікувальний трикотаж 

2 класу), повторні курси монофармакотерапії. 

У наш час існує безліч інструментальних методик, які дозволяють 

оцінювати стан судинної системи, наприклад, ангіографічні 

(рентгенконтрасні, магнітно-резонансні) і радіонуклідні методики. Однак, 

основне місце у дослідженні судинної системи займають ультразвукові 

методики. Їхня широка популярність пов'язана із абсолютною неінвазивністю 

та безпекою для пацієнтів, можливістю проведення динамічних 

спостережень, оцінкою параметрів гемодинаміки, високою інформативністю 

та специфічністю отриманих даних, відносною простотою та доступністю 

дослідження [37, 166, 167, 236]. Впровадження в клінічну практику 

ультразвукової доплерографії уможливило вивчення функціонального стану 

кровотоку у різних судинах [22, 153, 180, 186, 204]. 

Ультразвукова доплерографія – ще один скринінговий метод, який 
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може застосовуватись виключно для виявлення рефлюксу на рівні сафено-

феморального і сафено-поплітеального з'єднання [37, 153, 186]. Проте, 

враховуючи відсутність можливості ідентифікації судини, від якої отримано 

доплерівський сигнал, метод недоцільно використовувати для оцінки 

прохідності підшкірних і глибоких вен, визначення рефлюксу по глибоких і 

перфорантних венах. У зв'язку з цим, ультразвукова доплерографія є 

достатньою для діагностики лише початкових проявів ВХНК у вигляді 

телеангіектазій або ретикулярного варикозу, не пов'язаних із клапанною 

недостатністю перфорантних вен. Кольорове дуплексне сканування - 

провідний метод неінвазивної діагностики, що дозволяє оцінити анатомію 

поверхневої венозної системи, визначити прохідність і стан клапанного 

апарату різних сегментів глибоких вен, виявити неспроможність клапанів 

підшкірних і перфорантних вен, диференціювати венозні і артеріовенозні 

форми ангіодисплазії. Враховуючи схожість клінічних проявів важких форм 

хронічної венозної недостатності, різноманітність клініко-анатомічних форм 

варикозної хвороби, проведення кольорового дуплексного сканування є 

обов'язковим для всіх хворих із ХВН [4, 22, 37, 153, 186, 166]. 

Анатомічна неповноцінність венозних клапанів або їхня функціональна 

неспроможність створюють можливість виникнення патологічного 

ретроградного кровоплину. У системі нижньої порожнистої вени умовно 

розрізняють 3 різновиди насосів, які в нормі беруть участь у забезпеченні 

відтоку крові, а при варикозній хворобі під їхнім впливом виникає 

ретроградний, протиприродній кровоплину у венах нижніх кінцівок: 1) насос 

нижньої порожнистої вени, дія якого проявляється при підвищенні 

внутрішньочеревного тиску; 2) «м'язевий насос» кінцівки - сумарна насосна 

діяльність м'язів, які скорочуються при ходьбі; 3) насос стопи, що  

функціонує тільки при ходьбі, дія його проявляється при опорі на стопу 

внаслідок здавлювання плантарних м'язів [28, 40, 50]. 

Ретроградний кровоплин у нижній порожнистій вені створює 

гіпертензію у клубових венах або у венах нижніх кінцівок. Спочатку 
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ретроградний кровоплин обмежують клапани клубових і стегнових вен, але 

під впливом повторюваної гіпертензії, вроджено-неповноцінні вени 

починають розширюватися, що приводить до відносної недостатності 

клапанів, при кашлі ретроградний кровоплин у великій підшкірній вені може 

досягати 3000 мл/хв [6, 68, 105, 171]. 

Глибокі вени захищені фасціальними футлярами, м'язами, тому в 

глибоких венах спостерігається рівномірна дилатація. У поверхневих венах, 

навпаки, підшкірна жирова клітковина не обмежує можливість 

нерівномірних, іноді досить великих патологічних розширень. У 

магістральних підшкірних венах такі розширення утворюються поблизу 

венозних клапанів. Механізм виникнення таких розширень полягає у тому, 

що при функціональній або анатомічній неповноцінності венозного клапана 

ретроградний кровоплин, проходячи через щілину між стулками, 

відхиляється переважно в один певний бік. Венозна стінка найбільш тонка у 

ділянці синусів венозних клапанів, однак, при ВХНК патологічно 

розширюються не ці відділи венозної стінки, а ділянки, розташовані 

дистальніше клапанів, – це свідчить про пошкоджуючу роль ретроградного 

турбулентного кровотоку [2, 69, 77, 104]. 

Патоморфологічі зміни судинної стінки при ВХ звичайно позначаються, 

як флебосклероз. Авторами встановлено, що у початкових стадіях 

захворювання розвиваються гіпертрофія і неогенез клітинних елементів усіх 

шарів венозної стінки, відбувається її потовщення. Потім одночасно у різних 

ділянках вени починають відбуватися дегенеративні процеси, які 

супроводжуються розростанням сполучної тканини, руйнуються м'язові 

елементи, збільшується число колагенових волокон, переважаючим процесом 

стає склероз, атрофуются гладком’язеві та еластичні елементи. І на кінець, у  

результаті загибелі всіх скорочувальних елементів венозна стінка стає 

ригідною, рубцево-переродженою [28, 29, 66, 105, 172]. Гістологічне 

дослідження вилучених вен у період вагітності та після пологів рідко 

демонструвало наявність того комплексу змін, який характерний для 
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варикозного процесу (відсутність первинної гіпертрофії м'язових волокон, 

вогнищ флебосклерозу, не змінений просвіт vasa vasorum) [ 104, 250, 251]. 

Дослідження останніх років показали, що нерідким проявом ВХ є 

варикозне розширення вен органів малого тазу  [2, 10, 16, 44, 247, 248]. Ця 

патологія залишається недіагностованою, частіше визначається у вигляді 

випадкових знахідок при кесаревому розтині. Разом з тим, наявність 

варикозного розширення судин системи внутрішньої клубової вени може 

сприяти розвитку кровотеч у послідовому  та ранньому післяпологовому 

періодах, гнійно-септичних ускладнень у післяпологовому періоді, є 

безпосередньою причиною тромбоемболії, хронічних запальних процесів 

матки, вторинного безпліддя [5, 105, 108, 247]. 

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити наступне. Згідно сучасних 

літературних джерел, у патогенезі розвитку ВХНК вирішальну роль 

відіграють наступні чинники:  

− спадкова схильність (наявність варикозної хвороби у обох батьків 

підвищує ризик успадкування захворювання до 60%) [16, 177, 215];  

− тривалий прийом контрацептивів до вагітності [5, 227, 248];  

− надмірна маса тіла (перевищення ваги на 20%, в 4-5 разів збільшує 

ризик розвитку захворювання), вік понад 30 років [24, 93, 201];  

− тривалі статичні навантаження, малорухомий спосіб життя [99, 172, 

257];  

− особливості побуту або професія, пов’язані зі значними фізичними, 

статичними та емоційно-стресовими навантаженнями (працівники торгівлі, 

педагоги, медичні працівники та ін.) [24, 189, 220];  

− екзогенні – травма, інфекція, хірургічні втручання, порушення 

нервового апарату судинної стінки, інтоксикації, шкідливі звички (паління, 

алкоголізм, токсикоманія – акушерський травматизм тощо [24, 189].  

− лікарські препарати (серцево-судинні, нейротропні, антибіотики, 

сечогінні, гемодилютанти, наркотичні засоби, гепарин-індукована 
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тромбоцитопенія тощо) [189], а також широке застосування 

внутрішньовенних маніпуляцій [189]. 

− ендогенні (екстрагенітальна патологія та ускладнення вагітності, 

прееклампсія, анемія, антифосфоліпідний синдром, кровотечі тощо), які 

викликають гіперкоагуляцію та гормональні зсуви [6, 7], інші пошкоджуючі 

фактори, які змінюють судинну стінку із наступним утворенням комплексів 

атиген-антитіло. Саме внаслідок цих реакцій порушується коллагенова 

структура сполучної тканини, звільнюються сіалові кислоти та знижується 

резистентність судинної стінки [242].  

− пристінкове тромбоутворення у ділянці розширеного підклапанного 

відділу поверхневих і комунікантних вен, що викликає асептичне запалення  

у прилеглих шарах венозної стінки та призводить до утворення рубця із 

втратою стінкою функціональної активності, її деформації з появою 

турбулентних потоків крові і прогресуючого тромбоутворення [100, 224, 237].  

− вплив порушених  добових, багатоденних та сезонних біологічних 

ритмів системи гемостазу (у нормі вдень спостерігається підвищення 

згортання крові, а вночі – зниження; навесні – гіпокоагуляція і підвищення 

фібринолітичної активності крові, восени – гіперкоагуляційний стан) [118]. 

Поряд з тим дослідження, присвячені оцінці стану венозного 

кровоплину у фетоплацентарній системі, зокрема у системі плодового 

кровоплину, при варикозній хворобі, в літературі відсутні. Практично немає 

повідомлень щодо характеру патологічних змін у плаценті та ступеню їх 

вирженості. Враховуючи зміну тонусу венозних судин, реологічних 

властивостей крові, наявність венозного застою у нижніх кінцівках, стан 

ендотеліальної дисфункції та активацію системи гемостазу, можна думати, 

що різні прояи ВХ здійснюють неоднозначний вплив на внутрішньоутробний 

стан плода. Роботами вітчизняних та зарубіжних вчених виялено ряд 

закономірностей регуляції венозної системи, досліджено різні сторони 

патогенезу захворювань вен, запропоновані методи діагностики, 
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профілактики та лікування   ВХ поза вагітністю.  Поряд з тим, ця проблема в 

акушерстві висвітлена недостатньо, багато питань діагностики, лікарської 

тактики при даному захворювання на момент гестації, як і існуючі та 

прогресуючі плацентарні порушення, залишаються суперечливими та 

контраверсійними.  

 

1.2. Патогенетичні особливості акушерських ускладнень у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок 

 

Захворювання вен у жінок часто ускладнює перебіг вагітності, пологів і 

післяпологового періоду [25, 102, 115, 144, 157]. За даними літератури, у 

пацієнток з ВХНК досить високою є частота раннього гестозу, прееклампсії 

(10,0%), дисфункції плаценти (58,0%), дистресу плода (10,0%), патології 

пуповини (24-26,0%), несвоєчасного вилиття навколоплідних вод (22-24,0%), 

слабкості родової діяльності (15,0%), передчасного відшарування нормально 

розташованої плаценти (2,0%), кровотеч у послідовому і післяпологовому 

періодах (18,0%), післяпологового ендометриту (7,0%) [98, 99, 102, 113, 122].  

Результати сучасних досліджень свідчать про високу частоту 

плацентарної дисфункції у вагітних із ВХНК, що становить від 82 до 93%, а у 

9–12% жінок ускладнюються гіпоксією плода [101, 103, 127, 136].  

У вагітних з ВХ відповідно до прогресування стадії та підвищення 

локалізації варикозного розширення вен відбувається поступове порушення 

матково-плацентарної та плодово-плацентарної гемодинаміки з наступним 

погіршенням функціонального стану фетоплацентарного комплексу. Істотне 

сповільнення гемоциркуляції та збільшення тиску у міжворсинчастому 

просторі може обумовити порушенням венозного відтоку від органів малого 

таза за наявності так званого «високого варикозу». Так, зменшення 

гемоциркуляції у міжворсинчастому просторі сприяє тромбоутворенню, 

гіперкоагуляції, погіршенню швидкості мікроциркуляції та ішемії плаценти 

[112, 118]. Найбільші зміни в системі мати–плацента–плід відзначають у 
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вагітних з варикозом вен малого таза. Виявлені зміни кровотоку, що свідчать 

про венозне повнокров’я малого таза, корелюють зі ступенем плацентарної 

недостатності [120, 138, ,284]. 

Є дані, що у дітей, народжених жінками, що страждають варикозною 

хворобою, мали місце порушення функціонального стану при народженні та 

періоду адаптації у ранньому неонатальному періоді. Так, за даними Сюсюка 

В.Г., Коваль С.Д., у 25% дітей, народжених жінками, у яких симптоми ВХНК 

обумовлені  теперішньою вагітністю, діагностована затримка росту плода, а у 

7-8% мала місце гіпоксично-травматичне ураження центральної нервової 

системи, що у 1,5 та 5 рази перевищувало відповідні показники у групі жінок, 

симптоми ВХНК у яких були обумовлені попередньою вагітністю, або не 

обумовлені вагітністю взагалі та склали – 17-19% та 2-3% відповідно [107, 

115, 133, 238]. 

Лікування цієї категорії хворих представляє значні труднощі, тому що 

може привести до більш важких ускладнень, а саме тромбозів і 

тромбоемболій легеневої артерії [7, 66, 89, 268]. Згідно даних літератри, 

варикозне розширення вен у вагітних і породіль може ускладнюватися 

тромбофлебітом поверхневих і глибоких вен (10%), тромбоемболією 

легеневої артерії (0,6%), розвитком у післяпологовому періоді у 30-50% жінок 

із ВХНК тромбозів [118, 140, 146, 278], де велике значення надають 

порушенням гемостазу, що супроводжує ВХ. 

За даними сучасних наукових досліджень відмічено, що серед пацієнток 

із плацентарною дисфункцією у 16-25% жінок відзначались прояви 

варикозної хвороби, хронічної венозної недостатності і варикозне 

розширення вен тазу [17]. Дія будь-яких патологічних факторів на плід 

опосередковується через структурні і функціональні порушення плаценти, 

тому великий інтерес представляє вивчення плацентарних і ендометріальних 

білків, так званих «білків зони вагітності», що виконують роль гормонів, 

ферментів, проферментів, рецепторів, факторів росту та імунорегуляторних 

агентів [1, 100, 139]. Вивчення плацентарних білків, синтезованих різними 
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частинами плаценти (материнської і плодової), дає новий клінічний погляд на 

їх функцію і роль у розвитку вагітності. Особливе значення із білків, що 

продукуються плацентою, мають плацентарні гормони, зокрема: прогестерон 

(Пг) і його аналог 17-гідроксіпрогестерон (17-ОП), хоріонічний гонадотропін 

людини (ХГЛ), плацентарний лактоген (ПЛ), естріол (Е3), кортизол, альфа - 

фетопротеїн (АФП) [1, 100, 139, 145].  

Ряд авторів відзначають особливості динаміки вмісту альфа-

фетопротеїну у вагітних із ВХ, який характеризується  більш швидшим 

досягненням максимального рівня у порівнянні із здоровими вагітними, що 

дозволяє висловити припущення про більш раннє настання зрілості фето-

плацентарної системи [1, 100, 139].  

Багато дослідників при оцінці гормональної та білоксинтетичної 

функції плаценти встановили, що вміст ПЛ у жінок з ВХНК був достовірно 

нижчим, ніж у контрольній групі. Звертає на себе увагу, що рівень зниження 

ПЛ напряму корелював із вираженістю негативних змін доплерометричних і 

кардіотокографічних показників [139, 145].  

Аналізуючи показники ЕЗ була виявлена аналогічна картина. Також 

було відзначено зниження концентрацій ХГЛ у сироватці крові в 60,0% і 

54,0% випадках у пацієнток з ВХНК, тоді як у здорових жінок концентрація 

ХГЛ у всіх пацієнток відповідала лабораторній нормі. При аналізі показників 

АФП і ПГ була виявлена аналогічна картина, однак ці зміни носили 

мінімальний характер [1, 100].  

За результатами вказаних досліджень, основними маркерами 

дисфункції ендотелію служать зниження продукції простацикліну, відносне 

збільшення тромбоксану, а також великий інтерес останнім часом 

викликають такі можливі фактори ендотеліальної дисфункції, як гомоцистеїн 

та фібронектин [19, 37]. Коваль С.Д., встановлено, що у вагітних з ВХНК 

виявлялася дисфункція ендотелію у вигляді достовірного підвищення рівня 

гомоцистеїну (26,7%) і фібронектину (76,7%), де навіть при незначному 

підвищенні концентрації даних показників, тим не менше, зміни 
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супроводжувалися тромбофілічними порушеннями гемостазу [107, 108, 147]. 

Саме на цьому тлі створюється «сприятливе» середовище для формування 

переважно хронічної плацентарної дисфукції [101, 103].  

Ряд авторів відзначають, що у вагітних з ВХНК,  симптоми якої 

зумовлені теперішньою вагітністю, має місце інтенсифікація процесів 

перекисного окислення ліпідів, які характеризувалися достовірним 

зростанням первинних та вторинних продуктів пероксидації, як у порівнянні з 

контрольною групою, так і групою жінок, симптоми ВХ у яких не пов’язані з 

теперішньою вагітністю, що є свідченням порушення метаболізму і процесів 

адаптації на клітинному рівні [59, 78, 82, 147]. 

У літературі зустрічаються дані, що перебіг вагітності на тлі ВХНК 

супроводжується дисфункцією вегетативної регуляції. Так, у жінок, у яких 

прояви ВХ теперішньою вагітністю, має місце деяке переважання 

симпатичної регуляції, що свідчить про порушення механізмів адаптації та 

компенсаторно-пристосувальних реакцій організму даного контингенту жінок 

[191].  

Ряд авторів відзначають у вагітних з ВХНК зниження концентрації 

загального N-ацетилглюкозаміну при дисфункції плаценти в III триместрі в 

порівнянні з пацієнтками без ВХ. Було встановлено, що концентрація 

вільного N-ацетилглюкозаміну була практично однаковою у всіх групах 

пацієнток. Припущено, що дефіцит ендогенного N-ацетилглюкозаміну 

відбивається саме на утриманні його пов'язаної форми. Цей факт має певне 

значення, так як основні біологічні ефекти N-ацетилглюкозаміну 

здійснюються за рахунок зв'язаної фракції, яка взаємодіє з білковими 

транспортними системами крові і клітинами - «мішенями». Можна 

припустити, що вільний N-ацетилглюкозамін відіграє роль резерву [74, 202].  

Оскільки N-ацетилглюкозамін є фактором антиоксидантного захисту 

організму, що володіє вираженим протизапальним ефектом, то стабільність 

концентрації ендогенного N-ацетилглюкозаміну може бути основою для 

реалізації захисного механізму, що оберігає клітини синцитіотрофобласту від 



43 

 

оксидативної атаки на тлі системної запальної відповіді організму вагітної. 

Отримані результати були узгоджені з даними італійських дослідників, які 

встановили зниження вмісту глюкозаміну в мембранах клітин 

синцитіотрофобласту при вагітності, що протікає з синдромом затримки 

внутрішньоутробного росту плода [74, 202, 283].  

При вивченні вмісту хондроітинсульфатів в сироватці крові пацієнток з 

ВХНК встановлені більш низькі значення вмісту загальних 

хондроітинсульфатів і хондроітинсірчаної кислоти у вагітних із дисфункцією 

плаценти в III триместрі вагітності. Мабуть, концентрація сульфатованих 

мукополісахаридів має відношення до функціонального стану 

фетоплацентарного комплексу, демонструючи складні зміни з боку сполучної 

тканини вагітних на тлі ВХНК. Оскільки мукополісахариди беруть участь в 

забезпеченні нормальної функції ендотелію, то можна припустити зниження 

їх концентрації взаємопов'язаним з ендотеліальної дисфункцією [37, 146, 

242], що відіграє значну роль в регуляції процесів антиоксидантного захисту 

організму вагітної і забезпеченні синтезу плацентарних гормонів [164, 193].  

Дослідження стану системи гемостазу в залежності від стадії та 

локалізації варикозного розширення вен виявило, що при всіх стадіях ВХНК, 

починаючи з І триместру відбувається зростання агрегації тромбоцитів, 

гіперкоагуляційні зміни [140, 199, 203]. Таким чином, однією з 

патогенетичних ланок хронічної ПД є зміни, обумовлені тромбозом 

хоріальних ворсин з подальшою ішемією, відкладенням фібрину і розвитком 

інфаркту, що призводить до порушення перфузії плаценти і взаємодії 

трофобласта з матковими судинами плацентарної площадки, що робить їх 

нечутливими до більшості лікарських препаратів [16, 35, 45, 49, 63, 83]. 

При проведенні функціональних методів дослідження стану системи 

мати-плацента-плід у жінок з ВХ найбільш інформативним є 

доплерометричне дослідження матково-плацентарного та плодового 

кровотоку [45, 49, 140]. Дослідниками було виявлено, що у жінок, у яких 

симптоми ВХНК обумовлені теперішньою вагітністю, порушення 
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кровоплину у матковій артерії сприяло зниженню плацентарної перфузії у 

80% вагітних, що у 1,7 рази вище, ніж у жінок, у яких симптоми ВХ не 

пов’язані з теперішньою вагітністю. Відповідно, у 2,8 рази частіше були 

діагностовані гемодинамічні порушення при дослідженні кровоплину артерії 

пуповини та у 1,8 рази частіше при дослідженні середньої мозкової артерії 

плода [92, 120, 138, 212].  

Виконані дослідження показали, що нерідким ускладненням ВХНК є 

варикоз вен матки [140]. Наявність останнього може сприяти розвитку 

кровотеч у ІІІ періоді пологів, гнійно-септичних процесів у післяпологовому 

періоді і є причиною тромбоемболії [199. 203]. Діагноз варикозу вен матки 

частіше зустрічається у повторновагітних, повторнонароджуючих жінок 

молодого репродуктивного віку [140].  

Одним із ключових аспектів розуміння основ розвитку плацентарних 

порушень є вивчення особливостей будови плацентарного матрикса. Деякі 

дослідники виявили погіршення стану плаценти відповідно з прогресуванням 

стадії та підвищенням локалізації варикозного розширення вен, що 

характеризувалося наявністю у материнський частині плаценти повнокрів’я 

судин (у 100% випадків в стадії декомпенсації варикозної хвороби та при 

атиповому варикозі), пристінкового набряку вен та пристінкових тромбів у 

венах, склерозом стінок судин, у фетальній частині — розширенням і 

набряком міжворсинчастих просторів, скупченням еритроцитів у 

міжворсинчастих просторах, набряком ворсин, повнокрів’ям фетальних 

капілярів [36, 68, 70, 87, 173]. 

При мікроскопічному дослідженні плацент з ВХ та некомпенсованою 

формою ПД патологічні зміни наростали. Кропмаером К.П. встановлено 

посилення деструктивно-дистрофічних процесів у хоріальній пластинці та 

ворсинчастому хоріоні, встановлено наростання некротичних та 

проліферативних змін хоріального епітелію, питома вага якого була 

зниженою, відмічено зниження периферичних трофобластичних елементів, 

виявлені тромбози судин плодової частини, спіральних артерій, відкладення 
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фібрину навколо ворсин, аномальна інвазія трофобласту, інфаркти та 

гіпоплазія плаценти, відмічено гіперплазію та гіпертрофію ендотелію 

капілярів, а у базальній пластинці – посилення некрозу децидуальних клітин 

та геморагічні фокуси [141, 148, 162, 175, 232].  

Практично при всіх ускладненнях вагітності, пологів і післяпологового 

періоду виникають хронічна, підгостра або гостра форми синдрому ДВЗ, яка 

характеризується мікротромбозом системи мікроциркуляції життєво 

важливих органів, порушенням транскапілярного обміну, ішемією, гіпоксією 

органів і тканин, а також тромботичними та геморагічними проявами [7, 66, 

89, 118]. Дослідження коагуляційної ланки гемостазу у здорових вагітних 

підтвердило дані про розвиток фізіологічної гіперкоагуляції під час 

вагітності. У вагітних із ВХНК характеристика системи гемостазу при 

компенсованій формі ВХНК свідчила, імовірно, про локальний синдром ДВЗ 

у мікроциркуляторному руслі, при декомпенсації – ДВЗ із збільшенням 

ризику тромбозу й тромбоемболії [140, 146, 199, 203]. 

Порушення тромбоцитарної ланки гемостазу у вагітних із ВХНК 

одночасно можуть сприяти виникненню кровотечі в ранньому 

післяпологовому періоді. Дослідження гемостазу показало, що його 

порушення спостерігаються навіть при безсимптомному перебігу ВХ і 

можуть бути визначені, як локальний синдром ДВЗ. Декомпенсація ВХ 

супроводжується зниженням числа тромбоцитів, збільшенням часу згортання, 

зниженням функціональної активності тромбоцитів, тобто розвитком 

тромбоцитопатії. Антитромбін-ІІІ має властивість накопичуватися на 

ендотелії капілярної стінки, де в комплексі з гепарином і при участі 

простацикліну забезпечує захист від тромбоутворення [199, 203].  

При хронічному ДВЗ концентрації фібриногену й тромбоцитів часто не 

тільки не знижені (як при гострому ДВЗ), а підвищені у зв'язку з перевагою 

їхнього синтезу над споживанням («суперкомпенсована» хронічна форма 

ДВЗ). При будь-якому пусковому механізмі виникнення 

внутрішньосудинного згортання до процесу залучаються тромбоцити, 
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фундаментальна реакція яких включає вивільнення із тромбоцитів вмісту 

щільних гранул (АДФ, серотоніну) і альфа-гранул типу I (фактора IV і бета-

тромбоглобуліну) [140, 146, 199, 203]. 

Багато авторів вважають очевидним, що у стадії субкомпенсації 

варикозної хвороби, починаючи з І триместру впритул до пологів, 

відбувається зростання агрегації тромбоцитів, гіперкоагуляційні зміни, які 

набувають максимуму у ІІІ триместрі з подальшим поступовим розвитком 

тенденції до гіперкоагуляції напередодні пологів, що відбувається на тлі 

зниження активності АТ-ІІІ і ФАК та накопичення РФМК, які напередодні 

пологів перевищували такі у контролі  у 2,6 рази [203].  

Досить велике практичне значення для клініциста має дослідження 

інших високоінформативних маркерів гемостазіологічних порушень, до яких, 

як відомо, відносяться D-димери. Збільшення вмісту D-димерів під час 

вагітності відображає підвищену активацію коагуляції і тромбіноутворення, 

підвищений фібриноліз або поєднання того й іншого [7, 66, 203].  

Принципово важливим питанням є відношення до плацентарної 

дисфункції як до самостійного клінічного симптому або симптомокомплексу, 

що супроводжує вказаний патологічний стан. Аналіз літератури 

продемонстрував, що частіше всього ПД розглядається окремо від причини, 

якою вона обумовлена, констатується порушення кровоплину у судинах 

фетоплацентарного комплексу внаслідок гіповолемії, тромбозу та 

підвищення резистентності судин, в результаті чого наукова думка 

притримується положення щодо оксигенодефіциту та трофічної 

недостатності плода [17, 101, 103, 112, 118]. Однак залишаються за кадром 

причини, які безпосередньо створили передумови для ПД, а профілактика та 

лікування основного захворювання не завжди пов’язана з превентивними 

заходами даного синдрому. Таким чином, можна зробити висновок про 

недостатнє висвітлення стану системи мати-плацента –плід у вагітних із 

ВХВНК. Саме тому, дослідження клініко-лабораторних показників та 

функціонального стану систем, які беруть участь у регуляції материнсько-
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плодового кровоплину, є одним з найвагоміших і перспективних наукових 

напрямків, що формують основу для розроблення методів профілактики та 

корекції фето-плацентарної дисфункції. 

 

1.3. Сучасні підходи до профілактики та медикаментозної корекції 

гемодинамічних порушень у вагітних із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок 

 

Лікування хворих з ВХ традиційно відносять до компетенції хірургів. 

Дійсно, радикальне усунення варикозного синдрому у багатьох пацієнтів 

можливо тільки таким шляхом. Однак оперативне втручання, як самостійний 

спосіб, що дозволяє домогтися стійкого вилікування ХВН, може бути 

застосоване не більше ніж у 10% пацієнтів, а під час вагітності, у зв'язку з 

високим ризиком післяопераційних ускладнень, воно проводиться тільки в 

гострих ситуаціях (при розвитку тромбоемболічних ускладнень) [56, 57, 61].  

Основними напрямками лікування ХВН є компресійна терапія, 

флебосклерооблітерація, хірургія та застосування фармакологічних 

середників [3, 6, 9, 10, 34].  

У останні два десятиліття підходи до діагностики та лікування ВХВНК 

зазнають істотних змін у зв’язку з формуванням флебологїї як окремої 

клінічної дисципліни, застосуванням високоінформативних і малозатратних 

діагностичних методів та реалізацією лікувальних заходів, призначених для 

масової санації жінок з хронічними захворюваннями вен ще на пре- 

концепційному етапі [12, 34, 56, 57, 135, 183]. В останнє десятиліття 

тенденцією розвитку хірургічного лікування ВХНК є активне застосування 

стаціонарозамінних технологій та ендоваскулярних методів [34, 124, 126, 

176]. На 15 європейському венозному форумі (Париж, 2014) були 

представлені віддалені результати лікування ВХ з використанням методу 

радіочастотної катетерної абляції.  Результати цього проспективного 

дослідження показали дуже високу ефективність методу радіочастотної 
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катетерної абляції. Через 5 років після радіочастотної катетерної абляції 

патологічний рефлюкс відсутній у 95% пацієнтів, що є дуже гарним 

показником, Також на 15 європейському венозному форумі (2014) було 

представлено 31 рандомізоване клінічне дослідження, присвячене 

порівнянню методів ендовенозної радіочастотної та лазерної абляції, 

склеротерапії під контролем УЗД і флебектомії (стріпінг). За матеріалами, 

представленими L. Rasmussen в січні 2012 року на щорічній конференції 

судинних хірургів в Лейпцигу (The Leipzig Interventional Course, LINC), 

частина ендовазальних втручань в структурі хірургічного лікування судинних 

хворіб в США зросла з 7% у 2002 р. до 95% в 2008 р [262, 288, 327, 334]. У 

практиці судинних хірургів Великобританії та Ірландії ця частина на 2008 р. 

становила 20%. За результатами обсерваційного дослідження СПЕКТР, 

представленим на 9–й конференції Асоціації флебологів Росії в травні 2012 

року, у 40% як основу для операції з приводу судинних хворіб методом 

вибору визначили ендоваскулярні втручання, а в 60% − традиційну 

флебектомію. Не викликає сумніву доцільність вказаних втручань на етапі 

підготовки до планованої вагітності [10, 34, 178, 179, 334, 327].  

З огляду на те, що вагітність є головним провокуючим фактором 

розвитку варикозної хвороби, жінкам групи високого ризику доцільно 

проводити профілактику захворювання вже з ранніх термінів [56, 57, 126, 208, 

216]. На етапі жіночної консультації вагітних із варикозною хворобою, 

особливо у стадіях субкомпенсації, декомпенсації та атиповим варикозом, 

необхідно відносити до групи високого ризику  розвитку плацентарної 

дисфункції, а також тромботичних ускладнень, що вимагає ранньої 

постановки на диспансерний облік та спостереження даного контингенту 

пацієнток акушером-гінекологом сумісно з судинним хірургом, та включає у 

стандартні терміни відвідування жіночої консультації, проведення з І 

триместру клінічних обстежень, розширеної коагулограми, клініко-

психологічного скрінінгу, із II триместру – доплерометричної оцінки 

гемодинаміки фетоплацентарного комплексу, дослідження гормональної 
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функції плаценти, біофізичного профілю та реактивності серцево-судинної 

системи плода [12, 57, 217, 253]. 

Щодо передбачення вірогідності тромбоемболічних ускладнень, на 

основі вивчення наявності факторів ризику, формуються групи ризику, 

проводяться всебічні обстеження вагітних, що дозволяє розробити 

індивідуальну схему профілактики тромбоемболічних ускладнень при 

вагітності та розродженні жінок з ВХНК [56, 106, 124, 252]. 

Неспецифічна профілактика коагулопатичних ускладнень у жінок з 

ВХНК залежить від наявності певних факторів ризику і складається з 

наступних заходів: раціональна організація режиму праці та харчування; 

усунення малорухомого способу життя; боротьба з надмірним споживанням 

алкоголю і тютюнопалінням; обов’язкові дозовані фізичні навантаження [126, 

135, 218, 245]. 

При надлишковій масі тіла слід провести корекцію дієти вагітної з 

обмеженням тваринних жирів, вуглеводів, а також продуктів з підвищеним 

вмістом холестерину. Одночасно потрібно збільшити у раціоні кількість 

овочів та фруктів, поліненасичених жирних кислот рослинного походження 

[218, 219, 243].  

Слід зауважити, що дозовані фізичні навантаження (лікувальна 

фізкультура, активні прогулянки перед сном) сприяють підвищенню 

фібринолітичної активності крові, антитромбогенної активності стінок судин 

та покращенню кровообігу в судинах нижніх кінцівок [565, 106, 183, 243]. 

На сьогоднішній день запропоновано багато способів зменшення 

застою та оптимізації відтоку крові у венозній системі нижніх кінцівок при 

варикозній хворобі з метою профілактики тромбоемболічних ускладнень: 

лікувальна гімнастика, активні рухи у ліжку, еластичне бинтування ніг, раннє 

підведення після пологів або операції; застосування супінаторів при 

плоскоступості, дозована ходьба, обмивання ніг під душем, дещо підняте 

положення ніг під час сну, профілактика закрепів; носіння спеціальних 

панчох, електрична стимуляція м’язів нижніх кінцівок; застосування 
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“пневматичних панчох” або пасивної дорзофлексії стопи за допомогою педалі 

з мотором [34, 110, 183]. Ці способи патогенетично обгрунтовані і 

дозволяють знизити ризик тромбоемболічних ускладнень. 

Компресійна терапія є обов'язковим компонентом будь-якого способу 

лікування ХВН і найбільш ефективним методом її профілактики. В даний час 

існує великий арсенал засобів еластичної компресії. Широку популярність 

набувають спеціальні медичні гольфи, панчохи і колготи. Їх створюють за 

технологією, що забезпечує фізіологічний розподіл тиску, який максимальний 

на рівні кісточок і поступово знижується в проксимальному напрямку, 

створюючи оптимальні умови для венозного і лімфатичного відтоку, 

зменшення набряку, скорочення діаметру вен; збільшення швидкості 

венозного кровотоку; поліпшення центральної гемодинаміки; зменшення 

венозного рефлюксу; поліпшення функції венозної помпи; поліпшення 

мікроциркуляції; збільшення дренажної функції лімфатичної системи; 

поліпшення матково-плацентарного кровотоку (на думку деяких авторів) [57, 

61, 176]. 

Застосування компресійних засобів не викликає достовірних змін в 

гемостазіограмі, що дозволяє використовувати їх під час пологів, включаючи 

і кесарів розтин. Ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень у вагітних, які 

страждають на ХВН, знижується в 2,7 рази при використанні 

антитромбоемболічних панчох. Антитромбоемболічна дія медичного 

компресійного трикотажу обумовлена  прискоренням венозного кровотоку, 

зменшенням стазу крові, а також запобіганням пошкодження кровоносних 

судин при їх надмірному розтягуванні [56, 57, 110, 135].  

Компресійний трикотаж 1-2 класу необхідно використовувати щодня 

впродовж протягом всієї вагітності і в післяпологовому періоді не менше 4-6 

міс [57, 61, 124]. 

Фармакотерапія є невід’ємним компонентом консервативного 

лікування ХВН і складається з місцевої терапії та системного лікування. Як 

вказують дані літератури, у II та III триместрах вагітності можливим є 
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використання флеботоніків, діосміну,  та комбінації екстракту гінко з 

гептамінолом і троксерутином [15, 12, 131, 170]. Поряд з тим, відсутність 

рандомізованих контрольованих досліджень  по застосуванню у вагітних 

флеботропних лікарських середників створює передумови їх призначення 

оправданим тільки у тих випадках, коли користь від застосування 

флебопротекторів переважає потенційні негативні ракції.  Не рекомендують 

призначати флеботрпні середники у період лактації. У 2015 р. були 

опубліковані результати когортного дослідження 36 961 вагітних жінок, де 

проведена оцінка частоти переривання вагітності, передчасних пологів, 

розвитку мальформацій у новонароджених, низька маса тіла при народженні, 

а також неонатальна патологія у вагітних, де хоча б один раз призначали ВАП 

(найбільш часто діосмін-гесперидин і троксерутин) та тим жінкам, які не 

використовували [15, 15, 198]. Єдина достовірна відмінність була виялена у 

частоті переривання вагітності, яка виявилася нижчою у вагітних, що 

застосовували ВАП (1,6% проти 6,4%). Поряд з цим, стверджувати, що даний 

факт пов’язний саме з дією ВАП, не слід у зв’язку із суттєвим ризиком 

систематичних помилок у даному дослідженні [26, 170, 18]. 

Протипокази та обмеження використання пероральних флеботропних 

лікарських середників можуть виникнути тільки у випаку їх непереносимості 

або прогнозовано високого ризику небажаних реакцій. Флеботропні 

препарати доцільно призначати у вигляді монотерапії або фіксованих 

комбінацій, оскільки одночасне застосування двох лікарських середників, що 

відносяться до споріднених хімічних класів, не посилює терапевтичний 

ефект, але збільшує вірогідність розвитку небажаних побічних реакцій. 

Флеботропні лікарські середники призначають курсами, тривалість яких 

підбирають емпірично, на основі динаміки симптомів та синдромів, 

тривалості ремісії, а також виникнення небажаних побічних реакцій, і для 

жінок з класами С0S—C2S тривалість стандартного курсу коливається від 1,5 

до 3 міс [34, 124, 126, 178].  

Декілька рандомізованих досліджень стосуються оцінки впливу 
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аспірину на репаративні процеси при ускладненому перебігу ВХ, де відмічено 

прискорення процесів при поєднанні з компресійною терапією. Однак якість 

даних досліджень та невелика кількість охоплених пацієнтів не дають 

переконливого обгрунтування рекомендувати аспірин в якості обов’язкового 

компоненту терапії. Ще одне недавнє клінічне дослідження на великій 

когорті пацієнтів продемонструвало відсутність відмінностей у швидкості 

репаративних процесів при призначенні аспірину як доповнення стандартної 

компресійної терапії.  

Терапевтичний ефект місцевих лікарських препаратів пов’язаний зі 

здатністю діючої речовини проникати через покровний епітелій, що є 

основним бар’єром для середників топічної терапії. Уявно швидкий 

терапевтичний ефект місцевих препаратів за рахунок випаровування окремих 

компонентів (локальна гіпотермія) та масажу під час нанесення швидко 

проходить та вимагає повторного застосування. Необхідно розуміння, що 

місцеві лікарські форми слід використовати у поєднанні з компресійною 

терапією та препаратами системного впливу, можливо для більш швидкого 

впливу на веноспецифічні симптоми (біль, почуття важкості та місцевої 

гіпертермії, локальний набряк тощо), а також віддавати перевагу середникам 

з комбінованим складом, що поєднує різні діючі речовини із кількома 

фарамакодинамічними ефектами (венотонічний, протитромботичний, 

протизапальний) [129, 131, 198]. 

Простота застосування і відсутність системної дії у топічних 

медикаментозних формах (мазевих і гелевих) роблять їх вельми популярними 

серед пацієнтів і лікарів і зумовлюють незамінимість даного методу лікування 

ВХНК у ранні терміни вагітності. Використання місцевих засобів зменшує 

вираженість набряків, стомлюваності, відчуття важкості, судом в литкових 

м'язах. Усі місцеві препарати не чинять системної дії, тому їхнє призначення 

можливе лише як доповнення до базисної терапії ХВН.  

Використання місцевих лікарських форм дуже широко поширене серед 

лікарів і пацієнтів, незважаючи на те, що пов'язано із низьким рівнем 
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доказовості ефективності даного виду терапії (рівень Д і Е). Використання 

місцевих форм повністю виправдане лише при варикозному розширенні вен 

вульви і промежини, коли еластичний трикотаж менш ефективний [26, 15, 

198]. Єдиною ситуацією, коли застосування топічних засобів доцільне при 

вагітності, - це перший триместр вагітності та період годування груддю, так 

як приймати інші препарати не рекомендується. Доцільно застосовувати 

препарати місцевої дії, що містять гепарин [106, 110, 217]. 

Як правило, побічних реакцій не спостерігається, однак при 

безконтрольному використанні місцевих препаратів можливі шкірні 

ускладнення у вигляді гіперкератозу, дерматиту, екземи, обумовлені 

сенсибілізацією при тривалому використанні одного і того ж препарату. Ось 

чому перевагу слід віддавати сучасним ефективним і безпечним засобам [129, 

252, 253]. 

Деякі дослідники вказують, що регулярні сеанси інфрачервоної сауни 

та магнітотерапія, яка здійснюється переважно змінними джерелами 

електромагнітних полів, які при вагітності викликають дилатацію 

периферичних капілярів і артеріол, в результаті чого на 30-40 % знижується 

загальний периферичний опір і хвилинний обсяг кровообігу. Розширення 

периферичних судин призводить до розвантаження кровонаповнення 

внутрішніх органів, що має велике значення при судинних захворюваннях. Як 

додатковий ефект, у процесі розширення судин відбувається і тренування 

м'язів, що відповідають за тонус судин, у результаті чого ці м'язи стають 

більш еластичними і рухливими - зменшуються наслідки варикозної хвороби 

[26, 124, 216].  

Крім того, елементами неспецифічної профілактики є запобігання 

емоційним стресам під час вагітності (сугестивне та медикаментозне) та 

пологів (ретельне знеболювання пологів, тому що больові відчуття 

підвищують згортання крові і можуть стати пусковим моментом для 

тромбоутворення), санація осередків хронічної інфекції (карієс, хронічний 

сінусит, тонзиліт, холецистит, пієлонефрит тощо), обережне застосування 
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медикаментозної терапії, особливо препаратів, що підвищують тромбогенний 

потенціал крові [6, 10, 57, 110]. Не слід зловживати внутрішньовенними 

ін’єкціями, тому що введення концентрованих гіперосмолярних розчинів 

сприяє пошкодженню судинної стінки як внаслідок  травмування голкою чи 

катетером, так і хімічного ураження інтими судин [57, 124, 208]. 

Протягом десятиліть для фармакотерапії застосовувались  

антиоксиданти (вітамін Е, глутамінова кислота, β-каротин) [129, 131, 170]. 

На думку ряду авторів, застосування L-аргініну аспартату у складі 

комплексного лікування пацієнтів із ВХ усувало дисбаланс у різних ланках 

системи гемостазу, справляло позитивний адаптивний вплив на 

протизгортальний потенціал плазми крові, водночас зменшуючи 

коагуляційний. Зниження рівня фібриногену свідчить не лише про зменшення 

згортального потенціалу, коагулолабільності крові, й (на фоні зниження 

чутливості тромбоцитів до арахідонової кислоти) про опосередкований вплив 

L-аргініну аспартату на активність запалення як складової серцево-судинного 

континууму. Позитивний вплив L-аргініну аспартату на агрегаційну 

активність тромбоцитів може свідчити про покращення ендотеліальної 

функції, зокрема її гемостазіологічної складової, при підвищенні 

тромборезистентності [129, 131].  

 Основними напрямками при лікуванні ВХНК є препарати, які 

відновлюють антитромботичну активність стінки судин, ангіопротектори 

(фітин, троксевазин, ескузан, венорутон, веноплант, гінкор форт, діовенор-

600, флебодіа та ін.) [15, 106, 124, 183].  

На сучасному етапі в лікуванні варикозної хвороби намітилася 

тенденція до проведення монотерапії венотонічними препаратами з 

полівалентним механізмом дії, діючими речовинами яких є біофлавоноїди 

діосмін, гесперидин або їх комбінації. Вони чинять венотонічну та 

ангіопротекторну дії, підвищують венозний тонус, зменшують веностаз, 

поліпшують мікроциркуляцію, зменшують проникливість капілярів і 

підвищують їх резистентність, поліпшують лімфатичний дренаж, збільшуючи 
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лімфатичний відтік [15, 34, 126, 176, 208, 218]. 

Дослідники відзначають необхідність включення у фармакотерапію 

дезагрегантів (ацетилсаліцилова та нікотинова кислоти, компламін, 

папаверин, теофілін, курантил, трентал, верапаміл, ніфедипін, декстрани – 

реополіглюкін, макродекс, рефортан та ін.), які при гіперактивності 

тромбоцитарної ланки системи гемостазу в більшості випадків можуть 

усунути синдром ДВЗ крові внаслідок дії препаратів на ініціальні 

патогенетичні механізми. [129, 131, 253 ].  

Згідно сучасних уявлень, універсальним в акушерстві є застосування 

низькомолекулярних гепаринів (фраксипарин, клексан, фрагмін, кліварин та 

ін.), які в порівнянні з гепарином, мають у 3-4 рази тривалішу дію, виявляють 

кращу антитромботичну активність та достовірно набагато нижчу 

вираженість геморагічних ускладнень та інших побічних ефектів, що 

пов’язано з переважною дією на Ха фактор згортання та незначною 

активністю у відношенні до ІІа фактору [3, 6, 9, 106, 243, 252].  

Вченими постійно продовжується пошук нових ефективних та 

нешкідливих антитромботичних препаратів та методів профілактики 

тромбоемболічних ускладнень у жінок з ВХ під час вагітності, пологів та 

післяпологового періоду. 

Резюме. В структурі захворювань серцево-судинної системи у вагітних 

і породіль ВХНК є найчастішою екстрагенітальною патологією. У вагітних 

жінок із ВХНК залишаються не встановлені патогенетичні механізми 

акушерських ускладнень та немає одностайної точки зору на взаємовідносини 

у системі мати-плацента-плід на тлі даної патології. В той же час, плацентарні 

порушення є супутниками хронічної венозної недостатності на фоні 

варикозної хвороби вен нижніх кінцівок та малого тазу, як найбільш частої 

форми екстрагенітальної патології у вагітних. Відсутність відомостей у 

літературних джерелах щодо характеру патологічних змін плаценти та 

ступеню вираженості її компенсаторних реакцій зберігає актуальність даної 

проблеми, а розробка та впровадження сучасних ефективних та безпечних 
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методів прогнозування акушерських ускладнень, адекватної профілактики 

перинатальної патології є доцільним і на часі. 

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 

Моцюк ЮБ, Геник НІ. Особливості формування та функціонування 

фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок за наявності варикозної 

хвороби нижніх кінцівок. Актуальні питання педіатрії, акушерсва та 

гінекології.2017; 1: 111-114. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика груп обстежених жінок та запропоновані 

лікувально-профілактичні заходи 

 

Відповідно до поставленої мети і завдань дане наукове дослідження 

було проведено у два етапи.  

На першому етапі була розроблена методика прогнозування на підставі 

виконаного ретроспективного аналізу за останні 5 років (2012-2016рр.) 

(рис.2.1) 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Ретроспективний аналіз медичної документації за період 

2012-2016 рр. 

 

Для визначення прогностичної значущості різних показників 

проаналізовано історії хвороб 886 вагітних жінок, при цьому поширеність ВХ 
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Вагітність, де є 

поєднання  

ПД та ВХНК 

130 - 32,0% 

Вагітність із 

судинною 

патологією – ВХ 

290 - 32,7% 
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склала 32,7% (290 спостережень), із наростанням у них клінічних проявів у 

динаміці вагітності до 69,1% напередодні розродження. У 406 пацієнток 

вагітність ускладнилася плацентарною дисфункцією (45,8%), з них у 130 

жінок (32,0%) – на тлі судинної патології – ВХНК, а у 196 (22,1%) - 

перебігала без гестаційних ускладнень. Аналіз медичної документації у 290 

вагітних з ВХ дозволив відмітити у 130 осіб поряд із супутньою судинною 

патологією клінічні прояви ПД (44,8%), тобто практично у кожної другої 

пацієнтки із ВХ слід прогнозувати розвиток ПД. Саме ці пацієнтки 

сформували основну групу (ПД+ВХНК); у групу порівняння включили 180 

пацієнток з ПД, обумовленою рядом інших чинників. У ході виконання 

даного етапу дослідження було проведено оцінку 36 показників можливих 

індивідуальних факторів ризику виникнення даної патології, згрупованих за 

такими скеруваннями: соціальні характеристики, репродуктивний анамнез, 

генітальна та екстрагенітальна патологія тощо.  

На другому етапі було проведено обстеження 120 пацієнток із 

діагностованою на момент постановки на диспансерний облік варикозною 

хворобою нижніх кінцівок,  які були розподілені на дві групи:  

− перша група - 60 вагітних із ВХНК, які отримували 

загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи до та під час вагітності 

згідно національних настанов та наказів МОЗ України; 

− друга група - 60 вагітних із ВХНК, які отримували 

запропонований комплекс  лікувально-профілактичних заходів згідно 

модифікованого діагностично-лікувального алгоритму.  

− контрольну групу склали 30 вагітних без акушерської і 

соматичної патології, розроджені через природні пологові шляхи. 

Критерії включення у дві основні досліджувані групи:  

- наявність неускладнених форм ВХНК нижніх кінцівок; за 

класифікацією СЕАР ( С1 та С2); 

- вік жінок від 20 до 39 років;  
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- наявність у анамнезі до трьох пологів;  

Критерії виключення:  

- ускладнені форми ВХНК; за класифікацією СЕАР (С3-С5)  

- вік жінок до 19 та після 40 років;  

- наявність суб- та декомпенсованих форм екстрагенітальної 

патології;  

- більше 3 пологів в анамнезі;  

- антифосфоліпідний синдром та спадкові тромбофілії; 

- проведений кесарів розтин, наявність рубця на матці після 

кесаревого розтину або консервативної міомектомії; 

- відмова від участі у дослідженні.  

Загальноприйнята тактика ведення вагітних із ВХНК включала в себе 

еластичну компресію вен нижніх кінцівок та використання венотоніків  

відповідно до загальноприйнятих рекомендацій.  

Запропонований та удосконалений нами алгоритм ведення вагітних із 

ВХНК за класифікацією СЕАР С1 та С2 включав:  

- використання суміші біофлавоноїдів, яка містить діосмін та 

гесперидин ; 1 таблетка містить флавоноїдної фракції 500 мг, діосміну 450 мг, 

гесперидину 50 мг; схема застосування - тричі на добу впродовж 30 днів у 12-

16, 28-32 та 36-40 тижнів вагітності; 

- застосування L-аргініну аспартату  по 1 мірній ложці тричі на 

добу протягом місяця у 12-16, 28-32 тижні вагітності; 

- жінкам високого та вкрай високого ступеня ризику 

тромбоемболічних ускладнень - призначення низькомолекулярного гепарину 

(Клексан) високими профілактичними дозами 0,4-0,6 од. підшкірно у ділянці 

пупка з моменту верифікації високого та вкрай високого ступеня ризику до 

розродження та впродовж 6-8 тижнів після пологів, із відміною препарату за 

24 години до імовірного розродження та продовживши його введення через 6-

8 годин після пологів; пацієнткам із визначеними у ході дослідженням 

прогностичними критеріями гіперкоагуляційних порушень – з моменту 
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діагностики лабораторних критеріїв.  

- застосування інгібітора агрегації тромбоцитів  100 мкг на добу з 

12 до 36 тижнів вагітності. 

 

2.2. Комплес використаних методів дослідження 

 

Дослідження мало характер проспективного обсерваційного, де 

вагітних було обстежено за схемою, прийнятою у клініці для різніх термінів 

вагітності. Діагностичний алгоритм включав анамнез, антропометрію (індекс 

маси тіла), огляд, пальпацію та проведення загальноприйнятих 

функціональних проб із подальшим визначенням стану гемодинаміки у 

венозній системі та встановленням стадії і локалізації ВХНК за 

класифікацією СЕАР [22, 144]. Обстеження проводилось сумісно із судинним 

хірургом та динамічним апаратним дослідженням. 

Своєчасна діагностика захворювання має вкрай важливе значення для 

акушерів-гінекологів. Загальноприйнятою класифікацією ВХНК рахується 

міжнародна класифікація CEAP, яка передбачає врахування клінічних 

(Clinical), етіологічних (Ethiological) і анатомічних (Anatomical) моментів, а 

також характер патофізіологічних (Pathophysiological) розладів [201, 238, 

273]: 

I. Клінічна класифікація. 

Стадія 0. Відсутність симптомів хвороби вен при огляді та пальпації. 

Стадія 1. Телеангіоектазії / ретикулярні вени. 

Стадія 3. Набряк. 

Стадія 4. Шкірні зміни, зумовлені захворюванням вен (пігментація, 

венозна екзема, ліподерматосклероз). 

Стадія 5. Шкірні зміни, зазначені вище і  виразка, що заживає. 

Стадія 6. Шкірні зміни, зазначені вище і активна виразка. 

II. Етіологічна класифікація. 

Вроджене захворювання (ЄС). 
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Первинне (ЕР) з невідомою причиною. 

Вторинне (ЕS) з відомою причиною: посттромботична, 

посттравматична та інші.  

III. Патофізіологічна класифікація. 

Рефлюкс (PR) 

Обструкція (РО) 

Рефлюкс + обструкція (PR, O) 

Для вибору тактики ведення пацієнтів з варикозною хворобою можна 

керуватися ступенем ХВН [173, 233, 235]: 

0 - відсутня 

1 - синдром «важких ніг» 

2 - тимчасовий набряк 

3 - стійкий набряк, ліподерматосклероз, екзема 

4 - венозна трофічна виразка 

Станадартизоване консервативне лікування ХВН передбачає для: 

0 ступеня - еластичну компресію (лікувальний трикотаж 1-2 класу); 

1 ступеня - еластичну компресію (лікувальний трикотаж 1-2 класу), 

епізодичні курси монофармакотерапіі; 

2 ступеня - еластичну компресію (лікувальний трикотаж 2 класу), 

повторні курси монофармакотерапии; 

Пацієнткам, включеним у дане дослідження, було проведено оцінку 

показників розгорнутої коагулограми за 10 параметрами. Аналіз основних 

критеріїв системи гемостазу у всіх пацієнток проводили у динаміці на фоні 

отриманої терапії у відповідності із вітчизняними керівництвами із 

лабораторної діагностики порушення згортальних властивостей крові за 

стандартними методиками (Г.И. Назаренко 2013) із застосуванням реактивів 

“Технологія-Стандарт”. Дизайн дослідження передбачав визначення 

наступних показників: агрескрин-тест; концентрації тромбоцитів, час 

зсідання крові за Лі-Уайтом; час рекальцифікації плазми (ЧР); толерантність 

плазми до гепарину (ТПГ); активований частковий тромбопластиновий час 
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(АЧТЧ); протромбіновий індекс (ПТІ); тромботест; розчинні фібрин-

мономерні комплекси (РФМК), концентрація фібриногену за Рутбергом; 

фібриноген В, активність антитромбіну-ІІІ (АТ-ІІІ), фібринолітична 

активність крові (ФАК), а також рівень Д- димерів.  

Дослідження агрегації тромбоцитів проводили на лазерному аналізаторі 

агрегації тромбоцитів АЛАТ2 – «Биола», модель ЛА230-2 за допомогою 

методу ФСП (флуктуація світлопропускання). Визначення основних 

коагуляційних тестів проводили на аналізаторі показників гемостазу  Sysmes 

SА-50 (Японія). Визначення антитромбіну–ІІІ (АТ-ІІІ) проводилось на 

імуномультикалібраторі фірми Dialab (Австрія), D-димерів – на 

рефлектометрі Nyco Card Reader II. Діапазон значень склав 0,3-0,42 г/л (75-

125%). Для визначення АЧТЧ використано відповідний набір фірми Cormay 

(Польща). Аналіз проводився на фотооптичному колориметрі. Референтний 

діапазон значень склав 28,5-38,1 секунд. 

Вимірювання протромбінового часу проводились на автоматичному 

коагулометрі фірми Cormay (Польща). Нормальний результат складає 10-15 

секунд.Також визначали ПТІ (відношення протромбінового часу здорової 

людини до протромбінового часу хворої), нормальні значення якого склали 

80-100%.  

Функціональний стан системи мати-плацента-плід оцінювали за 

даними, отриманими при біохімічному скринінгу, ехографічному, 

доплерометричному та кардіотокографічному дослідженні. Для лабораторної 

діагностики використовували вміст плацентарного протеїну, асоційованого з 

вагітністю ( РАРР-А), β-субодиниці ХГЛ, α-фетопротеїну (АФП) та естріолу.  

Поряд з тим, дослідження показників ендокринної функції 

фетоплацентарної системи включало визначення концентрації гормонів: 

плацентарний лактоген (ПЛ), прогестерон (Пг), естріол (Е3), кортизол (Кр) у 

сироватці крові матері за допомогою радіоімунного методу (Г.И. Назаренко) 

при використанні стандартних тест-систем ХОП ИБОХ АН (м. Мінськ, 

Білорусь). Дослідження рівня гормонів проводили тричі у динаміці вагітності 



63 

 

(12-16; 24-28 та 34-38 тижнів вагітності). Ехографічні та доплерометричні 

дослідження плода, навколоплідних вод, плаценти проводилися на 

ультразвуковому апараті за загальноприйнятими методиками [82, 147].  

Методами діагностики ВХ служили: клінічне дослідження (огляд), 

пальпація, збір анамнезу та скарг, ультразвукова доплерографія, 

ультразвукове ангіосканування. Дослідження вен проводили із допомогою 

датчиків з частотою 8 МГц (задня великогомілкова вена, велика та мала 

підшкірні вени) та 4 МГц (задня великогомілкова вена, велика та мала 

підшкірні вени) і 4 МГц (стегнова та підколінна вени). Компресійні проби 

використовували для оцінки прохідності глибоких вен та функціональності 

клапанів глибоких, підшкірних та перфорантних вен.  

Для проведення дуплексного УЗД використано ультразвуковий апарат 

Aloka SSD-1700 (Японія) із застосуванням датчиків з частотою 4-8 МГц, які 

дозволяють поєднувати доплерівське дослідження та візуалізацію судин. При 

ультразвуковому дуплексному ангіоскануванні венозної системи нижніх 

кінцівок та малого тазу визначали: діаметр просвіту основних венозних 

стовбурів, наяність або відсутність рефлюкса, прохідність вен, характер 

венозного кровотоку. Діаметр варикозно розширених вен визначали за 

класифікацією И.А. Озерской та М.И. Агеевой (2009), які виділяють 3 

ступені: 1ст - діаметр вени від 5 до 7 мм, 2 ст. –7 до 10 мм, 3ст. – більше 10 

мм. 

Ехографічні дослідження включали в себе: УЗД сканування плаценти, 

визначення стану та об’єму навколоплідних вод (ОНВ), фетометрію плода, 

виначення плодово-плацентарного коефіцієнту (ППК): відношення маси 

плаценти (г) до маси плода, так як при ПД  може відмічатись, як зменшення, 

так і збільшення (за рахунок набряку) її маси та розмірів, що є однією із 

достовірних ознак її функціональної недостатності (зменшення ППК до 0,13-

0,1 проти 0,15-0,2 у нормі). Оцінку ступеня структурності і зрілості плаценти 

проводили за шкалою P. Grannum (2010). Локалізацію плаценти, товщину її і 

кількість навколоплідних вод визначали за стандартною методикою [82]. 
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Також за допомогою УЗД проводили антенатальну оцінку біофізичного 

профілю плода (БФП), який включав у себе визначення рухової активності, 

тонусу, дихальних рухів у плода (ДРП), ОНВ, а також нестресовий тест [45]. 

При оцінці ОНВ виділяли сонографічні ознаки маловоддя, багатоводдя та 

нормальну кількість навколоплідних вод [147]. Для відображення зв’язку між 

станом плода та об’ємом навколоплідних вод використовували амніотичний 

індекс (АІ). Кожний із досліджуваних показників біофізичного профілю 

плода оцінювали у балах від 2 до 0 у залежності від ступеня порушення його 

стану. Оцінка 10-8 балів свідчила про задовільний стан плода, 5-7 балів – стан 

плода сумнівний, 4 бали і менше – стан, що загрожує життю плода [147].  

Доплерометричні дослідження кровообігу проводили із застосуванням 

комбінованого датчика із частотою 3,5 МГц, що працює у імпульсному 

режимі при частотному фільтрі 100 Гц. Використовували якісну оцінку 

кривих швидкостей кровотоку (КШК), при якій досліджували індекс 

резистентності (РІ), пульсаційний індекс (ПІ) і систоло-діастолічне 

відношення (СДВ) [147]. Досліджувані індекси відбивають ступінь згасання 

пульсової хвилі, при проходженні її через кров'яне русло і використовуються 

як показники периферійного судинного опору. 

Допплерометричні дослідження кровотоку проводили у артерії 

пуповини (ПА), у правій і лівій маткових артеріях (МА), середній мозковій 

артерії плода (СМА), черевному відділі аорти у плода (А). Кровообіг у ПА 

використовували у її середній частині на достатньому віддаленні від місця її 

входження у черевну порожнину плода і плаценту. Кровообіг у МА 

досліджували при УЗД скануванні в ділянці бічних стінок матки.  

Підвищення резистентності току крові маткових судин свідчить про 

порушення маткового кровообігу. Збільшення числових значень СДВ, РІ, ПІ у 

маткових артеріях може розглядатись як рання ймовірна ознака порушення 

матково-плацентарного кровообігу. Загалом це відображається на 

периферичному судинному опорі, який визначається на доплерометричних 

показниках кровотоку в ПА. На відміну від порушення кровотоку в МА, 
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патологія кровообігу в артеріях пуповини свідчить про початковий процес 

декомпенсації життєзабезпечення плода, коли стан визначається як 

централізація кровообігу. Доплерометричні дослідження виконували у 

стандартних умовах у період апное і рухового спокою плода у терміни 12-16; 

28-32 та 34-38 тижнів вагітності. Оцінка стану новонароджених проведена за 

даними карти новонародженого. 

Морфологічні дослідження плацентарної тканини проводили на базі 

кафедри патоморфології та судової медицини Івано-Франківського 

національного медичного університету із використанням стандартизованої 

схеми: визначалася маса кожної плаценти, об’єм плаценти по рівню 

витісненої рідини з мірного резервуару та площа материнської поверхні 

шляхом відбитку на міліметровому папері. Використовувалась стандартна 

схема дослідження плаценти. Після отримання парафінових блоків на 

санному мікротомі робили серійні гістологічні зрізи товщиною 5 мкм, а після 

депарафінізації зрізів препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином і 

аналізували їх на мікроскопі Carl ZEISS Axiotar plus (Microlmaning, 

Німеччина, обладнаному фотокамерою Canon G 10 для отримання цифрових 

зображень.  

Статистична обробка отриманих результатів. Математичні методи 

дослідження проводились на кафедрі медичної інформатики Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та включали як 

традиційні, широко вживані, так і відносно нові підходи. До першої групи 

віднесли варіаційну і альтернативну статистику, кореляційний аналіз; 

до другої групи відносили методи статистичного моделювання. Їхнє 

застосування було можливим після попередньої обробки вихідної інформації. 

При виявленні нормального закону розподілу ознак параметричні критерії 

пов’язані з розрахунком вибіркових середніх та вибіркових дисперсій. Нами 

обчислювалися:  

математичне сподівання M(х) =
i

i

n

x n
=


1

/
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дисперсія D(x) = 
x x n
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середнє квадратичне відхилення x
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ймовірність помилки Р, t – критерій Стьюдента для залежних і 

незалежних груп з метою оцінювання змін показників у динаміці під впливом 
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де М1 і М2 – середні арифметичні значення для зрівнюваних вибірок; 

m1 і m2 – помилка середньої арифметичної відповідно М1 і М2. Також при 

застосуванні t–критерію перевірялась нульова гіпотеза дослідження H0 про 

відсутність відмінностей груп. При значущості р не більше 0,05 (5%), тобто 

при ймовірності різниці не менше 0,95 (95 %) дані вважались достовірними. 

Серед непараметричних підходів оцінки статистичних розходжень 

користувалися серійним критерієм, а також критеріями Уайта і Колмогорова-

Смірнова. Методичні розрахунки здійснювалися відповідно до 

загальноприйнятого керівництва (О.П. Мінцер та Л.Ю. Бабінцева, 2017). 

Дисперсійний аналіз проводився переважно для дослідження динаміки 

змін показників за відповідною методикою. Істотність розходження дисперсій 

оцінювалася за допомогою критерію, заснованого на розподілі Фішера з mіn – 

ступенями свободи (обсяги вибірок): 

F =

x

y

2

2

~

~

 . 

При обчисленні кореляційних взаємовідносин показників 

застосовувалися коефіцієнти лінійної і множинної кореляції. Розрахунки 

проводилися за формулами і методиками. 

Аналіз форми тренду динамічного ряду, інтерполяції і екстраполяції 

даних математичними залежностями здійснювався за допомогою методів 
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статистичного моделювання. 

Для остаточного вибору виду прогностичної функції виконувалися 

математичні розрахунки на етапі попереднього оброблення. Вони 

доповнювалися дослідженнями перебігу процесу в цілому. 

У даній роботі застосовувалася функція лінійного наближення, що є 

ефективною для багатьох практичних завдань: 

y xb b= +
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Для оцінювання адекватності отриманої моделі розраховували 

величину залишкової дисперсії uS
2

 і середньої відносної помилки 

апроксимації  u , де 

( )u i
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S xx
2 2

1

1
= −

=






 ;  

ui

i

i

x

x

x

 =
−

 ; 

u

i

ii
ui

i

x

x

x

 =
−
=

= =

 
1 1

1 1 

 

 . 

Вважалося, що кращі апроксимуючі властивості мала функція, якій 

відповідали найменші значення uS
2

 і  u . 

При цьому, про якість згладжування вихідного ряду у окремих точках 

судили за величиною індивідуальних відносних відхилень: 

ti

t t

t

x

x

x

 =
−

. 
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Модуль оброблення баз даних передбачав дослідження як кількісних, 

так і якісних ознак. Велике значення мав вірний вибір меж між діапазонами 

кількісної ознаки. Невдалий вибір меж міг "згладити" дійсні розходження. 

Для цього використовувався змінений алгоритм Колмогорова-Смірнова, що 

передбачав перебування суми модулів (абсолютних значень) найбільшої і 

найменшої різниці між накопиченими частотами в діапазонах. 

Оцінка розходжень у розмірах часток двох вибірок здійснювалася 

шляхом обчислення значимості розходжень часток (відсотків) за критерієм Ф 

(кутове перетворення Фішера).  

При ознаці якісного характеру для виявлення достовірності розходжень 

використовувався метод “хі-квадрат” (Пірсона). Застосовували традиційне 

розуміння значення коефіцієнта варіації Пірсона і при його значенні більше 

25,0 % показник не розглядався. 

•=
M

V
i

Mi

Si


100,  

де iM  – математичне сподівання досліджуваного тесту, 

Mi  – його середньоквадратичне відхилення. 

Вся методика оцінювалася як середньоарифметична величина для iM : 

n

S

n

i

S

V
V

i

== 1

. 

Для порівняння ймовірності результату, у залежності від наявності 

фактора ризику, розраховували відносний ризик (ВР або англ. OP чи RR) за 

формулою:  

,   

де A – кількість осіб 1 групи, які отримувализагальноприйняті лікувально-

профілактичні заходи та мали досліджувану ознаку, В – кількість осіб 1 
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групи, які отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи та 

не мали досліджувану ознаку, С – кількість осіб 2 групи, які отримували 

удосконалений нами алгоритм та мали досліджувану ознаку, D – кількість 

осіб 2 групи, які отримували удосконалений  нами алгоритм  та не мали 

досліджувану ознаку. 

Для оцінювання значущості ВР розраховуються границі 95% довірчого 

інтервалу (95% ДІ або 95% CI).  

Формула для розрахунку значення верхньої границі 95 % ДI: 

 

. . 

Формула для розрахунку значення нижньої границі 95 % ДI: 

 

 .. 

Також обов'язково оцінювали значення кордонів 95 % довірчого 

інтервалу. Якщо обидва значення - і нижньої, і верхньої межі - знаходяться по 

одну сторону від 1, або, іншими словами, довірчий інтервал не включає 1, то 

робиться висновок про статистичну значущість виявленого зв'язку між 

фактором і результатом із ймовірністю помилки p<0,05. Якщо нижня межа 95 

% ДІ менше 1, а верхня - більше, то робиться висновок про відсутність 

статистичної значущості впливу фактора на частоту результату, незалежно 

від величини показника ВР (p> 0,05). 

Для статистичної оцінки гіпотези причинно-наслідкового зв'язку про 

відсутність відмінностей використовували критерій χ2 (або F – двосторонній 

точний критерій Фішера при n<5), але якщо одне зі значень (A, B, C, D) було 

в інтервалі від 5 до 9, то застосовували формулу з поправкою Йєйтса.  

Порівнювали значення відносного ризику та кордонів довірчого 

інтервалу із одиницею для того, щоб визначити характер зв'язку фактора та 

результату: 

− якщо ВР дорівнює 1, можна дійти висновку, що досліджуваний 
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фактор не впливає на ймовірність результату (відсутність зв'язку між 

фактором і результатом). 

− при значеннях більше 1 робиться висновок про те, що фактор 

підвищує частоту випадків (прямий зв'язок). 

− при значеннях менше 1 - про зниження ймовірності результату 

при впливі фактора (зворотний зв'язок). 

Чутливість розраховували за формулою: А/(А+С), специфічність: 

D/(B+D). 

Як наслідок, вдалося також здійснити всебічний комплексний облік 

факторів, що впливають на здоров’я жінок. Всі перелічені методи обробки 

можна підсумувати (табл.2.1). Зазначене дозволило розробити методику 

прогнозування акушерських ускладнень для зниження перинатальних втрат, 

розробки лікувально-профілактичних заходів. 

Таблиця 2.1 

Застосування математичних методів у вирішенні завдань роботи 

№ 

з/п 
Наукове завдання Математичний метод 

1. Попередня обробка 

даних обстеження 

Варіаційна та альтернативна статистика 

2. Прогностичне 

значення інформації 

Кореляційний аналіз, кластерний аналіз, 

формула Байеса, аналіз інформативності ознак 

3. Вивчення тренду 

показників 

Методи математичного моделювання 

 

Графіки оформлювали за допомогою програм “Microsoft Excell 7.0”. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ ТА ОСНОВНІ 

ПРОГНОСТИЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУКЦІЇ 

В ЖІНОК ІЗ ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

3.1. Прогностична значущість показників факторів ризику формування 

плацентарної дисфункції у пацієнток з варикозною хворобою нижніх 

кінцівок (за даними ретроспективного дослідження) 

 

Проведене ретроспективне обсерваційне дослідження із використанням 

методу експертних оцінок дозволило визначити можливі фактори ризику, які 

впливають на формування та розвиток ПД у жінок із варикозною хворобою 

вен нижніх кінцівок. Для визначення їх прогностичної значущості 

проаналізовано історії хвороб 310 жінок. Основну групу (ОГ) склали 130 

пацієнток, у яких діагностували ПД та ВХ нижніх кінцівок; групу порівняння 

– 180 пацієнток з ПД без ВХ нижніх кінцівок. Нами досліджувалися 

показники можливих індивідуальних факторів ризику виникнення даної 

патології. Було оцінено 36 показників, згрупованих за такими напрямками: 

соціальні характеристики, репродуктивний анамнез, генітальна та 

екстрагенітальна патології. Розподіл по вікових групах подано у табл. 3.1. 

Середній вік досліджуваних склав 26,0±1,4 років у основній групі та 

24,9±2,4 у групі порівняння (р>0,05). Оскільки при співставленні ризиків із 

групою контролю, фактор раннього репродуктивного віку не впливав на 

розвиток ПД, даний показник був недостовірно значимим, у зв’язку з чим не 

враховувався із загального оцінювання обраних можливих прогностичних 

чинників. 

Вік жінок коливався від 18 до 39 років, причому слід відмітити перевагу 

частки пацієнток віком 26-30 років як у основній  (66,2%), так і у групі 

порівняння (68,3%). Також доцільно вказати, що у основній групі віковий 



72 

 

склад  старше 30 років був у 1,5 рази більшим (p<0,05), що позитивно 

корелює із паритетом вагітностей (r=+0,56).  

Таблиця 3.1 

Віковий склад пацієнток досліджуваних груп, абс.ч., % 

Вікові групи, 

роки 

Основна група 

n = 130 

Група порівняння 

n = 180 

абс. (%) абс. (%) 

18- 25 років 27 20,8 41 22,7 

26-30 років 86 66,2 123 68,3 

>30 років 17 13,1* 16 8,9 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

За результатами аналізу соціальних характеристик досліджуваних груп 

(рис.3.1)  виявлено, що порівнювані групи були практично ідентичні.  

 

         а) основна група, п=130                  б) група порівняння, п=180 

Рис. 3.1. Соціальна характеристика досліджуваних груп, п=310. 

 

За професійним статусом серед досліджуваних службовці та робітниці 

складали домінуючу частину (67,7% - у основній та 68,3% - у групі 

28,5
3,8

32,3

35,4

Студенти

Службовці

Робітниці

Домогосподарки

37,2 2,2 31,1

37,2

Студенти

Службовці

Робітниці

Домогосподарки
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порівняння); серед них переажали працівники, робота яких пов’язана із 

малорухливим способом життя та статичним навантаженням (працівники 

торгівлі, педагоги, службовці); (шанси впливу цього фактору ризику у 

основній групі в 1,7 разів вищі, ДІ (0,18-15,28), р<0,05); також спостерігалася 

незначна кількість осіб, які навчаються ( студенти).  

Слід відмітити, що сучасна популяція вагітних характеризується 

високим освітнім рівнем (рис.3.2). Більше половини всіх жінок мали вищу або 

спеціальну освіту (59,2% та 57,8% відповідно по групах), хоча жінки із 

вищою освітою все ж таки складали найменшу частку (19,4%). 

 

а) основна група, п=130                б) група порівняння, п= 180 

Рис. 3.2. Освітній рівень жінок досліджуваних груп, п=310. 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

За сімейним станом більше двох третин складали одружені особи (до 

77,1 %) та за місцем проживання статистичні показники були наступними – 

переважали мешканки міста (71,7%) (табл.3.2). 

У той же час значимою була група одиноких жінок, або таких, що не 

зареєстрували шлюб (26,9% та 20,0% відповідно по групах). 
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Таблиця 3.2 

Окремі соціальні характеристики пацієнток досліджуваних груп, 

абс.ч., % 

Показник Основна група, n = 130 Група порівняння,  n = 180 

абс. % абс. % 

Сімейний стан: 

Одружені 95 73,1 144 80,0 

Неодружені 35 26,9 36 20,0 

Проживання: 

Жителі села 98 75,4* 124 68,9 

Жителі міста 32 24,6 56 31,1 

  

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

  

Слід також відмітити вагомість спадкового фактору схильності до 

судинної патології та тромбемболічних ускладнень по батьківській та 

материнській лінії - у 49 (37,7%) спостереженнях у основній групі проти 10 

випадків (5,6%) - у групі порівняння (p<0,05). 

Анкетування та їх аналіз дозволили встановити високу частку пацієнток 

основної групи, які використовували комбіновані оральні контрацептиви як 

засіб планування сім’ї – більше третини опитаних (33 особи – 30,0 %), а 

також значимий відсоток спостережень шкідливих звичок – паління (53 – 

40,8%).  

Слід також вказати на тривало ліковане непліддя в анамнезі, що 

вимагало гормональної корекції порушеного МЦ, - у третини пацієнток 

основної групи. 

Симптоми варикозної хвороби нижніх кінцівок у пацієнток основної 

групи виникли до даної вагітності у 51 жінки (39,2%), у першому триместрі – 

у 25 осіб (19,23%), у другому триместрі - у 19 (14,6%),  а у третьому 
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триместрі – у 35 вагітних (26,9%) (рис. 3.3).   

 

19,23

14,6

39,2
26,9

До даної вагітності І триместр

ІІ триместр ІІІ триместр

 

Рис. 3.3. Терміни появи симптомів варикозної хвороби у пацієнток 

основної групи, п=130. 

 

Форми варикозної хвороби нижніх кінцівок були представлені 

наступним чином (рис. 3.4) 

41,521,5

36,9

Телеангіоектазії Ретикулярні вени ВХМТ

         

Рис. 3.4. Форми варикозної хвороби нижніх кінцівок, %, п=130. 

 

Поширеність патології статевої сфери була у обох групах достатньо 

високою (табл.3.3). 
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Цікавими з точки зору структури виявилися показники генітальної 

патології, де серед чинників більшого впливу у основній групі слід виділити 

порушення МЦ (45,4%), мікст-інфікування і запальні процеси органів малого 

тазу (48,5%) та оперативні втручання - у кожної п’ятої пацієнтки (20,8%), а 

також патологічні зміни шийки матки - 21,5%. 

Також нами відмічено, що тривало ліковане непліддя (37,7%), звикле 

невиношування і синдром втрати плода (СВП) (12,3%) та порушення МЦ 

(45,4%) складали комбінацію переважаючих у 1,5-1,8 рази факторів у 

основній групі.  

Необхідно також відмітити певну долю пухлинних утворів матки та 

додатків, зокрема міому - у 11 спостереженнях (8,5%) при відсутності у групі 

порівняння (р<0,05). 

Таблиця 3.3 

Особливості генітальної патології, абс.ч., % 

 

Показник 

Основна група 

n = 130 

Група порівняння 

n = 180 

абс. % абс. % 

Патологічні зміни шийки матки 28 21,5 42 23,3 

Порушення МЦ 59 45,4* 26 14,4 

Запальні процеси ОМТ 63 48,5* 33 18,3 

Міома матки 11 8,5* - - 

Операції на матці та додатках  27 20,8* 10 5,6 

Неплідність  49 37,7 39 21,7 

Звикле невиношування та СВП 16 12,3* -  

 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

Порівнюючи структуру факторів ризику виникнення ПД у основній 

групі та групі порівняння зі сторони впливу екстрагенітальної патології, слід 
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виділити достовірно високу частку оперативних втручань на органах малого 

тазу (23,8%), надмірної ваги та ожиріння - у половині випадків (49,2%), 

серцево-судинних захворювань, у том числі вегето-судинної дистонії (34,6%) 

та анемії (49,2%), що у 3,9 раза переважало дані у групі порівняння (табл.3.4). 

Таблиця 3.4 

Частка екстрагенітальної патології у обстежених жінок, абс.ч., % 

Показник 

Основна група 

n = 130 

Група порівняння 

n = 180 

абс. % абс. % 

Захворювання сечовидільної 

системи 
29 22,3 38 21,1 

Анемія 64 49,2* 23 12,7 

Серцево-судинна патологія та 

вегетосудинна дистонія  
45 34,6* 28 15,6 

Надмірна вага та ожиріння 64 49,2* 29 16,1 

Ендокринні захворювання, у т.ч. 

патологія щитовидної залози 
34 26,1 19 10,6 

Оперативні втручання на 

органах малого тазу 
31 23,8* 16 8,9 

Частота тромботичних станів у 

анамнезі 
14 10,8* - - 

 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння.  

  

Відмічено збільшення частки ендокринних захворювань у 2,5 рази. 

Тоді, як ендокринні захворювання, зокрема патологія щитовидної залози, 

захворювання сечовидільної системи (22,3 % та 21,1 % відповідно) не 

продемонстрували відмінностей. Також необхідно відмітити епізоди 

тромботичних станів (тромбози поверхневих вен) у анамнезі у основній групі 
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- у 10,8% випадків. 

Важливими для виникнення та розвитку ПД є дані особливостей 

репродуктивного анамнезу (табл.3.5).  

Таблиця 3.5 

Особливості репродуктивного анамнезу у обстежених жінок, абс.ч., % 

 

Показник 

Основна група 

n=130 

Група порівняння 

n=180 

абс. % абс. % 

Не було вагітностей 49 37,7* 39 21,7 

Впершенароджуючі 27 20,8* 94 52,2 

Повторнонароджуючі 54 41,5* 47 26,1 

1-3 артифіційних абортів 19 14,6 25 13,9 

1-3 мимовільних абортів 16 12,3 21 11,7 

2 та більше термінових пологів 34 26,2* 24 13,3 

Передчасні пологи 11 8,5* 8 4,4 

Народження дитини  

з малою вагою 

17 13,1* - - 

ПД при попередніх вагітностях 36 27,7* 8 4,4 

Запізнілі пологи 12 9,2 15 8,3 

Оперативне розродження в 

анамнезі 

14 10,8 18 10,0 

 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

Слід звернути увагу на меншу частку у 2,5 рази першовагітних у 

основній групі (20,8 % та 52,2 % відповідно), також у 1,7 рази вищим є 

показник відсутності вагітностей (37,7 % та 21,7 % відповідно), тоді як двоє 

та більше пологів у анамнезі відмічено у 2,0 рази частіше у основній групі 

(р<0,05), також вагомою є частка діагностики ПД у основній групі при 
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попередніх вагітностях (27,7 % при 4,4 % - у групі порівняння, р<0,05). Тоді, 

як доля артифіциальних абортів, мимовільного переривання вагітності, 

оперативного розродження та запізнілих пологів залишилися без суттєвих 

відмінностей по групах. 

Структура гестаційних ускладнень першої половини вагітності, 

представлена на рисунку 3.5, характеризується достовірними відмінностями, 

у першу чергу, щодо тих факторів ризику, що прогнозовано впливають на 

розвиток ПД, невиношування та зростання частки репродуктивних втрат. 

20,8 22,3

16,2*

24,6*

36,2*

21,1 20,6

6,7

10,6

22,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Основна група Група порівняння

Ранній гестоз Загроза мимовільного викидня
Загроза передчасних пологів Анемія
БВ

 

Рис. 3.5. Структура гестаційних ускладнень першої половини 

вагітності, % 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

Так, відсоток раннього гестозу у пацієнток обох груп становив 20,8 % 

без достовірних відхилень, найбільш відмінними у основній групі були дані 

щодо анемії – у 2,3 рази та загрози передчасних пологів – у 2,4 рази частіше 

проти даних групи порівняння, а також частоти бактеріального вагінозу ( 36,4 
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% проти 22,8 % відповідно, р<0,05). 

Структура гестаційних ускладнень другої половини вагітності 

продемонструвала більш вагомі відмінності, перш за все щодо частки 

прееклампсії різного ступеню тяжкості та передчасного відшарування 

нормально розміщеної плаценти, яка переважала у основній групі у 1,8 рази, у 

2,4 рази частіше вагітність завершувалася передчасними пологами, анемія 

вагітних відмічена  2,0 рази частіше проти даних групи порівняння, у 1,4 раза 

більшою була частка дистресу плода при вагітності (p<0,05) (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Структура гестаційних ускладнень другої половини 

вагітності, % 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

Ускладнення пологів та раннього післяпологового періоду у 1,7 раза 

частіше відмітили у основній групі, при цьому, аномалії пологової діяльності 

переважали дані групи порівняння у 2,0 рази, субінволюція матки у 1,7 рази 

частіше, аналогічні показники отримано і щодо частки маткової кровотечі, де 
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крововтрата, що перевищувала фізіологічний об’єм, у основній групі 

констатована у 3,1 раза частіше, ніж у групі порівняння ((p<0,05) (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7.  Особливості перебігу пологів та післяпологового періоду у 

пацієнток досліджуваних груп, % 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

Перинатальні наслідки у порівнюваних групах демонстрували 

недостовірні відмінності, проте слід вказати на збільшення у основній групі 

частки новонароджених із масою тіла, малою для терміну гестації, у 1,8 раза, 

у зв’зку з чим зростала частота гіпоксично ішемічного ураження ЦНС та 

порушення процесів адаптації. 

Наслідки вагітностей у двох порівнюваних групах були наступні (рис. 

3.8). Ранні репродуктивні втрати та синдром втрати плода продемонстрували 

недостовірні відхилення по групах, передчасними пологами завершилися 

16,4% та 6,7 % вагітностей відповідно, народження дітей із вагою, малою 
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щодо терміну гестації переважало у основній групі у 1,8 рази, у 1,4 рази 

часіше вагітність завершилася оперативним розродженням проти даних групи 

порівняння (p<0,05).  
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Рис. 3.8. Наслідки розродження пацієнток досліджуваних груп, % 

Примітка. вірогідність * - p<0,05 –  відносно групи порівняння. 

 

Надаємо порівняльну оцінку факторів ризику за результатами 

статистичних обрахунків та використання математичної моделі 

прогнозування їх впливу на імовірність проявів ПД відповідно до зазначених 

напрямів. Порівняльна оцінка проведена по наступним категоріям: 

професійний статус, освіта, сімейний стан, місце проживання, особливості 

генітальної та екстрагенітальної патології та репродуктивний статус.Нами 

було виявлено наступні чинники, представлені у таблиці 3.6.   

 Слід відмітити вагомість впливу серед соціальних факторів таких, як 

старший репродуктивний вік, вища освіта та невизначений сімейний стан.  
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Таблиця 3.6 

Загальні порівняльні оцінки факторів ризику в прогнозуванні ПД 

 

Показник 

Основна група    

n = 110 

Група порівняння 

n = 180 

 ВШ  

(95 % ДІ) 

р  

(χ2/F) 

абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Вік >30 років 17 13,1* 16 8,9 1,5 (0,9-6,4) 1,0 

Показники соціальної харатеристики: 

Студенти 4 3,6 4 2,2 1,6  (0,2-25,3) 1,0 

Службовці 36 32,7 56 31,1 1,0 (0,5-2,0) 0,02 

Робітниці 40 35,5 67 37,2 0,9 (0,5-1,9) 0,03 

Домогосподарки 31 28,2 13 37,2 0,8 (0,5-2,3) 0,03 

Середня 45 40,9 32 42,2 0,9 (0,5-2,2) 0,1 

Середня  спец. 41 37,2 72 40,0 0,9 (0,4-1,8) 0,1 

Вища 24 21,8 32 17,8 1,2 (0,5-3,1) 1,0 

Одружені 95 73,1 144 80,0 0,9 (0,3-2,6) 0,1 

Неодружені 35 26,9 36 20,0 1,4 (0,6-3,3) 0,4 

Жителі міста 98 75,4* 124 68,9 1,1 (0,7-3,0) 0,1 

Жителі села 32 24,6 56 31,1 0,8 (0,3-1,5) 0,7 

Спадковість 49  37,7 10 5,5 6,9 (4,6-12,9) 0,05 

Вживання  КОК 33 30,0 20 11,1 2,7 (1,9-6,2) 0,02 

Шкідливі звички 25 22,7 28 15,6 1,5 (0,6-12,8) 0,1 

Генітальна патологія: 

Патологія ШМ 28 21,5 42 23,3 1,0 (0,2-22,2) 1,0 

Порушення МЦ 59 45,4 * 46 25,6 1,8 (0,8-7,6) 0,02 

Запальні процеси 

ОМТ 

63 48,5 33 18,3 2,7 (1,2-7,8) 0,05 

Міома матки 11 8,5 - - 8,5 (2,1-16,8) 0,002 

Операції  27 20,8* 10 5,6 3,7 (1,3-14,3) 0,02 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Неплідність 49 37,7 39 21,7 1,7 (1,2-5,4) 0,2 

СВП 16 12,3* - 0 12,3 (2,9-21,2) 0,05 

Екстрагенітальна патологія: 

Захворювання 

нирок 
29 22,3 38 21,1 1,0 (0,4-2,8) 0,4 

Анемія 64 49,2* 23 12,7 3,9 (0,5-19,7) 0, 04  

Вегето-судинна 

дистонія  
45 34,6* 28 15,6 2,2 (1,0-6,2) 0,05 

Ожиріння 64 49,2* 19 10,5 4,8  (1,7-26,7) 0,005 

Ендокринні 

захворювання 
34 26,1 19 10,6 2,5 (1,4-9,2) 0,05 

Епізоди 

тромботичних 

станів в анамнезі 

14 10,8* - - 10,8 (1,6-29,0) 0,02 

Репродуктивний анамнез: 

Повторні пологи 54 41,5* 47 26,1 1,6 (0,3-13,4) 0,2 

1-3 артифіційних 

абортів 
19 14,6 25 13,9 1,0(0,5-4,2) 0,5 

1-3 мимовільних 

абортів 
16 12,3 21 11,7 1,0 (0,5-11,2) 0,3 

2 та більше 

пологів 
29 26,3* 24 13,3 2,0 (0,7-8,2) 0,02 

Передчасні 

пологи 
11 8,5* 8 4,4 1,9 (0,9-4,3) 0,04 

ЗРП 17 13,1* - - 13,1 (2,1-28,6) 0,005 

ПД у анамнезі 36 27,7* 8 4,4 6,3 (2,1-29,6) 0,0002 

Запізнілі пологи 12 9,2 15 8,3 1,1 (0,5-11,4) 0,18 
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Серед чинників, пов’язаних  із соматичною та генітальною патологією, 

увагу слід надавати спадковості, тривалому використанню гормональних 

середників, безпліддю у анамнезі, хронічним запальним захворюванням 

органів малого тазу, порушенню МЦ та пухлинним утворам матки та 

додатків. Найбільш вагомим фактором  слід вважати надмірну вагу та 

ожиріння, наявність якого збільшує ризик ПД у 4,8 рази (р<0,05), а також 

епізоди тромботичних станів у анамнезі. Оцінка репродуктивного анамнезу 

дозволила виділити за своєю значимістю вказівки на ПД при попередніх 

вагітностях та народження маловагових дітей.  

За ранжуванням у залежності від розрахованих критеріїв оцінки 

значущості відмінностей отриманих результатів із врахуванням впливу 

фактора ризику щодо прогнозування ПД та сили зв'язку між чинником та 

отриманим результатом у пацієнток з ВХНК, представлено наступні 

причинно-наслідкові зв’язки (табл.3.7).  

Слід зазначити, що ВШ  1 вказує на відсутність причинно-

наслідкового зв'язку між досліджуваним фактором та виникненням 

захворювання, а ВШ  1 вказує на можливу роль досліджуваного фактора, 

тобто на підвищений ризик виникнення ПД через вплив досліджуваного 

чинника. Крім того, для більш точного прогнозу нами було застосовано 

додаткові критерії, зокрема 2, що при більш вагомому одержаному значенні, 

ніж критичне, дозволяє зробити висновок про наявність статистичного 

взаємозв'язку між досліджуваним фактором та ризиком виникненням ПД при 

відповідному рівні значущості.  

У залежності від сили зв'язку фактори ризику було розподілено на такі 

групи: несуттєвий, слабий, середній та відносно сильний. 

Виходячи із отриманих результатів ранжування факторів ризику 

імовірного розвитку ПД можемо дійти наступних висновків. 
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Таблиця 3.7 

Ранжування факторів ризику у прогнозуванні ПД 

 

Показник 

Прогностична оцінка 

ВШ (95 % ДІ) 

р  

(χ2/F) 

1 2 3 

Несуттєвий: 

Захворювання сечо-видільної системи 1,0 (0,4-2,8) 0,4 

Патологія ШМ 1,0 (0,2-2,2) 1,0 

1-3 артифіційних абортів 1,0(0,5-4,2) 0,5 

Ендокринні захворювання 1,1 (0,4-8,2) 0,2 

Гінекологічні операції 1,1 (0,3-4,3) 1,0 

Запізнілі пологи 1,1 (0,5-11,4) 0,18 

Вища освіта 1,2 (0,5-3,1) 1,0 

Неодружені 1,4 (0,6-3,3) 0,4 

Слабкий: 

Вік >30 років 1,5 (0,9-6,4) 1,0 

Шкідливі звички 1,5 (0,6-12,8) 0,1 

Повторні пологи 1,6 (0,3-13,4) 0,2 

Студенти 1,6  (0,2-15,3) 1,0 

1-2 термінових пологів 1,7 (0,7-4,2) 0,8 

Неплідність 1,7 (1,2-5,4) 0,2 

Порушення МЦ 1,8 (0,8-7,6) 0,02 

Передчасні пологи 1,9 (0,9-4,3) 0,04 

1-3 мимовільних абортів 2,4 (0,5-11,2) 0,3 

Середній: 

Більше 2 пологів 2,0 (0,7-8,2) 0,02 

Вегето-судинна дистонія 2,2 (1,0-6,2) 0,05 

Вживання  КОК 2,7 (1,9-6,2) 0,02 

Запальні процеси ОМТ 2,7 (1,2-7,8) 0,05 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 

Операції на органах малого тазу 3,7 (1,3-14,3) 0,02 

Анемія  3,9 (0,5-19,7) 0, 04 

Відносно сильний: 

Ожиріння та надмірна вага  4,8 (1,7-26,7) 0,005 

ПД у анамнезі 6,3 (2,1-29,6) 0,0002 

Міома матки 8,5 (2,1-16,8) 0,05 

Частота тромботичних станів в 

анамнезі 
10,8 (1,6-29,0) 0,002 

Синдром втрати плода  12,3 (2,9-21,2) 0,02 

Затримка розвитку плода  13,1 (2,1-28,6) 0,05 

Спадковість щодо розвитку ВХ 6,9 (4,6-12,9) 0,005 

 

При наявності таких чинників, як ожиріння та надмірна вага, ПД при 

попередніх вагітностях, спадковість, пухлини органів малого тазу, 

народження маловагових дітей у анамнезі, епізоди тромботичних станів тощо, 

ризик розвитку ПД у пацієнток з ВХНК зростає у рази, особливо при 

мультифакторному їх впливі, що є вагомим підтвердженням доцільності 

використання вказаної моделі прогнозування для розробки скринінг-програм 

та формування груп ризику.  

У такому випадку наявність ВХНК у жінок служить достовірним 

обтяжуючим фактором, здатним порушити механізми дезадаптації 

фетоплацентарного комплексу та системно несприятливо впливати на стан 

гемодинаміки у судинах системи мати-плацента-плід.  
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3.2. Прогнозування розвитку плацентарної дисфункції та 

пов’язаних з нею гестаційних ускладнень у жінок з варикозною хворобою 

нижніх кінцівок 

 

Наступною частиною дослідження стало вивчення прогностичної 

значущості вірогідного розвитку ПД у жінок із ВХНК та її вплив на перебіг 

вагітності, пологів тощо. З цією метою досліджували ризики вірогідного 

розвитку ПД та оцінювали інформативність запропонованої нами терапії. 

Для визначення ризику розвитку ускладнень вагітності у жінок з ВХНК 

та неускладненим її перебігом, на тлі якої наступила дана вагітність, нами 

розраховано показники абсолютного та відносного ризиків, зниження 

відносного ризику, їх різниці, індексу потенційної шкоди, а також показників 

інформативності досліджень.  

Як було подано вище у даному розділі, для другої половини вагітності 

характерною є значима частка таких гестаційних ускладнень, як передчасні 

пологи, прееклампсія, анемія, дистрес плода при вагітності та ЗРП.  

У таблицях представлено показники розвитку та наслідків ПД у жінок із 

ВХНК з точки зору порівняння різних методів терапії. 

Оцінка ризиків перебігу ІІ половини вагітності представлена у таблиці 

3.9.  

Дані таблиці демонструють що у другій половині вагітності найбільш 

чутливим з точки зору впливу на прогресування гестаційних ускладнень та 

імовірність негативних перинатальних наслідків був такий фактор, як 

надмірний об’єм навколоплідних вод та прееклампсія різного ступеню 

тяжкості.  

Не можна відкинути і значущість таких чинників, як загроза 

переривання вагітності та клінічні прояви дистресу плода при вагітності, 

синдрому затримки розитку плода, хоча чутливість та специфічність їх була 

дещо нижчою. 
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Таблиця 3.8 

Оцінка ризиків перебігу другої половини вагітності 

Розрахункові 

величини 
ПД Анемія 

Передчасні 

пологи 

Дистрес 

плода 

Багато-

віддя 

 

ПЕ 

Абсолютний ризик у 

1 групі (EER) 
0,8 0,4 0,5 0,1 0,7 0,7 

Абсолютний ризик у 

2 групі (CER) 
0,4 0,2 0,1 0,03 0,07 0,07 

Відносний ризик 

(RR) 
1,8 1,8 3.8 3,0 10,0 10,0 

Стандартна по-хибка 

відносного ризику (S) 
0,2 0,4 0,5 1,1 0,7 0,7 

Нижня границя 95 % 

ДІ (CI) 
1,2 0,8 1,4 0,3 2,6 2,9 

Верхня границя 95 % 

ДІ (CI) 
2,9 4,3 10,0 27,2 39,07 27,2 

Зниження відносного 

ризику (RRR) 
0,8 0,8 2,8 2,0 9,0 8,0 

Різність ризиків (RD) 0,4 0,2 0,4 0,1 0,6 0,7 

Чутливість (Se) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 

Специфічність (Sp) 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 

Критерій χ2/F 
7,0 

(p>0,05) 

1,3 

(p>0,05) 

7,7  

(p>0,05) 

0,4 

(p>0,05) 

0,0 

(p<0,05) 

0,0 

(p<0,05) 

 

У таблиці 3.9 подана оцінка ризиків щодо клінічного перебігу пологів.  
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Таблиця 3.9 

Оцінка ризиків клінічного перебігу пологів 

Розрахункові 

величини 
ПРПО 

Аномалії 

пологової 

діяльності 

Травми 

пологових 

шляхів 

Маткові 

кровотечі 

Оперативне 

розродження 

Абсолютний ризик  

у І групі (EER) 
0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 

Абсолютний ризик  

у ІІ групі (CER) 
0,1 0,1 0,07 0,03 0,03 

Відносний ризик (RR) 4,25 4,7 4,0 5,2 5,0 

Стандартна  

похибка відносного 

ризику (S) 

0,5 0,58 0,74 1,08 1,07 

Нижня границя 95 % 

ДІ (CI) 
1,6 1,5 0,9 0,6 0,6 

Верхня границя 95 % 

ДІ (CI) 
11,15 14,6 17,3 28,6 40,3 

Зниження відносного 

ризику (RRR) 
3,25 3,67 3,0 4,0 4,0 

Різність ризиків (RD) 0,43 0,37 0,2 0,1 0,1 

Чутливість (Se) 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 

Специфічність (Sp) 0,67 0,63 0,6 0,7 0,5 

Критерій χ2/F 0,0005 0,002  0,05 0,05 0,1 

 

Що стосується оцінки ризиків клінічного перебігу пологів, то слід 

відмітити відносно вагомий ризик та чутливість таких чинників, як аномалії 

пологової діяльності, маткова кровотеча та оперативне розродження. 
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Таблиця 3.10 

Оцінка ризиків стану новонароджених 

Розрахункові 

величини 
Задовільний 

Асфіксія 

легкого 

ступеня 

Асфіксія 

середнього 

ступеня 

Затримка  

розвитку 

плода 

Абсолютний ризик у 

1 групі (EER) 
0,3 0,4 0,1 0,17 

Абсолютний ри-зик у 

2 групі (CER) 
0,9 0,1 0,03 0,07 

Відносний ризик 

(RR) 
0,36 4,3 3,0 2,5 

Стандартна похибка 

відносного ризику (S) 
0,26 0,59 1,1 0,8 

Нижня границя 95 % 

ДІ (CI) 
0,2 1,37 0,3 0,5 

Верхня границя 95 % 

ДІ (CI) 
0,6 13,67 27,24 11,9 

Зниження відносного 

ризику (RRR) 
0,64 3,3 2,0 1,5 

Різність ризиків (RD) 0,6 0,3 0,07 0,1 

Чутливість (Se) 0,26 0,8 0,75 0,71 

Специфічність (Sp) 0,09 0,6 0,52 0,52 

Критерій χ2/F 
0,0  

(p<0,05) 

0,004 

(p<0,05) 

0,4  

(p>0,05) 

0,26  

(p>0,05) 

 

Як демонструють дані таблиці 3.10, де представлена оцінка ризику 

стану новонароджених, вагомих відмінностей не вдалося встановити, хоча 

слід відмітити значущість таких клінічних ситуацій, як народження дітей у 
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асфіксії легкого та помірного ступеню тяжкості.  

На заключному етапі вважали за доцільне представити оцінку ризиків 

перебігу неонатального періоду (табл.3.11).   

Таблиця 3.11 

Оцінка ризиків ускладненого перебігу неонатального періоду 

(порушення адаптації, гіпоксично-ішемічне ураженняя ЦНС тощо) 

Розрахункові величини Показники 

Абсолютний ризик у 1 групі (EER) 0,3 

Абсолютний ризик у 2 групі (CER) 0,07 

Відносний ризик (RR) 4,5 

Стандартна похибка відносного ризику (S) 0,74 

Нижня границя 95 % ДІ (CI) 1,06 

Верхня границя 95 % ДІ (CI) 19,11 

Зниження відносного ризику (RRR) 3,5 

Різність ризиків (RD) 0,23 

Чутливість (Se) 0,82 

Специфічність (Sp) 0,57 

Критерій χ2/F 0,4 (p<0,05) 

 

Таким чином, отримані результати дають можливість визначити 

провідні чинники ризику розвитку та прогресування ПД у жінок із судинною 

патологією – ВХНК та створюють передумови для розробки і впровадження 

скринінг-програм,  більш ретельного спостереження за такими пацієнтками та 

модифікації превентивних заходів. 

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 

1. Моцюк ЮБ. Акушерські та перинатальні наслідки розродження 

жінок із варикозною хворобою. Здоровье женщини 2018; .6: 73-76.  
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2. Моцюк ЮБ. Прогнозування плацентарної дисфункції у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок. Здоровье женщини.2018; 7: 69-74 

3. Моцюк ЮБ. Профілактика плацентарної дисфункції у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок. Здоровье женщини. 2018; 9: 59-61.  
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ 

У ВАГІТНИХ ІЗ ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК В 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ГРУПАХ 

 

4.1 Клінічна характеристика пацієнток досліджуваних груп 

 

Визначення факторів ризику розвитку ПД у пацієнток з ВХНК є 

важливим, так як складність формування груп ризику полягає у тому, що 

основні клінічні прояви ПД можна діагностувати після 30 тижнів вагітності, 

коли превентивні міри уже не зможуть суттєво вплинути на розвиток плода. 

Тому пошук прогностичних маркерів, на основі яких можна виділяти групи 

ризику, є доцільним у плані своєчасності профілактичних заходів.  

З метою одержання достовірних результатів при вивченні ефективності 

запропонованих нами лікувально-профілактичних підходів, 120 пацієнток із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок та клінічними проявами ПД були 

відібрані у проведений нами науковий пошук із урахуванням їх ідентичності 

за основними показниками: вік, соціально-економічний та родинний стан, 

генітальна і екстрагенітальна патологія тощо, та розподілені на дві 

досліджувані групи – перша клінічна група (60 пацієнток) та друга клінічна 

група (60 пацієнток). Контрольну групу склали 30 соматично здорових 

вагітних без акушерської патології, розроджені через природні пологові 

шляхи.  

Приведені у таблиці 4.1 результати свідчать про те, що за віком 

досліджувані групи пацієнток були ідентичні. Середній вік жінок становив у 

середньому (26,6±2,3), (26,9±1,2) по групах, та  (24,1±1,2) - у контролі 

(р>0,05). 
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Таблиця 4.1 

Віковий склад жінок досліджуваних груп, %. 

Вік жінок 

Досліджувані групи 

Контрольна група 

n = 30 

І група  

n = 60 

ІІ група 

  n = 60 

18-19 років 23,3 20,0 21,7 

20-30 років 70,0 66,7 65,0 

> 30 років 6,7 13,3 13,3 

 

Слід вказати, що клінічні прояви ВХНК за СЕАР обмежувалися 

групами С1 та С2, телеангіоектазії було відмічено у 8-(6,7%) спостережень. 

Основними скаргами, які подавали пацієнтки були: відчуття тяжкості в 

нижніх кінцівках (близько третини випадків), непостійний набряк нижніх 

кінцівок та поєднання симптомтики – у половині досліджень. Тривалість 

ВХНК була ідентична у обох групах: 1 група – 2,10,2 роки, а у 2 - 2,20,2 

роки (р>0,05).  

 

31,7
5

20

41,7

Телеангіоектазії
Ретикулярні вени
Стійкий набряк
Синдром важких ніг

  

30

8,3

21,5

36,9

Телеангіоектазії
Ретикулярні вени
Стійкий набряк
Синдром важких ніг

 

а) перша група, п=60                      б) друга група, п=60 

Рис. 4.1. Клінічні прояи ВХНК за СЕАП, %. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 
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Вагітні були проанкетовані із метою виявлення найбільш вагомих 

скарг, характерних для даної судинної патології (табл..4.2).  

Таблиця 4.2 

Вихідні дані суб’єктивних та об’єктивних симптомів у пацієнток 

досліджуваних груп, абс. ч., % 

Симптоми Перша група, п=60 Друга група, п=60 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Сухість шкірних покривів 16 26,7 17 28,3 

Синдром важких ніг 19 31,7 18 30,0 

Непостійний біль 18 30,0 18 30,0 

Транзиторний набряк 27 45,0 27 45,0 

Парестезії 26 43,3 27 45,0 

Нічні судоми 23 38,3 24 40,0 

Стійкий біль 9 15,0 8 13,3 

Стійкий набряк 7 11,7 7 11,7 

Телеангіектазії 3 5,0 5 8,3 

Тазовий біль 7 11,7 8 13,3 

 

Соціальний склад жінок приведений у таблиці 4.3.  

Як видно з даних таблиці 4.3, за соціальним складом жінки 

розподілились наступним чином: майже 36,7 % і 33,3 % в усіх групах це були 

жінки робітничих професій. Середню освіту мали 40,0 % у І групі та  43,3 % - 

у ІІ групі, середню спеціальну  - відповідно 40,0 % і 36,7 %. За соціальним 

станом більшість із них були одружені (76,7 %  у І групі і 73,3 % у ІІ групі) та 

були мешканками міста (у І групі – 80,0 %, у ІІ групі – 76,7 %). 

Таким чином, соціальні характеристики у пацієнток, включених у 

дослідження були практично ідентичними, без достовірних відмінностей, що 

забезпечило репрезентативність досліджуваних груп. 
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Таблиця 4.3  

Розподіл обстежуваних жінок за соціальним складом, % 

Соціальний склад 

жінок 

Досліджувані групи 

Контрольна 

група,  п=30 

І група 

 п=60 

ІІ група 

 п=60 

Студенти, учні 3,3 3,3 3,3 

Службовці 30,0 33,3 30,0 

Робітниці 36,7 33,3 36,7 

Домогосподарки 30,0 30,0 30,0 

Освіта 

Неповна середня 3,3 3,3 3,3 

Середня 40,0 40,0 43,3 

Середня спеціальна 36,7 40,0 36,7 

Незакінчена вища 10,0 10,0 6,7 

Вища 10,0 6,7 10,0 

Сімейний стан 

Одружені 76,7 76,7 73,3 

Неодружені 23,3 23,3 26,7 

Проживання 

Жителі міста 63,3 80,0* 76,7* 

Жителі села 36,7 20,0* 23,3* 

 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних групи контролю, р<0,05. 

 

Спадковий чинник виявлено у 9 пацієнтів обох груп (7,5 %), КОК 

використовували 19 жінок (18,3 %), третина пацієнток мала шкідливі звички – 

паління.  

Заслуговують на увагу результати оцінки особливостей  

репродуктивного анамнезу, що представлені у таблиці 4.4.   
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Таблиця 4.4 

Особливості репродуктивного анамнезу (абс.ч, %) 

 

Показник 

Групи жінок 

Контрольна 

група n=30 

 І група 

  n=60 

ІІ група 

n=60 

Першовагітні 20 - 66,7 25 - 41,7* 24 - 40,0* 

Повторновагітні 10 - 33,3 35 - 58,3* 36 - 60,0* 

1-3 артифіційних абортів 4 - 13,3 16 - 26,7* 14 - 23,3* 

1-3 мимовільних абортів 2 - 6,7 8 - 13,3* 10 - 16,7* 

 >2 термінових пологів 8 - 26,7 28 - 46,7* 24 - 40,0* 

Передчасні пологи - 2 - 3,3* 2 - 3,3* 

Народження дитини з 

малою вагою 

- 8 - 13,3* 6 - 10,0* 

ПД при попередніх 

вагітностях 

- 22 - 36,7* 18 - 30,0* 

Запізнілі пологи - 4 - 6,7* 4 - 6,7* 

Звикле невиношування - 4 - 6,7* 3 - 5,0* 

 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних групи контролю, р<0,05. 

 

Як свідчать результати вивчення репродуктивного анамнезу, 

першовагітні у контрольній групі склали 66,7 %, тоді як у обох групах 

порівняння – їх частка була меншою у 1,7 рази (41,7 % і 40,0 % відповідно). 

Звертає на себе увагу вищий у 2,0 рази рівень артифіційних (26,7 %  та 23,3 % 

по групах) та мимовільних абортів (13,3 % та 16,7 % відповідно) проти даних 

контрольної групи (р<0,05). Передчасні пологи у анамнезі представлені у 

поодиноких випадках у досліджуваних групах при відсутності у контролі. 

Слід відмітити значимий відсоток плацентарної дисфункції при попередніх 

вагітностях (36,7% та 30,0 % відповідно по групах).  
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Серед інших факторів ризику заслуговує на увагу фонова генітальна 

патологія, що представлена в табл. 4.5  

Таблиця 4.5 

Особливості гінекологічного анамнезу (абс.ч., %) 

 

Показник 

Групи жінок 

Контрольна 

група. 

n=30 

І група  

n=60 

ІІ група  

n=60 

Патологічні зміни шийки матки 1 - 3,3 6 - 10,0* 8 - 13,3* 

Порушення менструальної функції - 14 - 23,3* 16 - 26,7* 

Хронічні запальні процеси 1 - 3,3 12 - 20,0* 13 - 21,7* 

Перенесені гінекологічні операції - 3 - 5,0 3 - 5,0 

Неплідність в анамнезі - 7 - 11,7* 8 - 13,3* 

Пухлини матки та яєчників - 2 – 3,3 2 – 3,3 

 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних групи контролю, р<0,05. 

 

Як видно із отриманих даних, у пацієнток І та ІІ групи провідними були 

наступні чинники: порушення менструальної функції (23,3% та 26,7% 

відповідно), тоді, як інші нозології зустрічалися рідше: хронічні запальні 

процеси репродуктивної системи (20,0% та 21,7% відповідно); патологія 

шийки матки (10,0% і 13,3% відповідно), а також неплідність в анамнезі 

(11,7% та 13,3% по групах). Операції на матці та додатках у анамнезі 

зустрічались у кожній групі по 3 випадки (5,0%), у 4 випадках (3,3%) 

діагностовано пухлинні утвори додатквів та матки. 

Серед основних варіантів супутньої екстрагенітальної патології (табл. 

4.6) звертає на себе увагу найбільш високий рівень надмірної маси тіла та 

ожиріння у половини обстежених жінок (56,7% та 58,3% по групах) та 

наявність тромботичних ускладнень в анамнезі (по 10,0% у кожній групі), 
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вагомою є частка тиреоїдної патології  у кожної п’ятої пацієнтки, що корелює 

з порушенням МЦ (21,7 % та 20,0%), анемії  у більшої третини обстежених 

(36,7% та 40,0 %) та вегето-судинної дистонії (48,3% та 46,7%).  

Таблиця 4.6 

Частота екстрагенітальної патології (абс.ч., %) 

Екстрагенітальні 

захворювання 

Групи жінок 

Контрольна 

група  n=30 

І група  

n=60 

ІІ група  

n=60 

Захворювання сечо-видільної 

системи 
2 - 6,7 16 - 26,7* 12 - 20,0* 

Хронічний тонзиліт 1 - 3,3 4 - 6,7 6 - 10,0* 

Анемія 2 - 6,7 22 - 36,7* 24 - 40,0* 

Серцево-судинна патологія, у 

т.ч. вегето-судинна дистонія 
2 - 6,7 29 - 48,3* 28 - 46,7* 

Надлишкова маса тіла та 

ожиріння 
3 - 10,0 34 – 56,7* 35 – 58,3* 

Тиреоїдна патологія   1 - 3,3 13 - 21,7* 12 - 20,0* 

Оперативні втручання на 

органах малого тазу 
1 - 3,3 15 - 25,0* 16 - 26,7* 

Частота тромботичних станів 

в анамнезі 

- 

- 
6 - 10,0* 6 - 10,0* 

 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних групи контролю, р<0,05. 

 

З огляду на спрямованість роботи потрібно відмітити вагому частоту 

тромботичних станів до вагітності у анамнезі (по 10,0 у обох групах)  у жінок 

із варикозною хворобою нижніх кінцівок.   

Таким чином, як показали результати проведеної клінічної 

характеристики жінок різних груп, добір пацієнток здійснювався із 
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урахуванням мети і завдань даного наукового дослідження, а також із 

дотриманням принципу рандомізації, що є необхідною умовою. 

 

4.2. Клінічний перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у 

пацієнток досліджуваних груп 

 

У даному розділі нашої наукової роботи представлені у порівняльному 

аспекті особливості перебігу вагітності у жінок контрольної та першої групи, 

де було використано загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи.  

Так, встановлено, що у пацієнток першої групи домінували явища 

загрози мимовільного переривання вагітності (40,0 % проти 6,7 % у контролі; 

р < 0,05); переважали прояви порушення мікробіоценозу статевих шляхів - у 

4,0 рази (26,7 % проти 6,7 %; р < 0,05); ранній гестоз – у 3,5 рази (23,3 % 

проти 6,7 %; р < 0,05) та анемія вагітних у 2,5 % рази (25,0% проти 10,0%; р < 

0,05) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Клінічний перебіг першої половини вагітності (абс.ч., %) 

Показники 

Групи жінок 

Контрольна група  

n=30 

І група  

 n=60 

Ранній гестоз 2 - 6,7 14 - 23,3* 

Загроза мимовільного викидня 2 - 6,7 24 - 40,0* 

Порушення мікробіоценозу  

статевих шляхів 

2 - 6,7 16 - 26,7* 

Респіраторні вірусні інфекції 
2 - 6,7 14 - 13,3* 

Анемія вагітних 3 - 10,0 15 - 25,0* 

Примітка. * - вірогідність показника р < 0,05 проти даних контрольної 

групи. 
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Після 20-22 тижнів вагітності (табл. 4.8) аналогічна закономірність 

повністю зберігалася і надалі. Підтвердженням цьому є висока частота ПД у 

жінок із ВХНК, які отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні 

заходи (у 3,1 рази більша до 41,7 % проти 13,3 % у контролі; р < 0,05), та 

анемії вагітних - у 2,2 рази (до 36,7 % проти 16,7 % у контролі; р < 0,05).  

Привертає до себе увагу значима частки прееклампсії різного ступеню 

тяжкості (у 4,7 рази частіше проти даних контролю, р < 0,05), причому із 

ранньою появою клінічних ознак у терміні 24-26 тижнів гестації та значним 

набряковим синдромом  (у 57,9 % спостережень).  Затримка розвитку плода 

відмічена у кожної четвертої пацієнтки (23,3 %). 

Не менш значимими стали показники аномалії розміщення плаценти, 

частка яких у 5,0 рази перевищували дані контролю (р < 0,05) та передчасне 

відшарування нормальної розміщеної плаценти (ПВНРП) – у 8,3 % випадків. 

Таблиця 4.8 

Клінічний перебіг другої половини вагітності (абс.ч., %) 

Показники 

Групи жінок  

Контрольна група 

n=30 

І група 

 n=60 

Прееклампсія 2 - 6,7 19 – 31,7* 

Загроза передчасних пологів 2 - 6,7 18 - 30,0* 

Плацентарна дисфункція  4 - 13,3 25 – 41,7* 

Затримка розвитку плода 1 - 3,3 14 - 23,3* 

Анемія вагітних 5 - 16,7 22 - 36,7* 

Аномалії розміщення плаценти 1- 3,3 9 - 15,0* 

ПВНРП - 5 – 8,3 * 

Примітка. * - вірогідність показника р < 0,05 порівняно з даними 

контрольній групі. 

 



103 

 

Отримані нами результати продемонстрували значиму частку 

гестаційних ускладнень, пов’язаних із ПД, та негативних перинатальних 

наслідків у пацієнток з ВХНК, зокрема синдром затримки розвитку плода або 

народження плода, малого до гестаційного терміну, відмічено у 1,8 раза 

частіше (р<0,05), прееклампсія діагностовано у 4,7 раза частіше, загроза 

переривання та невиношування – у 4,5 раза частіше, що стало підставою для 

проведення оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу у 

такому ж методологічному аспекті (контрольна та перша група). 

Високу частоту різних ускладнень вагітності відмічено, як під час її 

перебігу, так і при розродженні (таблиця 4.9).  

Таблиця 4.9 

Клінічній перебіг пологів у обстежених жінок (абс.ч., %) 

Ускладнення 

Групи жінок 

Контрольна група  

n=30 

І група  

n=30 

Термінові пологи 30 – 100,0 52 – 86,7 

Передчасні пологи - 12 – 18,3 

Передчасний розрив плодових 

оболонок 
3 - 10,0 56,7* 

Аномалії пологової діяльності 3 - 10,0 46,7* 

Дистрес плода 1 - 3,3 16 - 26,7* 

Кесарів розтин 2 - 6,7 11 -18,3* 

Маткова кровотеча ,в. т.ч. масивна 

крововтрата 

1 – 3,1 

- 

12 – 20,0* 

6 – 10,0* 

 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними контролю,  р< 0,05 

 

Так, насамперед, це стосується частоти передчасного розриву плодових 

оболонок (1 група – 56,7%) із подальшими порушеннями  пологової 

діяльності під час пологів (І група – 46,7%) практично у половині 

спостережень. У свою чергу це призводило до розвитку дистресу плода (у 
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26,7 % спостережень) і, відповідно, кесаревих розтинів (І група – 18,3 %). У 

жінок контрольної групи усі пологи були своєчасними, тоді як у І групі 

частота передчасних пологів складала 18,3% (12 випадків). Слід вказати на 

високий відсоток маткових кровотеч (20,0 %), у тому числі і масивний об’єм 

крововтрати.  

Серед основних ускладнень післяпологового періоду (табл. 4.10) слід 

виділити 7 (11,7%) випадків ендометриту (після пологів та після кесарева 

розтину); 3 (5,0%) випадків тромботичних ускладнень та 11 (18,3%) випадків 

– порушення скорочувальної діяльності матки після пологів і субінволюція. 

Усі випадки ускладнень були проведені за загальноприйнятими принципами.  

Таблиця 4.10 

Ускладнення післяпологового періоду (абс.ч., %) 

 

Показання 

Групи жінок 

Контрольна група 

n=30 

І група 

 n=60  

Ендометрит - 7 - 11,7* 

Лохіометра - 11 – 18,3 * 

Тромботичні ускладнення - 3 - 5,0 

 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними контролю,  р< 0,05 

 

Враховуючи вище викладене, нами також була проведена оцінка 

факторів ризику ТЕЛА у пацієнток з ПД та ВХНК. 

Як демонструють дані рисунку 4.2, у 16,7% спостережень встановлено 

високий ступінь ризику тромбемболічних ускладнень із комбінацією великих 

та малих критеріїв ризику тромбемболій, що вимагало дообстеження, корекції 

лікування та узгодження із ангіологом антикоагулянтної терапії, її доз, 

препаратів та термінів застосування. 
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Рис. 4.2. Оцінка факторів ризику ТЕЛА у пацієнток з 

плацентарною дисфункцією та ВХНК, % 
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Як демонструють дані рис. 4.2, найбільш вагомими чинниками при ПД 

стали надмірна вага та ожиріння, анемія, прееклампсія + ЗРП. Слід відмітити і 

значиму частку екстренного КР серед усіх опитаних.  

При оцінці стану новонароджених ми враховували кількість дітей, що 

народилися відповідно до груп (контрольна – 30 та перша група – 60). 

Перинатальні втрати складали 1 випадок серед жінок першої групи (3,3 %) – 

респіраторний дистрес-синдром на фоні недоношеності (пологи відбулись у 

32-33 тижні вагітності).  

У задовільному стані народилося більшість дітей контрольної групи 

(93,3%), тоді, як у жінок І групи – 56,7% (табл. 4.11). Відповідно у помірній 

асфіксії - 33,3%, тяжкій 10,0%. 

Таблиця 4.11 

Стан новонароджених у обстежених жінок (абс.ч., %) 

Показання 

Групи жінок 

Контрольна група 

n=30 
1 група  n=60  

Задовільний 18 - 93,3 34 - 56,7* 

Асфіксія помірного ступеню 2 - 6,7 20 - 33,3* 

Тяжка асфіксія - 6 - 10,0 

Постнатальна загибель плода - 1 - 3,3 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними контролю,  р< 0,05 

 

Перинатальні втрати мали місце тільки у жінок із ПД, асоційованою із 

ВХНК, що отримували загальноприйняті підходи до профілактики 

гестаційних укладнень.  

Аналізуючи постнатальну захворюваність новонароджених (таблиця 

4.12), слід відмітити високий рівень постгіпоксичної енцефалопатії (26,7%); 

порушення процесів адаптації (21,6%) та респіраторного дистрес-синдрому 

(20,0%). 
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Таблиця 4.12 

Постнатальна захворюваність (абс.ч., %) 

 

Показання 

Групи жінок 

Контрольна група 

n=30 

І група  

n=60  

Постгіпоксична енцефалопатія 4 - 6,7 16 - 26,7* 

Порушення процесів адаптацї - 13 – 21,6* 

Респіраторний дистрес синдром  - 12 - 20,0* 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними контролю,  р< 0,05 

 

Отже, результати наших досліджень свідчать про наявність високої 

частоти акушерської та перинатальної патології у жінок із ВХНК, що, 

безумовно, свідчить про необхідність удосконалення  алгоритму 

діагностичних та  лікувально-профілактичних заходів. 

 

4.3. Параметри венозної гемодинаміки у обстежених вагітних з 

плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою нижніх кінцівок 

 

У ході дослідження проведено аналіз  результатів гемодинамічних 

параметрів кровотоку у правих  та  лівих зовнішніх клубових, яєчникових і 

маткових венах, а також у великій підшкірній та стегновій венах шляхом 

оцінки середньої швидкості кровотоку (СШК), діаметру поперечного перерізу 

(ДПП), обсягу кровотоку (ОК) та площі поперечного перерізу (ППП) у 

вагітних з ПД та ВХНК. 

Як показано на рисунку 4.3., отримані результати наукового пошуку 

демонструють, що ДПП клубових вен у вагітних контрольної  групи 

знаходиться у межах 0,9-1,2 см, тоді як у половині спостережень (61 – 50,8 %) 

у жінок двох клінічних груп діагностовано розширення клубових вен до 1,5 

см, у 37 осіб (30,8 %) діаметр поперечного перерізу знаходився у межах 1,5-
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1,8 см, а у 28 пацієнток ( 23,3  %)  -  > 1,8 см. 
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Рис. 4.3. Розподіл вагітних у залежності від ДПП клубових вен, %. 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними контролю,  р< 0,05 

 

У 19 вагітних (15,8%) виявлено статистичну різницю між правою та 

лівою клубовими венами вже у першій половині вагітності, що 

підтверджуються розрахунками площі поперечного перерізу, де у контролі 

ППП не перевищує 0,1 см2 (табл. 4.13). 

Таким чином, найменша площа поперечного перерізу у досліджуваних 

групах спостерігалася у 57,7% у правій клубовій вені (у ІІ групі  – у 53,3%) , в 

у 63,3% - у лівій клубовій вені (ІІ група – 56,7%), більше як у третини 

обстежених (48,3% та 36,7% відповідно) мало місце суттєве збільшення 

площі поперечного перетину клубових вен.  

Середня швидкість венозного кровотоку у контрольній групі вагітних 

складала більш ніж 15 см/с.  
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Таблиця 4.13  

Площа поперечного перерізу клубових вен, % 

 

Досліджувана  

судина 

ППС,  

см2 
І група, п=60 ІІ група, п=60 

 Абс.ч. % Абс.ч. % 

 

Права зовнішня вена  

0,1-0,15 31 51,7 32 53,3 

0,16-0,2 18 30,0 19 31,7 

0,21-0,25 11 18,3 9 15,0 

 

Ліва зовнішня вена  

0,1-0,15 38 63,3* 34 56,7 

0,16-0,2 12 20,0* 16 26,7* 

0,21-0,25 10 16,7 10 16,7 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними правої зовнішньої вени,  

р< 0,05 

 

Результати розрахунку середньої швидкості кровотоку у хворих на 

варикозну хворобу  наведені в таблиці 4.14. 

Таблиця 4.14  

Середня швидкість кровотоку у глибоких венах, % 

 

Досліджувана  

судина 

СШК, 

см/с 
І група, п=60 ІІ група, п=60 

 Абс.ч. % Абс.ч. % 

 

Права зовнішня вена  

3,2-5,0 25 41,7 26 43,3 

5,1-10,0 21 35,0 23 38,3 

10,1-15,0 14 23,3 11 18,3* 

 

Ліва зовнішня вена  

3,2-5,0 24 40,0 23 38,3 

5,1-10,0 23 38,3 25 41,7* 

10,1-15,0 13 21,7 12 20,0 

Примітка. * - вірогідність відносно даних першої групи, р<0,05. 
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Як видно з отриманих даних, фактично у двох третин спостережень у 

обох группах спостерігалась низька СШК у клубових венах (3,2-10,0 см/с), 

без суттєвих відмінностей як в правій,  так і в лівій венах. Проведені нами 

дослідження показали, що ДПП яєчникових вен у здорових жінок не 

перевищує 0,4 см. Тоді, як у більше як 80 % обстежених вагітних даний 

показник вен мав середню та високу ступінь розширення (більше 0,4-0,6 см), 

а у 13 пацієнток (21,7 %) у кожній групі напередодні розродження поряд із 

максимальним ступенем розширення встановлено дисбаланс між лівою та 

правою яєчниковими венами (табл. 4.15). Аналогічні відмінності щодо 

показників ППП  та  СШК демонструють більш виражену ступінь порушень у 

лівій яєчниковій вені у ІІІ триместрі вагітності, ніж у правій, що, очевидно, 

обумовлено особливостями анатомії матково-яєчниково-ниркового венозного 

басейну.  

Розрахунок ДПП, ППП та СШК маткових вен не виявили істотної 

різниці у динаміці вагітності, проте напрередодні розродження тільки у 31 

спостереженні (25,8 %)  відмітили максимальна  СШК (10,1-20 см/с).  

Таблиця 4.15  

Розподіл вагітних залежно від ДПП яєчникових вен  

у ІІІ триместрі, % 

 

Досліджувана  

судина 

СШК, 

см/с 
І група, п=60 ІІ група, п=60 

 Абс.ч. % Абс.ч. % 

 

Права яєчникова  

0,4 30 50,0 29 48,3 

0,5 25 41,7 26 33,3 

>0,6 5 8,3 5 8,3 

 

Ліва яєчникова   

0,4 30 50,0 28 46,7 

0,5 22 36,7* 24 40,0* 

>0,6 8 13,3* 8 13,3* 

Примітка: * - вірогідність проти даними правої яєчникової вени, р< 0,05 
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Розрахунки ДПП та ППП підтвердили дані, що свідчать про найбільш 

виражені морфологічні зміни у стегнових венах у вагітних жінок. При 

розрахунку ДПП стегнової вени діаметр 1,5 см та більше спостерігається у 

80,8% випадках, тільки у 15,8% постережень швидкість кровотоку становила 

70,0-77,0 см/с, а суттєве зменшення кровотоку (17,0-40,0 см/с) спостерігалось 

у третини. У вагітних із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою 

нижніх кінцівок встановлена неспроможність сафено-феморального, сафено-

поплітеального співусть, що підтверджується зниженням швидкості 

антеградного кровоплину у великій підшкірній і підколінній венах на 20,0% 

та його турбуленцією (80,0%), зниженням швидкості кровоплину в стегнових 

венах (у 26,6%), 

Аналогічні відмінності отримали при оцінці кровообігу у великих 

підшкірних венах, а саме: розширення вен до 2 см та більше мали майже 

42,5% обстежених вагітних, а у 9,2% розширення було у межах 1-1,3 см, що 

наближено до норми, без дисонансу на лівій і правій судинах. 

У подальшому ми вважали за доцільне представити результати 

дослідження гемодинамічних показників венозної системи нижніх кінцівок у 

динаміці вагітності.  

Так, результати ультразвукового дуплексного сканування  

продемонстрували, що при дослідженні у горизонтальному положенні при 

ВХНК швидкісні показники антеградного кровотоку були нижчими, ніж у 

здорових жінок  із  турбуленцією кровоточу у ділянках співусть. 

 Швидкість антеградного кровотоку у великій підшкірній і підколінній 

венах у пацієнток І групи із ВХНК виявилася на 18,5 та 20,0% нижче, ніж у 

групі контролю.  

 Незважаючи на суттєві індивідуальні розбіжності, при зміні положення 

пацієнток з горизонтального у вертикальне у жінок із ВХНК спостерігалося 

досить суттєве розширення просвіту вен – від 10,0 до 20,0%, у порівняно із 

нормою (р<0,05). 
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Статистично значимою виявилась різниця між діаметром великої 

підшкірної вени у зоні сафено-феморального співустя і на межі між верхньою 

та середньою третиною стегна у І групі у порівнянні з контрольною, як у 20-

22 (табл. 4.16), так і у 33-34 тижні вагітності. 

Таблиця 4.16 

Діаметр стовбура великої підшкірної вени  

у 20-22 тижнів вагітності, M±m 

Діаметр БПВ (см) Контрольна група 

n=30 

І група 

n=30 

Сафено-феморальне спів’устя 0,57 ± 0,03 0,84 ± 0,04* 

Верхня-середня третина стегна 0,39 ± 0,01 0,48 ± 0,01* 

P < 0,05 <0,05 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних групи контролю, р<0,05.  

 

Аналогічні результати були і напередодні розродження (табл.4.17). 

Таблиця 4.17 

Діаметр стовбура великої підшкірної вени  

у 34-36 тижнів вагітності, M±m 

Діаметр БПВ (см) Контрольна група 

n=30 

І група 

n=30 

Сафено-феморальне спів’устя 0,57 ± 0,03 0,86 ± 0,04 

Верхня-середня третина стегна 0,39 ± 0,01 0,49 ± 0,01 

P < 0,05 <0,05 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних групи кконтролю, 

р<0,05. 

 

Отримані дані наукового пошуку демонструють прогресування 

клінічних ознак ХВН у пацієнток, де вагітність наступила на тлі ВХНК, та 

появу ознак венозного застою у малому тазу у 13 спостереженнях (21,7 %), 
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що є прогностично несприятливим маркером щодо перебігу вагітності, 

прогресування ПД та негативних перинатальних наслідків.  

Таким чином,  аналіз показників венозної гемодинаміки у пацієнток із 

ПД та ВХНК дозволив отримати об’єктивне підтвердження морфологічних 

порушень судинної стінки та прояви венозного застою і порушення 

гемодинаміки у малому тазу, що наростали до ІІІ триместру вагітності.  

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 

1. Моцюк ЮБ, Геник НІ. Особливості формування та 

функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок за наявності 

варикозної хвороби нижніх кінцівок. Актуальні питання педіатрії, акушерсва 

та гінекології.2017;  1: 111-114. 

2. Моцюк ЮБ.  Акушерські та перинатальні наслідки розродження 

жінок із варикозною хворобою.  Здоровье женщини. 2018; 6: 73-76.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ, ГЕМОДИНАМІКИ ТА 

МОРФОЛОГІЇ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ 

З ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

5.1. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу за даними 

інструментальних методів дослідження у вагітних з варикозною 

хворобою нижніх кінцівок 

 

Проведена оцінка показників плацентографії у пацієнток І групи 

представлена напередодні розродження рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Результати плацентографії у пацієнток І групи, % 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Аналіз отриманих результаті дозволив діагностувати кальциноз у 

третині спостережень, ділянки підвищеної та зниженої ехогенності, кисти, 
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псевдоінфаркти, ділянки крововиливів, варикозне розширення вен та 

міжворсинкового простору, підвищення ехогенності та збільшення частки 

потовщення плаценти більше як у половині випадків, що є опосередкованим 

критерієм дисфункції плаценти та ступеню її компенсаторних властивостей.  

Нами проведена  порівняльна у оцінка всіх параметрів, які вивчаються, 

на 20 - 22 тижні (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Ехографічні показники стану плаценти у терміни 20-22 

тижні вагітності, % 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05.  

 

Дані вище поданого рисунку свідчать, що уже у 20 - 22 тиж. гестації у 

жінок з ВХНК верифікуть сонографічні ознаки патології плаценти у 20,0% 

випадків, а також відставання фетометричних показників розвитку плодів (у 

13,3% спостережень) у основному, асиметричної форми. Як 

продемонстрували дані, подані у попередніх розділах, у 14 (23,3%) вагітних І 

групи було встановлено ЗРП, підтверджений після народження, за ступенем 

тяжкості: І ступінь у 7 пацієнток (57,1%), ІІ ступінь – у 5 (35,7%), ІІІ ступінь – 
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у 1 (7,14%). 

Показники ОНВ подані на рисунку 5.3, де продемонстровано зміни зі 

сторони обсягу навколоплідних вод (маловіддя – 6,7 % та багатовідді – 8,3 

%). 
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Рис. 5.3. Ехографічні показники об’єму навколоплідних вод та  

фетометричних даних у терміни 20-22 тижні вагітності, % 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Необхідно відзначити, що при оцінці функціонального стану 

фетоплацентарного комплексу до 20 тижнів вагітності достовірних 

відмінностей між контрольною та І групою ми також не спостерігали (р>0,05) 

(табл. 5.1).  

Доплерометричні показники швидкості кровоплину у маткових артеріях 

та артеріях пуповини у ці ж терміни вагітності достовірно не відрізняються 

серед жінок контрольної та І групи (р>0,05).  

Таким чином, отримані результати дозоляють стверджувати про 

збереження адаптаційно-компенсаторних особливостей плацентарного 
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комплексу у термін гестації 20-22 тижні вагітності, проте у 20,0 % 

спостережень відмітили сонографічні ознаки функціональних порушень та 

ЗРП, у основному асиметрична його форма. 

Таблиця 5.1 

Доплерометричні показники в 20-22 тижнів вагітності  

Показник 

Групи жінок 

Контрольна група 

n=30 

І група   

n=60 

СДВ у артерії пуповини 3,820,23 4,040,32 

ІР у артерії пуповини 0,720,13 0,830,05* 

СДВ у середньо-мозковій артерії 6,590,51 6,790,45 

ІР у середньо-мозковій артерії 0,800,06 0,920,07* 

СДВ у матковій артерії 1,730,14 1,830,15* 

ІР у матковій артерії 0,420,03 0,460,04 

Примітка. * - вірогідність проти даних контролю, р<0,05. 

 

Наступним етапом дослідження була оцінка динамічних змін 

сонографічних та допплерометричних ознак порушення функціонального 

стану фетоплацентарного комплексу у динаміці вагітності у терміни 34-36 

тижнів гестації (рис. 5.4).  

Отримані результати демонструють більш виражені порівняно з 

попередніми даними у терміни 20-24 тижні вагітності зміни. Так, у пацієнток 

з ВХНК при вагітності частота структурних змін плаценти  у дані терміни 

склала 46,7%, що вказує на прогресування росту частки даного маркеру у 2,3 

рази у динаміці вагітності (р<0,05);  
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Рис. 5.4. Показники планетографії у терміни 34-36 тижнів 

вагітності, % 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Відмічено зростання відмінностей у об’ємі навколоплідних вод у 2,0 

рази – до 31,6%, ЗРП – у 1,8 рази (до 23,3%), за рахунок асиметричної форми 

– 20,0% (рис.5.5). 
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Рис. 5.5. Ехографічні показники об’єму навколоплідних вод та 

фетометричних даних у терміни 34-36 тижнів вагітності, % 

Примітка. * різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 
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Отримані результати демонструють прогресуюче порушення 

функціонального стану ФПК у пацієнток із судинною патологією, на тлі якої 

розвивається вагітність, що вимагає поглибленого ретельного моніторингу 

акушер-гінекологом внутрішньоутробного стану плода.   

При оцінці основних допплерометричних показників (табл. 5.2), слід 

констатувати, що у третини жінок із ВХНК напередодні розродження 

відбувається достовірне посилення кровотоку уу артерії пуповини (р<0,05) та 

матковій артерії (р<0,05) при одночасному його уповільненні у середньо-

мозковій артерії (р<0,05) що вказує на наявність гемодинамічних змін у ФПК 

у даної категорії пацієнток, і є підтвердженням недостатньої ефективності 

загальноприйнятих стандартних лікувально-профілактичних заходів. 

Таблиця 5.2 

Доплерометричні показники у 34-36 тижнів вагітності, M±m  

Показник 

Групи жінок 

Контрольна група  

n=30 

І група 

n=60 

СДВ  у артерії пуповини 3,780,23 4,850,32* 

ІР у артерії пуповини 0,710,04 1,230,12* 

СДВ у середньо-мозковій артерії 6,610,50 5,110,37* 

ІР у середньо-мозковій артерії 0,810,06 0,520,05* 

СДВ у матковій артерії 1,710,12 2,310,14* 

ІР у матковій артерії 0,430,03 0,620,06* 

 

Примітка: достовірність р відносно контрольної групи, *  –  <0,05 

 

Аналогічні результати демонструють дані табл. 5.3, що свідчать про 

достовірне зниження варіабельності ЧСС у пацієнток із ВХНК (р<0,05), а 

також про появу децелерацій із значною (до 20 мм) глибиною і тривалістю.  

Отримані дані виявили найбільш характерні для хронічного 

оксидативного страждання плода зміни плодово-плацентарного кровтоплину 
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– у 26,7% випадків: підвищення індексів судинного супротиву у артерії 

пуповини, зростання індексів судинного спротиву у аорті плода, наявністю 

ознак порушення мозкового кровоплину плода, або, як наслідок 

прогресування дистресу, зниження показників судинної резистентності та 

зростання кровоплину у судинах головного мозку – у 13,3% спостережень. 

 

Таблиця 5.3 

Середні параметри КТГ у 34-36 тижні вагітності, M±m 

Показник 

Групи жінок 

Контрольна група, n=30 І група, n=60 

Базальна ЧСС (уд/хв.) 143,69±2,89 146,21±3,49 

Варіабельність ЧСС (уд/хв.) 13,67±0,68 9,17±0,31* 

Число акцелерацій на 1 год. 13,09±0,67 13,23±0,44 

Амплітуда акцелерацій(уд/хв.) 23,62±1,10 23,38±1,22 

Тривалість акцелерацій (хв.) 9,79±0,51 9,82±0,60 

Число децелерацій за 1 год. - 0,05±0,01* 

Глибина децелерацій за 1 год. - 19,11±1,07* 

Тривалість децелерацій (сек..) - 17,07±1,19* 
   

 

Примітка: достовірність р відносно контрольної групи: *  –  <0,05. 

 

ПД при ВХНХ за даними доплерометрії характеризується порушенням 

кровоплину у матковій артерії та артерії пуповини, що проявляється 

зниженнням діастолічного компоненту. Оцінка особливостей гемодинаміки в 

системі мати-плацента-плід дозволила діагностувати порушення матково-

плацентарного та плодового кровоплину у 61,7% спостережень, порушення 

кровоплину у маткових артеріях були виявлені у 28,3%, критичні показники 

плодового кровоплину – у 18,3%, а поєднання порушень маткового та 

плодового кровоплину – у 8,3% спостережень, підвищення судинної 
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резистентності у спіральних артеріях – у 21,7 % випадків. У третині випадків 

діагностика за критеріями порушення матково-плацентарного кровоплину 

випереджувала дані УЗД та клінічні прояви ПД. 

 

5.2. Оцінка гормонопродукуючої функції фетоплацентарної системи 

та сироваткових маркерів її адаптаційних механізмів 

 

Серед широкого спектру ендокринологічних показників, які 

характеризують гормонопродукуючу функцію фетоплацентарного комплексу,  

ми вважали за доцільне провести аналіз у динаміці гестації лише найбільш 

інформативних маркерів (табл. 5.5).  

Таблиця 5.4 

Сироваткові маркери гормонопродукуючої функції плацентарного 

комплексу у терміни 20-22 тижнів, M±m  

Показник 

Групи жінок 

Контрольна група n=30 І група, n=30 

Е3 (нмоль/л) 601,88±47,51 498,37±28,12* 

Пг (нмоль/л) 541,25±11,32 451,21±14,28* 

Прл (нмоль/л) 3974,09±268,12 3824,08±231,22 

ПЛ (нмоль/л) 2594,69±162,42 2139,45±162,72* 

ХГЛ (нмоль/л) 210,69±13,10 171,19±9,81* 

К (нмоль/л) 1578,19±101,41 1799,22±99,11* 

 

Примітка: достовірність р відносно контрольної групи:  *  р –  <0,05 

 

Отримані результати свідчать про достовірне зниження у жінок І групи 

вмісту Е3 - на 17,19 %; Пг – на 16,63 % та ПЛ - на 17,54 % при одночасному 

підвищенні рівня К – на 14,0 % (р<0,05). Ці дані дозволяють констатувати, що 

у пацієнток із ВХНК уже у другому триместрі відмічено порушення 
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гормонопродукуючої функції плаценти, які носять характер компенсованих, 

проте, на нашу думку, можуть бути відправною точкою щодо прогресування 

ПД у динаміці. Отже, уже в 20-22 тижні вагітності при наявності судинної 

патології у  пацієнток І групи спостерігаються не тільки ехографічні, але і 

дисгормональні  зміни, які можна розцінювати, як прогностичні маркери ПД. 

Серед ендокринологічних змін у 34-36 тижнів вагітності (табл. 5.6) у 

жінок із ВХНК при порівнянні з вихідними даними у першій половині 

вагітності прослідковується депресія синтезу плацентарного лактогену у 1,6 

раз,а також дисбаланс Е3 (зменшення показника  у 1,4 рази проти контролю) і 

К (підвищення у 1,6 разів проти даних контролю )отримує більш виражений 

характер (р<0,01) у 50%- спостережень. 

Таблиця 5.5 

Сироваткові маркери гормонопродукуючої функції плацентарного 

комплексу у терміни 34-36 тижнів вагітності, M±m  

Показник Групи жінок 

Контрольна група, n=30 І група, n=60 

Е3 (нмоль/л) 796,7753,72 574,1037,21** 

Прг (нмоль/л) 658,6910,28 572,3912,77* 

Прл (нмоль/л) 4435,29219,39 3873,10212,38* 

ПЛ (нмоль/л) 2851,31151,22 1773,38162,82* 

ХГ (нмоль/л) 292,4921,71 221,1114,82* 

К (нмоль/л) 1741,38121,77 2627,38102,67** 

 

Примітка: достовірність р відносно контрольної групи: *  –  <0,05;  ** –  <0,01 

 

Слід відмітити, що закономірність розвитку адаптаційних процесів у 

вагітних з ПД та ВХНК передбачає різнопланові коливання ендокринної 

регуляції фетоплацентарної системи у динаміці вагітності. 

За результатами проведених досліджень у терміні 20-22 тижні гестації 
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встановлено підвищення рівня одного або кількох маркерів у 19 (31,7%) 

спостережень, дисфункцію із підвищенням плацентарних маркерів (β-ХГЛ) та 

зниженням фетальних показників (естріол) - у 23 випадках (38,3%), а також 

хронічну гормонопродукуючу недотатність зі зниженням рівня гормонів на 

50,0 % - у третини спостережень ( 30,0%); тоді, як з прогресуванням 

вагітності, структура дещо змінювалася: гіперфункція встановлена у 38,3% 

(23 спостереження), дисфункція у 11,7% , а виснаження гормонопродукуючої 

функції ФПК – у 30 (50,0%) (рис 5.6). 

 

31,7

38,3

30,0

Гіперфункція Дисфункція Гіпофункція

 

а) у терміні 20-22 тижні вагітності; 

38,3

11,7*

50,0*

Гіперфункція Дисфункція Гіпофункція

 

в) у терміні 34-36 тижнів вагітності. 

Рис. 5.6. Характеристика ендокринного стану ФПК у вагітних з ПД 

та ВКНК, % 

Примітка: достовірність р відносно вихідних даних у першій половині 

вагітності:  *  р –  <0,05 
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Це підтверджує положення про гормональну гіпофункцію як найбільш 

неблагоприємну щодо перинатальних наслідків: ЗРП, діагностована у 23% 

випадків, поєднувалася власне із зниженою ендокринною регуляцією. 

Таким чином, гормональна недостатність ФПК є значимим 

компонентом при ПД на тлі судинної патології. При цьому у кожної другої 

пацієнтки констатовано знижену гормонопродукуючу функцію плацентарної 

тканини, власне тому результати гормонального скринінгу демонструють 

патологічний тип адаптації плода та є свідченням доклінічних порушень 

стану системи мати-плацента-плід.  

Ступінь ВХ, її поширеність та тжкість гемодинамічних порушень 

здійснюють свій безпосередній вплив на стан ФПК, а найбільш виражені 

зміни та негативні перинатальні наслідки відмічені при появі венозного 

застою у випадку варикозної хвороби малого тазу.  

 

5.3. Морфологічна характеристика фетоплацентарного комплексу у 

пацієнток з варикозною хворобою нижніх кінівок, що отримували 

стандартизовану терапію 

 

Для глибокого розуміння змін, що відбуваються, в системі мати-

плацента-плід ми також вважали за доцільне провести оцінку результатів 

морфологічних досліджень плаценти (по 30 зразків у обох досліджуваних 

групах).  

У таблиці 5.7 наведені основні середні органометричні показники 

плацентарної тканини породіль, також окремі характеристики щодо 

новонароджених матерів в контрольної групи , а саме: вік породіль; маса 

дітей; маса, об`єм та площа плацент; оцінка стану дитини за шкалою Апгар; 

плацентарно-плідний коефіцієнт.  

У всіх групах, включених у даний науковий пошук, плаценти мали 

переважно овальну або дископодібну форми, були цілими та не містили 

додаткових доль. 
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Таблиця 5.6 

Кількісний розподіл досліджених випадків, органометричних 

показників плаценти та стану дитини 

К-сть 

плацент 

Вік 

породіль 

 

Маса 

дитини 

   (г) 

Плацента 
Оцінка за 

Апгар 
ППК 

Маса 

(г) 

Об’єм 

(см³) 

Площа 

(см²) 

30 
25,65 

±0,89 

3162 

±71,73 

463,8 

±14,64 

462,4 

±15,8 

246,66 

±14,53 

8,08 

±0,14 

0,13 

±0,03 

 

Чітко диференціювалися окремі котиледони з гладкою, блискучою 

поверхнею, розділені борознами. Материнська поверхня на розрізі виглядала 

червонувато-бурою, губчастою.  

У незначній кількості спостерігали ділянки сіро-білого кольору з 

переважною локалізацією в парацентральній та крайовій зонах, що 

морфологічно відповідало ділянкам фіброзно змінених ворсин хоріону, 

вогнищам псевдоінфарктів та інфарктів.  

У контрольній групі плаценти побудовані з дрібних ворсин, які можна 

поділити на два види: термінальні, з центральним розміщенням декількох, 

відносно вузьких капілярів в стромі і достатньо товстим 

синцитіотрофобластом (СТ) (рис. 5.7) та термінальні спеціалізовані ворсинки, 

які відрізняються від останніх субепітеліальним розміщенням 5-6 капілярів, 

частина з яких формує синцитіокапілярні мембрани (СКМ) (рис. 5.8). 

 Інша частина, на відміну від капілярів-синусоїдів, залишається із значно 

звуженими просвітами та гіпертрофованими ендотеліоцитами. 

Також у даній групі спостерігали випадки відкладання солей кальцію у 

ворсинах хоріону та в міжворсинкову строму (рис. 5.9) – 4 випадки (13,3%). 
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Рис. 5.7. Фізіологічна вагітність. Пологи у 39 тижнів гестації. 

Термінальні ворсини з центральним розміщенням капілярів (↑). 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол 

дослідження № 6. 

 

 

Рис. 5.8. Фізіологічна вагітність. Пологи у 39 тижнів гестації. 

Термінальні спеціалізовані ворсини з синцитіокапілярними мембранами 

(↑). Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол 

дослідження № 7. 

 

Також відмічалося повнокрів`я ворсинкового дерева та базальної 

пластинки – 6 випадків (20%) з вираженими склеротичними змінами в стінках 
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судин, звуженням їх просвіту та вогнищевою десквамацією ендотеліоцитів. 

Описані зміни свідчать за порушення фізіологічного функціонування тканини 

плаценти та є ознаками її хронічної  недостатності. Морфологічна структура 

та стан амніотичних оболонок у всіх випадках відповідали терміну вагітності, 

патологічні зміни у вигляді крововиливів, запальної інфільтрації, набряку . 

були відсутні. У 2-х випадках (6,6%) спостерігали крайове прикріплення 

пуповини до плідної поверхні плаценти, що морфологічно проявлялося 

набряком драглів Вартона з їх периваскулярним фіброзом, облітерацією 

просвітів матково-плацентарних артерій та розвитком справжніх інфарктів 

плаценти та псевдоїнфарктів. Відмінною особливістю останніх від справжніх 

інфарктів є наявність у «замурованих ворсинах» проліферуючих клітин 

цитотрофобласту ворсинкового дерева. 

 

 

Рис. 5.9. Фізіологічна вагітність. Пологи у 40 тижнів гестації. 

Міжворсинкова строма та окремі термінальні ворсини з петрифікатами 

(↑). Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 20. Протокол 

дослідження № 8. 

 

Основні органометричні показники плаценти та деякі характеристики 
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стану новонароджених матерів І групи представлені у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 

Кількісний розподіл досліджених випадків, органометричних 

показників плацент та стану дітей матерів першої групи 

К-сть 

плацент 

Вік 

породіль 

Маса 

дитини 

(г) 

Плацента Оцінка за 

Апгар 

ППК 

Маса 

(г) 

Об’єм 

(см³) 

Площа 

(см²) 

30 28,46 

±1,15 

2950 

±56 

328,85 

±7,89 

320,39 

±9,16 

230,89 

±10,78 

7,26 

±0,25 

0,15 

±0,037 

 

Плаценти цієї групи також побудовані з термінальних та термінальних 

спеціалізованих ворсин з вираженим утворенням гіпертрофічних СКМ (рис. 

5.10).  

 

Рис. 5.10. Доношена вагітність на фоні варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок. Утворення СКМ (↑) на фоні повнокрів`я ворсинкового 

хоріону. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. 

Протокол дослідження № 35. 
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Представлені дані демонструють морфометричні відхилення плацент від 

даних жінок контрольної групи із зростанням товщини плаценти та її маси - 

22,4%, та збільшенням ППК до 0,15  проти 0,13 – у контролі. 

У порівнянні з контрольною групою відмічається збільшення кількості 

плацент з крововиливами у міжворсинкові простори – 12 (40,0%), 

петрифікатами у стромі ворсин, базальній пластинці та у складі 

псевдоінфарктів – 10 (33,3%) (рис. 5.10).  

 

Рис. 5.11. Доношена вагітність на фоні варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок. Масивні крововиливи у міжворсинкові простори (а). 

Петрифікація базальної пластинки (б). Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол дослідження № 36. 

 

Також, частіше, ніж у контрольній групі, спостерігали виражені зміни зі 

сторони пуповини, які проявлялися не тільки вираженим набряком драглів 

Вартона з масивними ділянками фібриноїдного некрозу, але і порушенням 

структури судин. Так, в пуповині переважали артерії з щілиноподібним 

просвітом за рахунок гіпертрофії внутрішнього м`язового шару. Для вени, 

навпаки, було характерним розширення просвіту та тромбоутворення. 

Описані зміни пуповини відповідають морфологічним особливостям 

    а 

    б 
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ворсинкових судин, в яких розвивається ангіопатія різного ступеня важкості і 

проявляється звуженням їх просвіту до повної облітерації. Наслідком таких 

порушень кровообігу є некроз епітелію ворсин та субепітеліальної строми з 

розвитком обширних геморагічних та ішемічних інфарктів. 

Серед функціонально активних ворсин хоріону у 6-ти випадках – 20%, 

відзначаємо наявність «ворсин-тіней» (а). Строма останніх місцями 

збережена, а в інших випадках гіалінізована з відкладанням солей кальцію (↑) 

(рис. 5.12). Наявність структурних морфофункціональних змін пуповини та 

ворсинкового хоріону дозволяє з впевненістю говорити про наявність у цій 

досліджуваній групі хронічної фетоплацентарної недостатності. 

У плідних оболонках спостерігаємо проліферацію амніотичного епітелію 

на фоні вираженого набряку – 8 випадків (26,7%). У пуповині розвивається 

набряк Вартонових драглів з незначним периваскулярним фіброзом – 9 

випадків (30,0%). 

 

 

Рис. 5.12. Доношена вагітність на фоні варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок. «Ворсина-тінь» (а) з петрифікацією (↑).Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол дослідження № 37 

 

а 
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У другій досліджуваній групі ворсинковий хоріон представлений 

візуально однаковою кількістю термінальних та термінальних 

спеціалізованих ворсин, що побудовані з товстого шару синцитіотрофобласту, 

клітинної строми і декількох, центральнорозміщених капілярів, які, на відміну 

від попередніх груп плацент, лише в окремих випадках формують СКМ (рис. 

5.13).  

 

 

 

Рис. 5.13. Доношена вагітність на фоні варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок. Термінальні спеціалізовані ворсини з 

синцитіокапілярними мембранами (↑). Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол дослідження № 65. 

 

Основні органометричні показники плацент та деякі характеристики 

стану дітей у другій досліджуваній групі представлені в таблиці 5.8.  

У порівнянні з попередньою групою, у плацентах породіль з ВХНК, які 

отримували запропоноване нами лікування, спостерігали зменшення випадків 

відкладання солей кальцію у стромі ворсин, базальній пластинці та у складі 

псевдоінфарктів – 4 випадки (13,3%), крововиливів у міжворсинкові простори 
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– 7 (23,3%), крововиливів та набряку амніотичних оболонок  – 3 (10,0%).  

Таблиця 5.8 

Кількісний розподіл досліджених випадків, органометричних 

показників плацент та стану дітей 

К-сть 

плацент 

Вік 

породіль 

Маса 

дитини 

(г) 

Плацента Оцінка за 

Апгар 

ППК 

Маса 

(г) 

Об’єм 

(см³) 

Площа 

(см²) 

30 26,34 

±1,17 

3092,84 

±43,25 

338,67 

±6,59 

364,34 

±7,25 

273,7 

±8,87 

7,36 

±0,25 

0,16 

±0,042 

 

Морфологічна структура пуповини у даній досліджуваній групі була 

найбільш наближеною до такої при фізіологічній вагітності. У одному 

випадку спостерігали масивні ділянки фібриноїдного некрозу драглів Вартона 

з набряком та вогнищевою лімфоцитарною запальною інфільтрацією, що 

відповідає розвитку гострого серозного запалення. Судинної патології 

пуповини виявлено не було. 

На рисунку 5.14 представлена базальна пластинка з крововиливом та 

некрозом при морфогічному дослідженні плаценти при доношеній вагітності 

на тлі ВХНК. Разом з тим, у плацентах досліджуваної групи частіше 

зустрічаються крововиливи у базальну пластинку з розвитком некротичних 

змін– 9 випадків (30,0%), у порівнянні з фізіологічною вагітністю – 2 випадки 

(6,7%) та з другою досліджуваною групою – 6 випадків (20,0%). 

На рисунку 5.15 продемонстровано виражене повнокрів`я ворсин із 

звуженням міжворсинкових просторів при морфологічному дослідженні 

плаценти при доношеній вагітності на тлі ВХН, а також частіше 

спостерігаємо повнокрів`я ворсинкового хоріону із звуженням 

міжворсинкових просторів  – 14 випадків (46,7%), у порівнянні з 

фізіологічною вагітністю – 3 випадки (10,0%) та з другою досліджуваною 

групою – 7 випадків (23,3%). 
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Рис. 5.14. Доношена вагітність на фоні варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок. Базальна пластинка з крововиливом та некрозом (↑). 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол 

дослідження № 65. 

 

Рис. 5.15. Доношена вагітність на фоні варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок. Виражене повнокрів`я ворсин (↑) із звуженням 

міжворсинкових просторів. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: 

ок. 10, об. 10. Протокол дослідження № 66. 
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Таким чином, проведене нами дослідження морфологічних особливостей 

будови плацент при доношеній вагітності у жінок з варикозним поширенням 

вен нижніх кінцівок показало: 

• У першій досліджуваній групі відмічався розвиток компенсаторно-

пристосувальних процесів плацентарної тканини, що проявлялося вираженим 

утворенням гіпертрофічних синцитіокапілярних мембран (синцитіальних 

вузликів). Слід відмітити, що виявлені морфологічні особливості мали тісний 

зв’язок із змінами системного гемостазу у пацієнток із ВХНК, що отримували 

стандартизований комплекс превентивних заходів.  

• Статистичні показники морфологічних змін плацент другої 

досліджуваної групи майже не відрізнялися від таких при фізіологічній 

вагітності. 

• Описані морфологічні особливості будови плацент при варикозному 

поширенні вен нижніх кінцівок не є патогномонічними ознаками даної 

патології.  

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 

1. Моцюк ЮБ, Геник НІ.  Особливості формування та функціонування 

фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок за наявності варикозної 

хвороби нижніх кінцівок. Актуальні питання педіатрії, акушерсва та 

гінекології. 2017; 1: 111-114. 

2. Моцюк ЮБ. Оцінка функціонування ФПК та системи гемостазу у 

вагітних з варикозною хворобою нижніх кінцівок після попередньої 

перегравідарної підготовки. Вісник Вінницького національного медичного 

університету.2017;  1(2): 267-269.  

3. Моцюк ЮБ. Вплив варикозної хвороби на морфологічні особливості 

фетоплацентарного комплексу. Збірник наукових праць співробітників 

НМАПО імені  П.Л.Шупика. 2018; 31(1): 55-64.  
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РОЗДІЛ 6 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ПРОГРАМИ 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ВАГІТНИХ З 

ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА КОРЕКЦІЯ 

ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ 

 

6.1. Акушерські та перинатальні наслідки розродження у вагітних з 

використанням різних програм лікувально-профілактичних заходів  

 

На основі проведеного аналізу акушерських наслідків розродження  

пацієнток з ВХНК, де було запропоновано персоніфіковану програму 

превентивних заходів, отримали наступні результати.  

Аналізуючи позитивні ефекти запропонованих лікувально-

профілактичних заходів необхідно, у першу чергу, слід відмітити відсутність 

алергічних і побічних реакцій на запропоновані середники, а також випадків 

індивідуального несприйняття.  

Як демонструють дані таблиці 6.1, запропонована терапія дозволила 

добитися зменшення у пацієнток ІІ групи функціонального дискомфорту у 2,9 

рази з частковим збереженням синдрому важких ніг та транзиторного 

набрякую. Шкірного свербіжу та парестезій у пацієнток даної групи не 

визначалося. Тоді, як у жінок І групи функціональний дискомфорт зменшився 

тільки у 1,4 рази зі збереженням практично всіх суб’єктивних та об’єктивних 

ознак, що  стосується стійкого набрякового синдрому, то його прояви у 2 

групі зменшились у 2,3 раза.  

Таким чином, запропонований лікувальний алгоритм суттво покращує 

показники функціонального дискомфорту та демонструє зникнення до 

завершення лікування окремих суб’єктивних скарг хронічної венозної 

недостатності у пацієнток з ВХНК.  
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Таблиця 6.1 

Динаміка зміни функціонального дискомфорту та об’єктивних 

симптомів у пацієнток досліджуваних груп при різних лікувальних 

програмах, % 

Симптоми Перша група, п=60 Друга група, п=60 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Сухість шкірних покривів 26,7 20,0 28,3 10,0*,** 

Синдром важких ніг 31,7 25,0 30,0 26,7*,** 

Непостійний біль 30,0 25,0 30,0 10,0*,** 

Транзиторний набряк 45,0 30,0* 45,0 31,7*,** 

Парестезії, свербіж 43,3 28,3* 45,0 0*,** 

Нічні судоми 38,3 33,3 40,0 28,3** 

Стійкий набряк 11,7 10,0 11,7 5,0 

Тазовий біль 11,7 10,0 13,3 8,3 

Примітки:  

* - достовірність відносно даних першої групи, р<0,05; 

** - достовірність відносно вихідних даних, р<0,05. 

 

Оцінка відмінностей по групах щодо ускладнень першої половини 

вагітності не відмітила вірогідних розбіжностей в залежності від алгоритму 

зпропонованих лікувально-профілактичних заходів, що пояснюється 

зростанням їх частки саме після 20 тижнів гестації із прогресуванням 

неспроможності системи мати-плацента-плід. Проте слід відмітити, 

зменшення відсотку загрози мимовільного викидня у 1,7 рази до 23,3% проти 

40,0 – у І групі  (р<0,05). 

  У другій половині вагітності (рис. 6.1.) відмічено вірогідне зниження 

частоти основних гестаційних ускладнень відносно даних у І групі 

(загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи): загрози передчасних 
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пологів – у 2,3 рази (з 30,0 до 13,3%; р < 0,05); анемія вагітних – у 1,8 рази (з 

36,7 до 20,0%; р < 0,05); прееклампсія – у 2,0 рази (з 20,0 до 10,0%; р < 0,05); 

ПД у 2,0 рази, ЗРП – у 1,8 рази (з 23,3 до 13,3%; р < 0,05) та дистрес плода - у 

2,0 рази (з 13,3 до 6,7%; р < 0,05). 
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 Рис. 6.1. Клінічний перебіг другої половини вагітності при 

використанні запропонованих лікувальних програм, % 

Примітка: * -  вірогідність показника р < 0,05 порівняно з І групою. 

  

Перераховані вище особливості клінічного перебігу гестаційного 

періоду сприяли зниженню частки окремих ускладнень при розродженні (рис. 

6.2), причому у прямій залежності від запропонованого алгоритму 

лікувально-профілактичних заходів 

Так, у жінок ІІ групи ми констатували вірогідне зниження передчасного 

розриву плодових оболонок – у 1,9 рази (з 56,7% до 30,0%; р < 0,05); аномалій 

пологової діяльності – у 1,8 рази (з 46,7% до 26,7%; р < 0,05), кесарева 

розтину – у 1,8 рази (з 16,7% до 10,0%; р < 0,05), а також маткових кровотеч у 



138 

 

пологах та післяродовому періоді – у 3,0 рази (р < 0,05).  
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ПРПО Аномалії пологової діяльності

Оперативне розродження ПП

Дистрес плодаа Маткова кровотеча

  

Рис. 6.2. Клінічний перебіг пологів при використанні 

запропонованих лікувальних програм, % 

Примітка: * -  вірогідність показника р < 0,05 порівняно з І групою. 

 

Аналізуючи перинатальні наслідки розродження (рис. 6.3), слід 

відмітити вірогідне підвищення рівня задовільного стану плода при 

використанні впровадженого нами алгоритму (з 53,3 до 83,3%; р < 0,05) на 

фоні вірогідного зниження асфіксії легкого (з 33,3 до 13,3%; р < 0,05)  та 

середнього ступеня (з 10,0 до 3,3%; р < 0,05) та відсутності асфіксії тяжкого 

ступеня у ІІ групі.  
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Рис. 6.3. Стан новонароджених та перебіг раннього неонатального 

періоду при використанні запропонованих лікувальних програм, % 

Примітка: * -  вірогідність показника р < 0,05 порівняно з І групою. 

 

У постнатальному періоді при використанні удосконаленого алгоритму 

лікувально-профілактичних заходів ми констатували вірогідне зниження 

рівня постгіпоксічної енцефалопатії – у 2,0 рази (з 23,3 до 8,3 %; р < 0,05)  та 

респіраторного дистрес-синдрому – у 2,7 рази.  

Аналіз періоду пуерперію (табл. 6.2) звертає на себе увагу відсутністю 

тромботичних ускладнень та ендометриту у жінок ІІ групи, а також 

вірогідним зниженням  частоти лохіометри (з 10,0 до 3,3%; р < 0,05).   
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Таблиця 6.2 

Перебіг періоду пуерперію при використанні запропонованих 

лікувальних програм, % 

 

Показники 

Контрольна 

група 

n=30 

І група 

n=30 

ІІ група 

n=30 

Ендометрит - 11,7 - 

Лохіометра - 18,3 3,3* 

Тромботичні ускладнення - 6,7 - 

 

Примітка: вірогідність показника р < 0,05 порівняно з 1 групою 

 

Отже, як показали результати проведених клінічних досліджень, 

використання удосконаленого нами алгоритму у вагітних із ВХНК дозволяє 

суттєво знизити частоту акушерської та перинатальної патології у жінок 

групи високого ризику. Для наукового аналізу отриманих результатів ми 

вважаємо за доцільне представити результати додаткових методів 

дослідження у наступних частинах нашої наукової роботи.  

 

6.2. Вплив удосконаленого алгоритму на функціональний стан системи 

«мати-плацента-плід» 

 

Оцінюючи внутрішньоутробний стан плода за допомогою 

кардіотокографії у залежності від алгоритму лікувально-профілактичних 

заходів  нами встановлені чіткі відмінності кардіотокографічних показників 

між І та ІІ групами, які представлені у табл. 6.3. Як видно з представлених 

даних, використання удосконаленого алгоритму дозволило вірогідно 

підвищити варіабельність ЧСС (з 9,17±0,31 до 12,97 ± 0,65; р<0,05), а усі інші 

показники були без вірогідних відмінностей (р>0,05).  



141 

 

Таблиця 6.3 

Динаміка показників кардіотокографії плода при використанні 

запропонованих лікувальних програм, М±m 

Показники Контрольна 

група n=30 

Групи жінок 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 

Амплітуда акцелерацій, уд/хв 23,62±1,10 23,38±1,22 24,13±0,78 

Число акцелерацій за 1 годину 13,09±0,67 13,23±0,44 12,70±0,53 

Тривалсіть акц.-лерацій (хвил.) 9,79±0,51 9,82±0,60 9,27±0,64 

Число децелерацій за 1 годину - 0,05±0,01 - 

БЧСС (уд/хв) 143,69±2,89 146,21±3,87 142,83±3,59 

Варіабельність ЧСС (уд/хв) 13,67±0,69* 9,17±0,31 12,97±0,65* 

 

Примітка: вірогідність * - достовірність вірогідна  р<0,05 -  відносно 1 

групи 

 

Особливості плацентографії та навколоплідних вод подані у таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4 

Стан плаценти та навколоплідних вод при використанні 

запропонованих лікувальних програм, М±m 

Показники 

Групи жінок  

Контрольна група 

n=30 

І група  

n=60 

ІІ група   

n=60 

Товщина плаценти (мм) 38,61±0,97* 25,91±1,24 36,32±1,16* 

 
 

190,23±5,71* 277,34±11,74 210,09±6,04* 

 

Примітка: вірогідність * - p<0,05 –  відносно 1 групи 

 

Як свідчать дані табл. 6.5, у жінок ІІ групи була вірогідно збільшена 

товщина плаценти (з 25,91±1,24 до 36,32 ± 1,16 мм; р<0,05) при одночасному 
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зниженні амніотичного індексу (з 277,34±11,74 до  210,09±6,04; р<0,05), що 

свідчить про нормалізацію стану плаценти та об’єму навколоплідних вод у 

жінок ІІ групи.  

Ми вважали за доцільне вивчити основні біометричні показники плода 

при доношеній вагітності у пацієнток обох досліджуваних груп (табл. 6.5). 

Отримані результати свідчать про відсутність вірогідних змін між 

контрольною та 2 групою (р>0,05), а на фоні загальноприйнятих лікувально-

профілактичних заходів усі біометричні показники були знижені (р<0,05), що 

корелює з високою частотою ЗРП у жінок І групи.  

Таблиця 6.5 

Біометрія плода при доношеній вагітності, М±m, мм 

Показники 

Групи жінок 

Контрольна група  

n=30 
І група n=60 ІІ група n=60 

БПР 92,0±1,06* 88,3±0,58 93,0±0,61* 

ОЖ 348,8±2,30* 289,5±7,48 352,2±4,94* 

ДС 74,2±0,47* 67,8±0,52 74,6±0,41* 

ЛПР 118,1±0,59* 110,0±0,91 119,2±0,57* 

ДГ 66,0±0,23* 61,6±0,57 65,6±0,24* 

ДП 64,8±0,31* 60,5±0,64 64,4±0,31* 

 

Примітка: вірогідність * - p<0,05 –  відносно 1 групи  

 

Оцінка гемодинамічних показників кровотоку при доношеній вагітності  

представлена у таблиці 6.6.   

Слід вказати, що на фоні удосконаленого нами алгоритму відмічає 

наближення показників до даних контрольної групи (p>0,05), а у І групі 

порушення кровотоку у судинах фетоплацентарного комплексу зберігає 

вірогідно прогностично несприятливий характер (р<0,05).  
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Таблиця 6.6 

Гемодинамічні показники кровотоку при доношеній вагітності, М±m 

Показники 

Групи жінок 

Контрольна група  

n=30 
І група n=60 ІІ група n=60 

СДВ  у артерії 

пуповини 
3,78±0,23* 4,85±0,32 3,91±0,26* 

ІР у артерії пуповини 0,71±0,04* 1,23±0,12 0,76±0,06* 

СДВ у середньо-

мозковій артерії 
6,61±0,50* 5,11±0,37 5,99±0,07* 

ІР у середньо-

мозковій артерії 
0,81±0,06* 0,52±0,05 0,79±0,09* 

СДВ у матковій 

артерії 
1,71±0,12* 2,31±0,14 1,73±0,12* 

ІР у матковій артерії 0,43±0,03* 0,62±0,06 0,44±0,02* 

Примітка: вірогідність * - p<0,05 –  відносно першої групи  

 

Дані ультразвукового дослідження вен нижніх кінцівок показано в 

таблиці 6.7. 

Таблиця 6.7 

Діаметр стовбура великої підшкірної вени   

при доношеній вагітності, М±m 

Діаметр БПВ 

(см) 

Контрольна 

група   n=30 

Групи жінок 

1  група n=60 2 група n=60 

Сафено-феморальне співустя 0,57 ± 0,03 0,86±0,04 0,67 ± 0,04* 

Сафено-паплітеальне 0,39 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,38 ± 0,02* 

P < 0,05 <0,05 <0,05 

Примітка * вірогідність відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

При динамічному спостереженні у пацієнток ІІ групи на фоні 

удосконаленого нами алгоритму виявлено вірогідне зменшення просвіту 
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сафено-феморального спів’устя та вен верхньої та середньої третини стегна 

(р<0,05) у порівнянні з жінками 1 групи.  

При вивченні гормонального статусу при доношеній вагітності (табл. 

6.8) відмічається нормалізація усіх представлених показників відносно 

контрольної групи (р>0,05), що свідчить про позитивний вплив 

удосконаленого нами алгоритму на ендокринну функцію фетоплацентарного 

комплексу, очевидно за рахунок ангіопротекторного впливу та покращення 

гемостазіологічних показників. 

Таблиця 6.8 

Ендокринологічні показники при доношеній вагітності 

Показники 

Групи жінок 

Контрольна група  

n=30 

1 група  

n=60 

2 група 

n=60 

 Е3 (нмоль/л) 796,77±53,72* 604,10±37,21 773,91±30,26* 

Прг (нмоль/л) 658,69±10,28* 572,39±12,77 643,76±10,06* 

Прл (нмоль/л) 4435,29±219,39* 3873,10±212,38 4235,99±210,07* 

ПЛ (нмоль/л) 2851,31±151,22* 2173,38±162,82 2762,79±160,09* 

ХГ (нмоль/л) 292,49±21,71* 221,11±14,82 287,73±10,12* 

К (нмоль/л) 1741,38±121,77* 2327,38±102,67 1680,44±108,02* 

 

Примітка: вірогідність * - p<0,05 –  відносно 1 групи  

 

Нормалізація гемодинамічних, ендокринологічних показників 

відповідно позитивно вплинуло на внутрішньоутробний стан плода у 

пацієнток ІІ групи, про що свідчить і біофізичний профіль плода (табл. 6.9).   

Усі показники біофізичного профілю плода, що вивчаються, при 

доношеній вагітності у жінок 2 групи вірогідно змінюються (р<0,05) відносно 

1 групи, де були використані загальноприйняті лікувально-профілактичні 

заходи. 
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 Таблиця 6.9 

Біофізичний профіль плода при доношеній вагітності, М±m 

Показники 
Контрольна група  

n=30 

Групи жінок 

1 група  

n=60 

2 група 

n=60 

НСТ 3,00±0,16* 2,00±0,14 4,00±0,17* 

ДРП 2,00±0,14* 1,50±0,13 1,80±0,13*  

Об’єм вод 4,00±0,21* 2,20±0,20 4,50±0,19*  

Рухова активність 

плода 
5,00±0,30* 2,20±0,14 4,60±0,20*  

Тонус плода 3,00±0,16* 2,50±0,16 3,40±0,18*  

 

 Примітка: вірогідність * - р<0,05 –  відносно 1 групи  

 

Оцінка морфо метричних показників продемонстрована у таблиці 6.10.  

Таблиця 6.10 

Морфометричні зміни плаценти, М±m 

Показники Контрольна 

група n=30 

Групи жінок 

1 група n=60 2 група n=60 

Маса, г 530,08±21,75* 390,10±21,70 483,09±20,68* 

Товщина, см 3,52±0,17* 2,98±0,15 3,48±0,19* 

Площа  

материнської 

поверхні, см2 

 

286,20±11,71* 

 

221,35±11,57 

 

278,09±12,99* 

ППК 0,18±0,01* 0,13±0,01 0,17±0,01* 

Маса плода, г 3350,08±129,79* 2620,20±84,57 3400,20±144,26* 

 

Примітка: вірогідність * - р<0,05 –  відносно 1 групи  
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При оцінці морфометричних змін плаценти встановлено, що виявлені  

морфометричні особливості демонструють позитивний вплив удосконаленого 

нами алгоритму на  адекватну продукцію і функціонування факторів росту, 

метаболізм плаценти та її здатність в розвитку необхідних адаптаційних 

реакцій. Макроскопічно у таких плацентах, відмічалось зниження точкових 

кальцинозів у вигляді білого кольору включень, які проходили в глибину 

котиледонів. Також суттєво менше зустрічались ділянки тромбозу і 

крововиливів у кіркових і проміжних ворсинах, спостерігалось склерозування 

проміжних ворсин. У порівнянні з 1 групою, в плацентах породіль з 

варикозним поширенням вен нижніх кінцівок, які отримували удосконалений 

нами алгоритм, спостерігали зменшення випадків відкладання солей кальцію 

в стромі ворсин, базальній пластинці та в складі псевдоінфарктів на 13,3%, 

крововиливів у міжворсинкові простори  на 23,3%, а також крововиливів та 

набряку амніотичних оболонок і пуповини  на 10,0%. 

Таким чином, отримані результати свідчать про позитивний вплив 

удосконаленого нами алгоритму на функціональний стан фетоплацентарного 

комплексу у жінок із ВХНК.  

 

6.3. Стан системи гемостазу в обстежених жінок у ІІІ триместрі 

вагітності та його корекція при використанні запропонованих 

лікувальних програм 

 

Як продемонстрували наші дослідження, показники усіх ланок системи 

гемостазу у пацієнток з ПД та ВХНК у динаміці вагітності мали тенденцію до 

гіперкоагуляції порівняно з показниками жінок контролю без судинної 

патології (табл. 6.11). 

Як подано у таблиці 6.11, при вивченні даних гемостазіологічних 

показників у пацієнток до впровадження запропонованого нами комплексу 

встановлено зміни, що демонструють активацію згортальної системи вже у 

терміні 20-22 тижні. Представлені показники дослідження згортальної 
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системи крові виявили незначні відхилення від норми у жінок із ВХНК у 

порівнянні з контрольною групою у критеріях судинно-тромбоцитарної ланки 

гемостазу на даному терміні вагітності, у тому числі помірне підвищення 

рівня фібриногену. 

  Таблиця 6.11 

Показники згортальної та протизгортальної системи   

у вагітних  І групи у терміни 20-22 тижні, M±m 

Показники 
Групи жінок 

Контрольна група, n=30 І група, n=60 

Гематокрит , % 30,6±0,2 34,0±0,3 

Фібриноген, г/л 3,90,3 4,60,2* 

Час рекальцифікації плазми, с 86,5±1,2 73,8±1,4 

АЧТЧ, с 34,12,6 39,43,1 

ПТІ, % 95,23,3 101,15,6* 

ПЧ, с 16,40,6 17,40,5 

ТЧ, с 12,70,2 12,90,2 

АТ - ІІІ,г/л 0,350,01 0,300,01* 

Тромбоцити, 109/л 272,614,5 170,912,9* 

Час агрегації тромбоцитів, с 13,41,1 10,52,6 * 

Д-димери, нг/мл 850,0±20,8 1600,0±28,6 

 

Примітка. * - вірогідність показника < 0,05 проти даних у контролі. 

 

Особливу увагу слід приділити достовірно низькому рівню АТ-ІІІ у 

порівнянні з нормою, перш за все у терміни 20-22 тижні вагітності у жінок із 

ВХНК та ПД.  

Дані таблиці 6.12 представляють результати дослідження у динаміці 

вагітності вказаних відхилень – у 34-36 тижні вагітності, де відмітили 

збереження вищеописаних закономірностей із тенденцією до прогресування.  
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Так, на фоні достовірного зниження кількості тромбоцитів у ІІІ 

триместрі вагітності у групі вагітних жінок з ВХНК у 1,6 рази, що є 

відображенням підвищеного споживання цих клітин у судинному руслі, 

відмічено зростання агрегаційної активності тромбоцитів, на що вказує 

укорочення часу агрегації тромбоцитів  на 37,6 % проти даних контролю 

(р>0,05), зниження часу рекальцифікації плазми на 22,1 %, збільшення 

концентрації фібриногену у 1,4 рази (р< 0,05) , прогресуюче зниження у 1,4 

рази АТ-ІІІ, посилення агрегації тромбоцитів – у 1,6 рази проти даних 

контролю та зростання рівня Д-димерів у 1,7 рази (р< 0,05). 

Таблиця 6.12 

Показники згортальної та протизгортальної системи у вагітних  

І групи у терміни 34-36 тижнів, M±m 

Показники 
Групи жінок 

Контрольна група, n=30 І група,  n=60 

Гематокрит % 38,6±0,6 39,8±0,8 

Фібриноген, г/л 3,80,3 5,20,4 

Час рекальцифікації плазми, с 87,8±1,2 71,9±1,2 

АЧТЧ, с 34,72,9 45,93,6 

ПТІ, % 95,83,9 105,15,4 

ПЧ, с 16,70,9 18,10,8 

ТЧ, с 12,80,2 13,40,4 

Антитромбін ІІІ,г/л 0,360,01 0,260,01* 

Тромбоцити, 109/л 249,915,9 157,212,3 

Час агрегації тромбоцитів, с 16,91,2 10,22, 

Д-димери, нг/мл 1550,0±32,8 2600,0±38,8 

 

Примітка: * - вірогідність порівняно з даними контролю,  р< 0,05 
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Результати дослідження параметрів системи гемостазу у обстежених 

пацієнток представляють особливу зацікавленість перш за все тим, що 

дозволили встановити відсутність чіткої залежності між вираженістю 

клінічних симптомів ВХ та глибиною змін гемостазу. Так, як  при наявності 

однотипної картини порушення могли бути як гіпер-, так і гіпокоагуляційного 

харектеру, а саме: порушення по типу гіперкоагуляції з активацією судинно-

тромбоцитарного гемостазу (підвищення агрегаційних властивостей 

тромбоцитів, гіперфібриногенемія, активація протромбінових факторів тощо).  

Отримані дані підтверджують існуючі положення про наяність у 

пацієнток з ВХНК дефіциту факторів активації внутрішнього механізму 

згортання крові. При компенсованому перебігу ВХ порушення гемостазу 

можна охарактеризувати як гіперкоагуляцію з пригніченням 

антикоагулянтної системи.  

У динаміці вагітності спостерігаються більш виражені порушення 

коагуляційного гемостазу із прогресивним зниженням тромбоцитів та 

активності АТ ІІІ, що вказує на ініціацію процесу внутрішньосудинного 

згортання крові. А основними прогностичними критеріями розвитку 

хронічного ДВС-синдрому слід вважати зростання рівня ПТІ, фібриногену, Д-

димерів та зниження активності АТ- ІІІ. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ВХНК сприяє активації 

судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу та посилене 

функціонування прокоагулянтної ланки системи гемостазу, набільш виражене 

напередодні розродження. Набільш важливі зміни відмічено при аналізі 

показника антитромбіну–ІІІ, що є свідченням про зниження адаптаційних 

можливостей антикоагулянтної ланки системи гемостазу у даної категоріх 

пацієнток та потенційну схильність до тромбоутворення. 

Запропонована програма дозволила покращити показники згортальної 

та протизгортальної системи крові. Спостерігали достовірне зниження 

агрегації тромбоцитів, аналогічна тенденція прослідковувалася і щодо АЧТЧ 

(табл. 6.13). 
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До лікування протромбіновий час складав 17,90,8 с, протромбіновий  

індекс 105,23,4 %, тромбіновий час 13,60,3 с, фібриноген 5,10,6 г/л. 

Згідно з отриманими результатами, нам вдалось виявити позитивну 

динаміку зростання кількості тромбоцитів у жінок з ВХВНК після проведеної 

оптимізованої терапії  у 1,4 рази без суттєвого покращення у групі, яка 

спостерігалася згідно традиційних підходів (р< 0,05).  

Таблиця 6.13 

Показники згортальної та протизгортальної системи  у динаміц 

впровадження лікувальної програми у терміни 34-36 тижнів, M±m 

Показники 

Запропонована терапія 

 2 група 

Стандартні підходи 

1група 

До 

лікування, 

n=60 

Після 

лікування,  

n=60 

До 

лікування, 

n=60 

Після 

лікування,  

n=60 

Гематокрит, % 39,7±0,8 35,1±1,2* 39,8±0,8 37,1±1,2 

Фібриноген, г/л 5,10,6 3,80,2* 5,20,4 4,60,2* 

Час рекальцифікації 

плазми, с 

71,8±2,1 85,9±2,4* 71,9±1,2 79,6±2,3 

АЧТЧ, с 45,82,4 35,51,4* 45,93,6 39,52,2 

ПТІ, % 105,23,4 96,22,8* 105,15,4 101,22,2 

ПЧ, с 17,90,8 16,90,6 18,40,8 16,90,2* 

ТЧ, с 13,60,3 12,80,2* 13,50,3 13,00,2 

Антитромбін ІІІ,г/л 0,270,01 0,340,01* 0,260,01 0,290,01 

Тромбоцити, 109/л 157,212,4 227,212,3* 157,915,9 189,210,3* 

Час агрегації тромбоцитів, с 10,11,1 13,81,3* 10,21,4 11,61,2 

 

Примітка: * - вірогідність порівняно з вихідними даними,  р< 0,05 

 

При вивченні прокоагулянтної ланки системи гемостазу після 
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проведеної терапії у жінок досліджуваних груп виявлено збільшення часу 

рекальцифікації плазми порівняно з вихідними даними  у ІІ групі на 19,6 % та 

10,7 % відповідно, знизилась концентрації фібриногену на 34,0 % проти 13,0 

у І групі (р< 0,05). Слід відмітити покращення агрегаційної здатності 

тромбоцитів на 36,6% проти несуттєвих змін вказаного показника у І групі 

(р>0,05). 

При дослідженні активності  АТ-ІІІ на момент завершення лікувальної 

програми спостерігалося зростання даного показника  на 25,9% у ІІ групі 

проти вихідних даних (р<0,05), тоді як у І групі вказаний показник поза 

межами референтних даних контролю.  

Таким чином, представлені результати дослідження у жінок з ПД та 

супутньою судинною патологією ВХНК, на відміну від пацієнток з 

інтактними венами, демонструють напередодні розродження зменшення 

кількості тромбоцитів, підвищення їх агрегаційної активності, надмірну 

активація прокоагулянтної ланки системи гемостазу, зниження активності 

антитромбіну-ІІІ, підвищення рівня Д-димерів та прискорення фібринолізу.  

А запропонована лікувальна програма дозволила значимо покращити 

показники всіх ланок системи гемостазу та створити передумови щодо 

профілактики коагулопатичних ускладнень у даної категорії пацієнток. 

Аналіз показників гемостазіограми демонструє нормалізацію всіх 

основних маркерів гемостазіограми та наближення до референтних значень, 

що, без сумніву, позитивно відображається на клінічному перебігу 

післяпологового періоду та корелює із частотою тромботичних ускладнень.  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про клінічну 

ефективність удосконаленого нами алгоритму лікувально-профілактичних 

заходів, що підтверджується даними лабораторних, функціональних та 

інструментальних методів досліджень. Отримані нами результати дозволяють 

рекомендувати удосконалений нами лікувально-профілактичний комплекс 

для використання у практичній охороні здоров’я.  

Матеріали даного розділу опубліковані у наступних друкованих працях: 
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РОЗДІЛ 7 

 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

На сьогоднішній день плацентарна дисфункція є однією з найбільш 

актуальних проблем сучасного акушерства, а також є предметом 

багаточисельних наукових досліджень в нашій країні і за кордоном [35, 45, 

252]. У сучасній літературі описано багато теорій етіопатогенезу порушень в 

системі мати-плацента-плід, однак, на думку ряду вчених суттєва роль 

належить несприятливому впливу екстрагенітальної патології, особливо 

судинного генезу, що викликає серйозні труднощі при проведенні лікувально-

профілактичних заходів [85, 261 ]. 

Варикозна хвороба нижніх кінцівок займає суттєве місце серед 

широкого спектру соматичної захворюваності, особливо останніми роками 

[144, 249]. Несприятливий вплив даної патології на клінічний перебіг 

вагітності і пологів зв'язаний, насамперед, з розвитком системних порушень 

гемостазу, тромбофілічних станів і зміною гемодинаміки у 

фетоплацентарному комплексі [17, 191].  

Не встановлені на сьогодні патогенетичні механізми акушерських 

ускладнень у пацієнток із ВХНК, відсутність програми адекватної 

профілактики негативних перинатальних наслідків при даній патології та 

одностайної точки зору на взаємовідносини у системі мати-плацента-плід у 

цієї категорії вагітних і є підставою до проведення наукового дослідження.  

Метою дослідження було зниження акушерських та перинатальних 

ускладнень у вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок на основі 

вивчення клініко-функціональних, гемостазіологічних, морфологічних 

особливостей стану фетоплацентарного комплексу та розробки 

удосконаленого алгоритму прогностичних та лікувально-профілактичних 

заходів.  

Відповідно до поставленої мети і завдань дане наукове дослідження 
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було проведено у два етапи.  

На першому етапі була розроблена методика прогнозування на підставі 

виконаного ретроспективного аналізу за останні 5 років (2012-2016 рр.)  

Як відомо, за даними медстатистики у структурі захворювань серцево-

судинної системи, ВХНК є найчастішою екстрагенітальною патологією у 

вагітних і породіль. Згідно  даних різних авторів, ВХ виявляється в 7-35 % 

випадків у вагітних, у 50-96 % з них вона вперше діагностується під час 

вагітності [3, 15, 42, 113]. Причому ВХНК спостерігається  у жінок, які вже 

народили в 4 рази частіше, ніж у тих, що не народжували [4, 24, 45, 160].  

Згідно результатів даного наукового пошуку, поширеність ВХНК 

склала 32,7% (290 спостережень), у 406 пацієнток вагітність ускладнилася ПД 

(45,8%), з них у 130 жінок (32,0%) – на тлі судинної патології – ВХНК, тобто, 

практично у кожної другої пацієнтки із ВХ (44,8%). Саме ці пацієнтки 

сформували основну групу (ПД+ВХНК), а у групу порівняння включили 180 

пацієнток з ПД, обумовленою рядом інших чинників. У ході виконання 

першого етапу дослідження було проведено оцінку 36 показників можливих 

індивідуальних факторів ризику виникнення даної патології та ранжування 

розрахованих критеріїв.  

Проведення ретроспективного обсерваційного дослідження на першому 

етапі дослідження дозволило визначити можливі фактори ризику, що 

впливають на формування та розвиток ПД у жінок із ВХНК. Симптоми ВХНК 

у пацієнток основної групи виникли до даної вагітності у 51 жінки (39,2 %), у 

першому триместрі – у 25 осіб (19,23 %), у другому триместрі  - у 19 (14,6 %), 

а у третьому триместрі – у 35 вагітних (26,9 %) 

А на думку М. А. Лизіна, у гістоморфологічних дослідженнях стінок 

підшкірних вен у вагітних встановлено, що зміни у стінках вен виникають у 

термін 15–25 тиж. вагітності. У цей період розширення підшкірних вен 

виникає більше як у 50% вагітних і залежить від кількості прогестерону. 

Цікавою з точки зору структури у основній групі  виявилися показники 

генітальної патології, де серед чинників більшого впливу можемо виділити 
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порушення МЦ (45,4 %), мікст-інфікування і запальні процеси органів малого 

тазу (48,5 %) та оперативні втручання - у кожної п’ятої пацієнтки (20,8 %), а 

також патологічні зміни шийки матки - 21,5 %.  

Порівнюючи структуру факторів ризику виникнення ПД зі сторони 

впливу екстрагенітальної патології, слід виділити достовірно високу частку 

ендокринної патології (26,1%,)оперативних втручань на органах малого тазу 

(23,8%), надмірної ваги та ожиріння - у половині випадків (49,2%), серцево-

судинних захворювань, у том числі вегето-судинної дистонії (34,6%) та анемії 

(49,2%), що у 3,9 рази переважало дані у групі порівняння, а також епізоди 

тромботичних станів (тромбози поверхневих вен) у анамнезі у основній групі 

- у 10,8 % випадків 

Згідно з думкою окремих дослідників, дисфункція ендотелію 

призводить до змін судинної реактивності, активації каскаду 

внутрішньосудинного згортання і порушення цілісності судин, і частіше 

розвивається у вагітних, що мають вихідну судинну патологію (гіпертонічну 

хворобу, цукровий діабет, захворювання нирок, аутоімунні захворювання ) [7, 

66, 89, 118, 140, 146].  

Важливими для виникнення та розвитку ПД являються репродуктивний 

анамнез і ускладнення перебігу першої половини вагітності. Встановлено, що 

тривале непліддя (37,7%), звикле невиношування і синдром втрати плода 

(12,3%) та порушення МЦ (45,4%) складали комбінацію переважаючих у 1,5-

1,8 рази факторів у основній групі, звертає на себе увагу менша частка у 2,5 

рази першовагітних, також у 1,7 рази вищим є показник відсутності 

вагітностей, двоє та більше пологів у анамнезі відмічено у 2,0 рази частіше,  

вагомою була частка ПД при попередніх вагітностях (27,7% при 4,4% - у 

групі порівняння, р<0,05).   

Структура гестаційних ускладнень першої половини вагітності 

характеризується достовірними відмінностями щодо тих факторів ризику, що 

прогнозовано впливають на розвиток ПД, невиношування та зростання частки 

репродуктивних втрат: у кожної п’ятої пацієнтки ранній гестоз, зростання 
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частки анемії у 2,3 рази,  загрози передчасних пологів – у 2,3 рази та 

бактеріальний вагіноз до 36,2 % проти 22,8 % відповідно (р<0,05).  

Структура гестаційних ускладнень другої половини вагітності 

продемонструвала більш вагомі відмінності, перш за все щодо частки 

прееклампсії та передчасного відшарування нормально розміщеної плаценти, 

яка переважала у основній групі у 1,8 раза, у 2,4 раза частіше вагітність 

завершувалася передчасними пологами, анемія вагітних відмічена  2,0 раза 

частіше, у 1,4 раза більшою була частка дистресу плода при вагітності 

(p<0,05). 

Ускладнення пологів та раннього післяпологового періоду у 1,7 раза 

частіше відмітили у основній групі, при цьому, аномалії пологової діяльності 

переважали дані групи порівняння у 2,0 раза, аналогічні показники отримано і 

щодо частки маткової кровотечі, де крововтрата, що перевищувала 

фізіологічний об’єм, у основній групі констатована у 3,0 раза частіше, ніж у 

групі порівняння (p<0,05). Перинатальні наслідки у порівнюваних групах 

демонстрували збільшення у основній групі частки новонароджених із масою 

тіла, малою для терміну гестації, у 1,8 раза, у зв’зку з чим зростала частота 

гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС та порушення процесів адаптації.     

Згідно з думкою більшості дослідників, безпосередньою причиною, що 

призводить до перинатальної захворюваності і смертності, при варикозній 

хворобі у вагітних, є хронічна гіпоксія материнського організму, обумовлена 

порушенням гемодинаміки, венозним застоєм та дисфункцією ендотелію 

судин [58, 118, 217, 227]. На їх думку, істотну роль у розвитку хронічної 

венозної недостатності відіграє дисфункція ендотелію та зміни гемостазу, 

зокрема гіперкоагуляція. 

Визначення факторів ризику розвитку ПД у пацієнток з ВХНК є 

важливим з практичної точки зору, так як складність формування груп ризику 

полягає у тому, що основні клінічні прояви ПД можна діагностувати після 30 

тижнів вагітності, коли превентивні міри уже не зможуть суттєво вплинути на 

розвиток плода. Тому пошук прогностичних маркерів, на основі яких можна 
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виділяти групи ризику, є доцільним у плані своєчасності профілактичних 

заходів.  

Серед соціальних факторів відносний вплив здійснювали старший 

репродуктивний вік, вища освіта та невизначений сімейний стан. Крім того, 

результати ранжування факторів ризику імовірного розвитку ПД дозволили  

відмітити наступне. При наявності таких чинників, як обтяжена спадковість 

щодо розвитку ВХНК (OR=6,9 ;95% CI:4,6-12,9), ожиріння та надмірна вага 

(OR=4,8;95% CI:1,7-26,7), ПД при попередніх вагітностях (OR=6,3; 95% 

CI:2,1-29,6), пухлини органів малого тазу (OR=8,5; 95% CI:2,1-16,8), затримка 

розвитку плода (ЗРП) у анамнезі (OR=13,1; 95% CI:2,1-28,6), епізоди 

тромботичних станів (OR=10,8; 95% CI:1,6-29,0) тощо, ризик розвитку ПД у 

пацієнток з ВХНК зростає у рази, особливо при мультифакторному їх впливі, 

що є вагомим підтвердженням доцільності використання вказаної моделі 

прогнозування для розробки скринінг-програм та формування груп ризику. У 

такому випадку наявність ВХНК у жінок служить обтяжуючим чинником, 

здатним порушити механізми дезадаптації ФПК та системно впливати на стан 

гемодинаміки.  

На наступному етапі з метою оцінки ефективності запропонованих 

лікувально-профілактичних підходів, 120 пацієнток із ВХНК були відібрані у 

проведений нами науковий пошук із урахуванням їх ідентичності та 

дотриманням принципу рандомізації розподілені на дві досліджувані групи.  

 Клінічні прояви ВХНК за СЕАP обмежувалися С1 та С2, 

телеангіоектазії було відмічено у 6,7 % спостережень. Основними скаргами, 

які подавали пацієнтки були: відчуття тяжкості в нижніх кінцівках (близько 

третини випадків), непостійний набряк нижніх кінцівок та поєднання 

симптомтики – у половині досліджень. У пацієнток першої групи, яка 

отримувала загальноприйняті  лікувально-профілактичні заходи, домінували 

явища загрози мимовільного переривання вагітності (40,0 % проти 6,7% у 

контролі; р<0,05); прояви порушення мікробіоценозу статевих шляхів - у 4,0 

раза; ранній гестоз – у 3,5 рази (23,3% проти 6,7 %; р<0,05) та анемія вагітних 
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у 2,5 рази. Після 20-22 тижнів вагітності аналогічна закономірність повністю 

зберігалася і надалі.  

Отримані нами результати продемонстрували значиму частку 

гестаційних ускладнень, пов’язаних із ПД, зокрема: ЗРП (23,3%), 

прееклампсія діагностовано у 4,7 раза частіше, причому із ранньою появою 

клінічних ознак у терміні 24-26 тижнів гестації та вираженим набряковим 

синдромом  (у 57,9 % спостережень), невиношування – у 4,5 раза частіше, що 

стало підставою для проведення оцінки функціонального стану ФПК у такому 

ж методологічному аспекті (контрольна та перша група). Не менш значимими 

стали показники аномалії розміщення плаценти (низька плацентація та 

передлягання), частка яких у 5,0 раза перевищувала дані контролю (р<0,05), а 

також передчасне відшарування нормальної розміщеної плаценти – у 8,3% 

випадків. Слід вказати на високий відсоток маткових кровотеч (20,0 %), у 

тому числі і масивний об’єм крововтрати.(10,0%) У 16,7% спостережень 

встановлено високий ступінь ризику тромбемболічних ускладнень із 

комбінацією великих та малих критеріїв ризику тромбемболій, що вимагало 

дообстеження, корекції лікування та узгодження із ангіологом 

антикоагулянтної терапії, її доз, препаратів та термінів застосування. 

Представлені результати гемодинамічних параметрів кровотоку у 

правих та лівих зовнішніх клубових, яєчникових і маткових венах, а також у 

великій підшкірній та стегновій венах у вагітних з ПД та ВХНК 

продемонстрували у половині спостережень (61 – 50,8 %) розширення 

діаметру клубових вен, причому у 28 пацієнток (23,3  %) - > 1,8 см, 

статистичну різницю між правою та лівою клубовими венами вже у першій 

половині вагітності - у 19 вагітних (15,8%). У двох третин спостережень у 

обох групах спостерігалась низька СШК у клубових венах (3,2-10,0 см/с), без 

суттєвих відмінностей як в правій,  так і в лівій судині. У більше як 80,0 % 

обстежених вагітних ДПП яєчникових вен мав середній та високий ступінь 

розширення (більше 0,4-0,6 см), а у 13 пацієнток (21,7%) напередодні 

розродження поряд із максимальним ступенем розширення встановлено 
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дисбаланс між лівою та правою яєчниковими венами. 

Розрахунок ДПП, ППП та СШК маткових вен не виявили істотної 

різниці у динаміці вагітності, проте напрередодні розродження тільки у 31 

спостереженні (25,8 %)  відмітили максимальна  швидкість кровотоку (10,1-

20 см/с).  

Розрахунки ДПП та ППП підтвердили дані, що свідчать  про  найбільш 

виражені морфологічні зміни відбуваються у стегнових венах у вагітних 

жінок. При розрахунку ДПП стегнової вени діаметр 1,5 см та більше 

спостерігається у 80,8% випадках, тільки у 15,8% постережень швидкість 

кровотоку становила 70,0-77,0 см/с, а суттєве зменшення кровотоку (17,0-40,0 

см/с) спостерігалось у третини. Аналогічні відмінності отримали при оцінці 

кровообігу у великих підшкірних венах, а саме: розширення вен до 2 см та 

більше мали майже 42,5% обстежених вагітних, а у 9,2% розширення було у 

межах 1-1,3 см, що наближено до норми, без дисонансу на лівій і правій 

судинах. 

У подальшому ми вважали за доцільне представити результати 

дослідження гемодинамічних показників венозної системи нижніх кінцівок у 

динаміці вагітності. Так, результати дуплексного сканування 

продемонстрували, що при дослідженні у горизонтальному положенні при 

ВХНК швидкісні показники антеградного кровотоку були нижчими, ніж у 

здорових жінок із турбуленцією кровотоку у ділянках співусть. Швидкість 

антеградного кровотоку у великій підшкірній і підколінній венах у пацієнток 

першої групи із ВХНК виявилася на 18,5 та 20,0 % нижчою, ніж у групі 

контролю. Незважаючи на суттєві індивідуальні розбіжності, при зміні 

положення пацієнток з горизонтального у вертикальне у жінок із ВХНК 

спостерігалося досить суттєве розширення просвіту вен – від 50,0 до 80,0%, у 

той час як аналогічний показник у здорових пацієнток не перевищував 40,0% 

(р<0,05). Статистично значимою виявилась різниця між діаметром великої 

підшкірної вени у зоні сафено-феморального співустя і на межі між верхньою 

та середньою третиною стегна у І групі у порівнянні з контрольною, як у 20-
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22, так і у 34-36 тижнів вагітності та напередодні розродження.   

Поряд з тим, отримані результати демонструють прогресування 

клінічних ознак хронічної венозної недостатності у пацієнток, де вагітність 

наступила на тлі ВХНК, та появу ознак венозного застою у малому тазу у 13 

спостереженнях (21,7 %), що є прогностично несприятливим маркером щодо 

перебігу вагітності, прогресування ПД та негативних перинатальних 

наслідків.  

Проведена оцінка показників плацентографії у пацієнток першої групи 

дозволила діагностувати кальциноз (28,3)%, ділянки підвищеної та зниженої 

ехогенності, кисти, псевдо інфаркти (43,3%), ділянки крововиливів, варикозне 

розширення вен та міжворсинкового простору (61,7%), підвищення 

ехогенності та збільшення частки потовщення плаценти(26,7%), що є 

опосередкованим критерієм дисфункції плаценти та ступеня її 

компенсаторних властивостей. Отримані результати дозволяють 

стверджувати про збереження адаптаційно-компенсаторних особливостей 

ФПК у термін гестації 20-22 тижні вагітності, де у 20,0% спостережень 

відмітили сонографічні ознаки функціональних порушень, зміну обсягу 

навколоплідних вод (8,3%) та ЗРП - у 13,3% спостережень. Тоді, як у терміни 

34-36 тижнів гестації встановлено  більш виражені зміни, на що вказує 

зростання частки структурних змін плаценти - у 3,2 раза, відмінностей у 

об’ємі навколоплідних вод - у 2,6 раза, а ЗРП – у 2,2 раза (до 23,3 %), за 

рахунок асиметричної форми – 15,0 %. 

Слід вказати, що ряд авторів відзначають етіопатогенетичною основою 

виникнення варикозного розширення вен під час вагітності збільшення 

відтоку крові від плацентарного відділу матки, особливо при локалізації 

плаценти у нижніх її відділах, що перевантажує внутрішню та загальну 

клубові вени і порушує відтік крові від нижніх кінцівок [44, 109, 212].  

За даними авторів, одним із основних механізмів розвитку ПД під 

впливом ендо- й екзогенних факторів є порушення матково-плацентарної 

гемодинаміки, що може розвиватися при початковому затрудненні венозного 
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відтоку з наступним погіршенням артеріального притоку та різким 

зниженням гемоциркуляції у міжворсинковому просторі й зменшенням 

газообміну між кров’ю матері й плода [23, 35, 57, 216, 264, 265]. 

Оцінка особливостей гемодинаміки ФПК напередодні розродження 

дозволила діагностувати порушення кровоплину у маткових артеріях - у 

28,3%, плодового кровоплину – у 18,3%, а поєднання порушень маткового та 

плодового кровоплину – у 8,3% спостережень, підвищення судинної 

резистентності у спіральних артеріях – у 21,7% випадків, причому у третині 

випадків діагностика за критеріями порушення матково-плацентарного 

кровоплину випереджувала дані УЗД та клінічні прояви ПД, що є 

підтвердженням недостатньої ефективності загальноприйнятих лікувально-

профілактичних заходів. 

На даний час немає єдиної думки, щодо результатів дослідження 

гормональної функції фетоплацентарної системи у вагітних з ВХНК. Одні 

автори  встановили підвищення концентрації Пг в крові вагітних із ВХ у ІІ і 

ІІІ триместрах та зниження вмісту Е3 [78, 80]. При цьому, була показана 

кореляція  підвищеного рівня прогестерону при ВХ із більшою масою плода 

та плаценти у цих жінок [85, 112, 133]. 

Результати дослідження гормональної функції фетоплацентарної 

системи за даними літературних повідомлень окремих авторів показали 

підвищення концентрації прогестерону в крові вагітних із варикозно 

розширеними венами у ІІ і ІІІ триместрах та зниження вмісту естріолу  

Виявлення абсолютного та відносного підвищення концентрації 

прогестерону, особливо вираженого у жінок із уперше виявленим варикозним 

розширенням вен при даній вагітності, дозволяє розглядати ці зміни як 

патогенетичні фактори виникнення ВХ [6, 19, 92]. 

Іншими дослідниками, у вагітних з ВХНК було встановлено  

пригнічення синтезу гормонів, які характеризують стан системи мати-

плацента-плід. Так, рівень Пг був на 38-40%,  кортизолу на 29 - 33%, 

соматотропіну на 26 - 30%, Е3 на 22 - 26% меншими у порівнянні з 
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контрольною групою [33, 77, 109, 164, 193]. 

Гормональна недостатність ФПК є значимим компонентом при 

плацентарній дисфункції на тлі судинної патології. За результатами 

проведених досліджень вже у терміні 20-22 тижні гестації встановлено 

підвищення рівня одного або кількох маркерів у 19 (31,7 %) спостережень, 

дисфункцію із підвищенням плацентарних маркерів (β-ХГЛ)  та зниженням 

фетальних показників (естріол) - у 23 випадках (38,3%), а також хронічну 

гормонопродукуючу недотатність зі зниженням рівня гормонів на 50,0 % - у 

третині спостережень (18 – 30,0 %). Тоді, як з прогресуванням вагітності, 

структура дещо змінювалася: гіперфункція встановлена у 38,3 %, дисфункція 

у 11,7 %,  а виснаження гормонопродукуючої функції ФПК – у 50,0 %. Це 

підтверджує положення про гормональну гіпофункцію у кожної другої 

пацієнтки як найбільш неблагоприємну щодо перинатальних наслідків. 

Власне тому результати гормонального скринінгу демонструють 

патологічний тип адаптації плода та є свідченням доклінічних порушень 

стану системи мати-плацента-плід [164, 193].  

Ряд дослідників також встановили зниження білоксинтезуючої та 

гормонопродукуючої функцій плаценти у середньому на 40-43 %, причому 

достовірні зміни спостерігаються по ПЛ, Е3 і ХГЛ, тоді як ПГ, 17-ОП і АФП 

були знижені незначно [12, 31, 184].  

Слід зазначити, що в інших дослідженнях деякі автори вивчали вплив 

статевих гормонів на стінку венозних судин, але не виявили залежності 

розвитку хронічної венозної недостатності від концентрацій у плазмі 

естрадіолу, естріолу або прогестерону [77, 99, 255]. 

Результати сучасних досліджень свідчать про високу частоту 

плацентарної дисфункції у вагітних із ВХНК, що становить від 82 до 93%, а у 

9–12% жінок ускладнюються гіпоксією плода [16, 77, 118].  

В.О. Потапов, В.Г. Сюсюка, та інші у свої роботах вказують, що ВХ вен 

нижніх кінцівок і зовнішніх статевих органів під час вагітності підвищує 

загальну частоту акушерських та тромбоемболічних ускладнень, спричиняє 
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нестабільний розвиток вагітності, збільшує тяжкість проявів токсикозів 

вагітності і вегетативно-судинної дистонії [196, 236]. Авторами доведено, що 

у вагітних з ХВН виникають зміни кровотоку у системі мати–плацента–плід і 

порушення відтоку венозної крові плода, які проявляються клінічними 

ознаками дисфункції плаценти і відповідно збільшенням перинатальної 

захворюваності [196, 205, 206, 236].  

Морфологічні зміни плаценти у жінок на варикозну хворобу нижніх 

кінцівок характеризуються високою часткою крововиливів у 

міжворсинковому просторі (40,0%); петрифікатів у стромі ворсин, базальній 

пластинці та у складі псевдо-інфарктів (33,3%); наявністю «ворсин-тіней» 

(20,0%); гіалізованою стромою з відкладанням солей кальцію (20,0%), а також 

охоплюють інші складові плідного яйця, зокрема: у плідних оболонках 

спостерігається проліферація амніотичного епітелію на фоні вираженого 

набряку (26,7%)та розвивається набряк Вартонових драглів пуповини із 

периваскулярним фіброзом (30,0%). А застосування лікувально-

профілактичних заходів зумовлює зменшення відкладання солей кальцію у 

стромі ворсин, базальній пластинці та у складі псевдоінфарктів на 13,3%, 

крововиливів у міжворсинкові простори на 23,3%, крововиливів та набряку 

амніотичних оболонок і пуповини  на 10,0% відповідно.  

Як вказують літературні джерела, варикозне розширення вен нижніх 

кінцівок у вагітних та роділь – одна з ланок патогенезу синдрому 

дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ), тромбофлебіту 

глибоких та поверхневих вен, що призводить до коагулопатичних ускладнень 

під час пологів та у післяпологовому періоді [87, 184, 244].  

Результати дослідження параметрів системи гемостазу у даному 

наковому дослідженні у обстежених пацієнток представляють особливу 

зацікавленість перш за все тим, що дозволили встановити відсутність чіткої 

залежності між вираженістю клінічних симптомів варкозної хвроби та 

глибиною змін гемостазу. Оцінка динаміки показників усіх ланок системи 

гемостазу у пацієнток з ПД та ВХНК у динаміці вагітності продемонструвала 
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тенденцію до гіперкоагуляції вже у терміні 20-22 тижні порівняно з 

показниками жінок із інтактними венами, у тому числі помірне підвищення 

рівня фібриногену, та зниження активності АТ-ІІІ у порівнянні з нормою.  

Згідно існуючих літературних повідомлень, зниження концентрації 

антитромбіну-ІІІ можна розглядати як доклінічну ознаку передтромботичного 

стану організму. Це свідчить про високий ризик виникнення тромбозів, 

тромбоемболії та акушерських кровотеч у вагітних, хворих на ВХНК [19, 115, 

192 ].  

Таким чином, можна зробити висновок, що ВХНК сприяє активації 

судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу та посилене 

функціонування прокоагулянтної ланки системи гемостазу, набільш виражене 

напередодні розродження. Набільш важливі зміни відмічено при аналізі 

показника антитромбіну–ІІІ.   

На даний час у літературних джерелах існують лише поодинокі 

дослідження Д-димеру у вагітних жінок з ВХ, які встановили підвищення 

даного показника та розвиток тромбоцитопатії, що можна трактувати як 

«суперкомпенсовану» хронічну форму ДВЗ й бути основою для розвитку 

різних ускладнень гестаційного процесу. Проте поглиблені дослідження з 

цього питання надалі необхідно проводити, так як вони є доцільними і на часі 

[7, 66, 19, 203]. 

У ІІІ триместрі вагітності встановлено більш вагомі відхилення 

гемостазіологічних показників, зокрема: на фоні достовірного зниження 

кількості тромбоцитів у групі вагітних жінок з ВХНК у 1,6 рази, відмічено 

зростання їх агрегаційної активності у 1,6 раза проти даних контролю, 

зниження часу рекальцифікації плазми на 22,1%, збільшення концентрації 

фібриногену у 1,4 раза, прогресуюче зниження у 1,4 рази АТ-ІІІ, та зростання 

рівня Д-димерів у 1,7 раза (р<0,05), що є свідченням зниження адаптаційних 

можливостей антикоагулянтної ланки системи гемостазу у даної категорії 

пацієнток та потенційну схильність до тромбоутворення . 

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок у вагітних та роділь – одна 
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з ланок патогенезу синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання 

крові (ДВЗ), тромбофлебіту глибоких та поверхневих вен, що призводить до 

коагулопатичних ускладнень під час пологів та у післяпологовому періоді 

[87, 184, 244]. Тому на сьогодні тестування на D-димер під час вагітності 

достатньо широко рекомендується для діагностики та прогнозування 

венозних тромбоемболічних ускладнень або пов'язаних із вагітністю 

ускладнень, а також для моніторингу антитромботичної терапії [103, 189, 

193]. 

Отримані дані підтверджують існуючі положення про наявність у 

пацієнток з ВХНК дефіциту факторів активації внутрішнього механізму 

згортання крові, що можна охарактеризувати як гіперкоагуляцію з 

пригніченням антикоагулянтної системи. 

Таким чином, представлені результати дослідження у жінок з ПД та 

супутньою судинною патологією нижніх кінцівок, на відміну від пацієнток з 

інтактними венами, демонструють напередодні розродження зменшення 

кількості тромбоцитів, підвищення їх агрегаційної активності, надмірну 

активація прокоагулянтної ланки системи гемостазу, зниження активності 

антитромбіну-ІІІ, підвищення рівня Д-димерів та прискорення фібринолізу.  

А запропонована лікувальна програма дозволила значимо покращити 

показники всіх ланок системи гемостазу та створити передумови щодо 

профілактики коагулопатичних ускладнень у даної категорії пацієнток, де 

аналіз показників гемостазіограми демонструє нормалізацію всіх основних 

маркерів гемостазіограми та наближення до референтних значень, що, без 

сумніву, позитивно відображається на клінічному перебігу післяпологового 

періоду та корелює із зниженням частоти ускладнень.  

Слід вказати, що на сьогодні основою лікувальної програми є 

консервативні засоби: еластична компресія, застосування місцевих топічних 

форм і фармакотерапія. А основними патогенетичними напрямками 

фармакотерапії ВХНК за сучасними уявленнями, є корекція 

мікроциркуляторних розладів, зменшення запальних явищ у стінках судин та 
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оточуючих тканинах, покращення реологічних властивостей крові, 

нормалізація проникності та резистентності капілярів, підвищення венозного 

тонусу та покращення венозного відтоку та лімфодренажу [71, 105, 159]. 

На основі  проведеного аналізу  акушерських наслідків розродження 

пацієнток з ВХНК, де було запропоновано персоніфіковану програму 

превентивних заходів, отримали наступні результати. Запропонований 

лікувальний алгоритм суттво покращує показники функціонального 

дискомфорту у 2,9 рази та демонструє зникнення до завершення лікування 

окремих суб’єктивних скарг хронічної венозної недостатності у пацієнток з 

ВХНК, зокрема набряків - . у 2,3 раза.  

Оцінка відмінностей по групах щодо ускладнень першої половини 

вагітності не відмітила вірогідних розбіжностей в залежності від алгоритму 

зпропонованих лікувально-профілактичних заходів. Тоді, як у другій 

половині вагітності відмічено вірогідне зниження частоти основних 

гестаційних ускладнень, зокрема, загрози передчасних пологів – у 2,3 раза (з 

30,0 до 13,3%; р < 0,05); анемії вагітних – у 1,8 рази (з 36,7 до 20,0%; р < 

0,05); прееклампсії – у 2,0 рази (з 20,0 до 10,0%; р < 0,05); ПД та дистресу 

плода - у 2,0 рази  (з 13,3 до 6,7%; р < 0,05); ЗРП – у 1,8 рази (з 23,3 до 13,3%; 

р < 0,05). 

Перераховані вище особливості клінічного перебігу гестаційного 

періоду сприяли зниженню частки окремих ускладнень при розродженні, 

причому у прямій залежності від запропонованого алгоритму лікувально-

профілактичних заходів: зниження частки передчасних пологів у 2,2 раза 

передчасного розриву плодових оболонок – у 1,9 рази; аномалій пологової 

діяльності – у 1,8 раза, кесаревого розтину – у 1,8 раза , а також маткових 

кровотеч у пологах та післяродовому періоді – у 3,0 рази (р < 0,05).  

Аналізуючи перинатальні наслідки розродження, слід відмітити 

вірогідне підвищення рівня задовільного стану плода, а також констатували 

вірогідне зниження рівня ЗРП-у 1,8 раза, постгіпоксічної енцефалопатії – у 

2,0 раза та респіраторного дистрес-синдрому – у 2,7 раза (р < 0,05).  
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Таким чином, результати проведених досліджень використання 

удосконаленого нами алгоритму у жінок із ВХНК свідчать про його клінічну 

ефективність, що підтверджується даними лабораторних, функціональних та 

інструментальних методів досліджень, та дозволяє рекомендувати 

удосконалений нами лікувально-профілактичний комплекс для використання 

у практичній охороні здоров’я. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального завдання сучасного акушерства - зниження акушерських та 

перинатальних ускладнень у вагітних із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок на основі вивчення клініко-функціональних, гемостазіологічних, 

морфологічних особливостей стану фетоплацентарного комплексу та 

розробки удосконаленого алгоритму прогностичних та лікувально-

профілактичних заходів. 

1. Варикозна хвороба нижніх кінцівок у вагітних діагностується у 

32,7%, із наростанням у них клінічних проявів у динаміці вагітності до ІІІ 

триместру до 69,1%, при цьому провідними чинниками є обтяжена 

спадковість по материнській та батьківський лінії (OR=6,9; 95% CI:4,6-12,9), 

плацентарна дисфункція при попередніх вагітностях (OR=6,3; 95% CI:2,1-

29,6), ендокринно-обмінні порушення (OR=2,5; 95% CI:1,4-9,2), надмірна вага 

тіла (OR=4,8; 95% CI:1,7-26,7), пухлини органів малого тазу (OR=8,5; 95% 

CI:2,1-16,8), народження дітей, малих до терміну гестації, в анамнезі 

(OR=13,1; 95% CI:2,1-28,6), епізоди тромботичних станів (OR=10,8; 95% 

CI:1,6-29,0). 

2. Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок на варикозну хворобу 

нижніх кінцівок С1-С2 характеризується загрозою передчасних пологів 

(30,0%); прееклампсією у (31,7%); анемією (36,7%), аномаліями пологової 

діяльності (46,7%), масивними матковими кровотечами (10,0%); затримкою 

розвитку плода (23,3%); дистресом плода (26,7%) та ускладненнями 

післяпологового періоду (18,3%). Варикозна хвороба нижніх кінцівок у 

вагітних призводить до перинатальної патології: недоношеності - у 18,3%, 

постгіпоксичної енцефалопатії - 26,7%; порушення періоду адаптації 

новонароджених та респіраторного дистрес-синдрому - 20,0%.   

3. У вагітних із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою 

нижніх кінцівок встановлена неспроможність сафено-феморального, сафено-



169 

 

поплітеального співусть, що підтверджується зниженням швидкості 

антеградного кровоплину у великій підшкірній і підколінній венах на 20,0% 

та його турбуленцією (80,0%), зниженням швидкості кровоплину в стегнових 

венах (у 26,6%), а також поява ознак венозного застою та дилятації венозних 

сплетень малого тазу у третині спостережень до ІІІ триместру вагітності, що 

слід вважати несприятливою прогностичною ознакою та одним із маркерів 

плацентарних порушень. Напередодні розродження відбувається активація 

антикоагулянтної системи та  предикторів тромботичних ускладнень, таких, 

як гіперфібриногенемія, зменшення кількості тромбоцитів та порушення їх 

агрегаційної спроможності, зниження рівня антитромбіну ІІІ у 1,4 раза та 

зростання в 1,7 раза Д-димерів.   

4. Стан фетоплацентарного комплексу характеризується 

морфологічними та гемодинамічними порушеннями із збільшенням товщини 

плаценти в 45,0%, зменшенням амніотичного індексу в 18,3%, змінами 

плодово-плацентарного кровоплину в 26,7%, із критичними показниками - у 

18,3% спостережень (р<0,05), що супроводжується депресією синтезу 

плацентарного лактогену та дисбалансом естріолу та кортизолу (у 1,6 раза 

проти даних контролю, р<0,05) – у 50,0% спостережень.  

5. Морфологічні зміни плаценти в жінок на варикозну хворобу нижніх 

кінцівок характеризуються високою часткою крововиливів у 

міжворсинковому просторі (40,0%); петрифікатів у стромі ворсин, базальній 

пластинці та у складі псевдо-інфарктів (33,3%); наявністю «ворсин-тіней» 

(20,0%); гіалізованою стромою із відкладанням солей кальцію (20,0%), а 

також охоплюють інші складові плідного яйця, зокрема: у плідних оболонках 

спостерігається проліферація амніотичного епітелію на фоні вираженого 

набряку (26,7%) та розвивається набряк Вартонових драглів пуповини із 

периваскулярним фіброзом (30,0%). А застосування лікувально-

профілактичних заходів зумовлює зменшення відкладання солей кальцію у 

стромі ворсин, базальній пластинці та у складі псевдоінфарктів - на 13,3%, 

крововиливів у міжворсинкові простори - на 23,3%, крововиливів та набряку 
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амніотичних оболонок і пуповини - на 10,0% відповідно.  

6. Запропонований алгоритм прогностичних та лікувально-

профілактичних заходів суттєво покращує показники функціонального 

дискомфорту, підвищує адаптаційні можливості фетоплацентарного 

комплексу, що дозволило знизити частку передчасних пологів у 2,2 раза; пре 

еклампсії, плацентарної дисфункції та дистресу плода  – у 2,0 раза; і тим 

самим, попередити негативні перинатальні наслідки: затримку розвитку 

плода - у 1,8 раза та рівня постгіпоксичної енцефалопатії - у 2,0 раза (р<0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

1. При формуванні груп ризику щодо розвитку плацентарної 

дисфункції у жінок із ВХНК необхідно враховувати ранжування таких 

чинників: обтяжена спадковість по материнській та батьківський лінії, 

високий паритет пологів, плацентарна недостатність при попередніх 

вагітностях, ендокринна патологія, надмірна маса  тіла, пухлини органів 

малого тазу та народження дітей, малих до терміну гестації, в анамнезі.  

2. Ультразвукове дуплексне сканування необхідно проводити в 

динаміці гестації потриместрово. Вважати несприятливою прогностичною 

ознакою та одним із маркерів плацентарних порушень появу ознак венозного 

застою та дилятації венозних сплетень малого тазу. 

3. Визначення шляхом оцінки гемостазіограми наступних предикторів 

тромботичних ускладнень, таких, як: гіперфібриногенемія, зменшення 

тромбоцитів та порушення їх агрегаційної спроможності, зниження рівня 

антитромбіну ІІІ та зростання більше як у 1,5 раза Д-димерів вимагає 

ретельного моніторингу внутрішньоутробного стану плода та застосування 

оптимізованої лікувальної програми.  

4. У випадку варикозних проявів С1-C2 необхідно рекомендувати 

вагітним носіння еластичного трикотажу  на весь гестаційний період і не 

менше 3-х тижнів у післяпологовому періоді.  

5. До лікувального комплексу вагітним із проявами венозної 

недостатності слід рекомендувати: суміш біофловоноїдів, яка містить діосмін 

та гесперидин по 1 таблетці 2 рази на добу впродовж місяця в наступні 

терміни 12 -16, 28 - 32 та 34 - 36 тижні вагітності;  

− L-аргінін аспартат у сиропі по 1 мірній ложці 3 рази на добу – у 

терміни 12-16 та  28-32 тижні вагітності тривалістю місяць;  

− інгібітор агрегації тромбоцитів 100 мкг 1 раз на добу з 12 до 36 

тижнів вагітності; 

− вагітним, які мають за  шкалою Caprini та шкалою Schoenbeck 
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помірний (3-4 бали) або високий ризик (>5 балів) появи венозного 

тромбоемболізму, а також при  зниженні активності антитромбіну ІІІ та 

зростанні рівня Д-димерів, рекомендовано застосовувати 

низькомолекулярний гепарин – з моменту встановлення високого ступеня  

ризику – у дозі 0,4 - 0,6 (підшкірно) із врахуванням індексу маси тіла до 

розродження та 6-8 тижнів після пологів.  
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