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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Хронічні запальні процеси 

внутрішніх статевих органів (ХЗПВСО) залишаються лідерами в структурі 

гінекологічних захворювань, а також є найчастішою причиною порушення 

репродуктивного здоров’я жінки, створюючи не тільки медичну, а й соціальну і 

економічну проблеми. Синдром хронічного тазового болю (ХТБ), безпліддя, 

невиношування вагітності, ектопічна вагітність – це далеко не повний перелік 

наслідків їх негативного впливу на репродуктивну функцію жінки (Бойчук А.В., 

2015). Проблема удосконалення обстеження та лікування жінок із синдромом 

хронічного тазового болю залишається однією з головних у сучасній гінекології 

(Жук С.І., 2016; Вдовиченко Ю.П., 2015; Камінський В.В., 2014; Champaneria R., 

2016). Це обумовлено високою частотою даної патології, нез’ясованістю багатьох 

аспектів патогенезу, супутніми психоемоційними розладами, а також труднощами, 

що виникають у діагностиці алгогенного фактора та виборі ефективного лікування 

(Пирогова В.І., 2014; Заболотнов В.А., 2015; Ночвіна О.А., 2016; Hunter C.W., 2018).  

Одним із чинників формування больового синдрому в нижніх відділах живота 

в жінок, зокрема при “рутинній” гінекологічній патології, є стійке порушення 

венозної гемодинаміки в органах малого таза, причиною якого є варикозне 

розширення вен малого таза (ВРВМТ) (Гаврілов С.Г., 2016; Савельєв В.С., 2015; 

Dorobisz T.А., 2017). Варикозне розширення вен малого таза часто зустрічається в 

жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів, взаємно 

погіршуючи перебіг кожної з цих патологій. При запальних захворюваннях 

придатків матки складні патогенетичні ланцюги викликають різні загальні та місцеві 

клінічні прояви, кардинальною ознакою яких є розлад кровообігу на рівні 

мікроциркуляторного та венозного русла. 

Складність діагностики варикозного розширення вен малого таза полягає в 

тому, що клініка порушення венозного відтоку часто нагадує запальний процес 

внутрішніх статевих органів, а проведена рутинна протизапальна терапія практично 

завжди є неефективною. Зважаючи на це, відсутність специфічних симптомів робить 

необхідним і доцільним обстеження гемодинамічних порушень венозної системи 

малого таза в усіх жінок з больовим синдромом у нижніх відділах живота. 

Тому для покращення якості життя жінок і репродуктивного здоров’я, 

уникнення поліпрагмазії виникла необхідність встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків перебігу хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок 

з варикозним розширенням вен малого таза, розробки оптимального алгоритму 

діагностики для адекватних патогенетично обґрунтованих методів лікувального 

впливу на венозну систему малого таза. 

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

робота виконувалася як фрагмент комплексної науково-дослідної роботи кафедри 

акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового Івано-Франківського 

національного медичного університету на тему “Клініко-патогенетичні шляхи 

зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я та перинатальних 

ускладнень жінок Прикарпаття” (№ держреєстрації 0114U004747, термін виконання 
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2014-2018 рр.), де дисертант є співвиконавцем. 

Мета дослідження. Оптимізація підходів до лікувально-профілактичної 

програми в жінок з хронічними запальними процесами репродуктивної системи на 

тлі варикозного розширення вен малого таза шляхом удосконалення діагностичного 

алгоритму та розробки патогенетично обґрунтованого медикаментозного комплексу. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу та клінічних проявів хронічних запальних 

процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен 

малого таза. 

2. Встановити цінність шкал оцінки болю в діагностичному алгоритмі 

комплексного обстеження жінок з хронічним тазовим болем при хронічних 

запальних процесах репродуктивної системи з/без варикозного розширення вен 

малого таза як критерію ефективності лікування. 

3. Дослідити рівні маркерів функціональної активності ендотелію й 

особливості венозної гемодинаміки в жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза. 

4. Провести дослідження стану гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

венозної стінки в жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих 

органів на тлі варикозного розширення вен малого таза та встановити його 

взаємозв’язок з показниками гемомікроциркуляторного русла бульбарної 

кон’юнктиви. 

5. Оцінити діагностичне значення даних клінічного, лабораторного, 

ультразвукового, доплерометричного досліджень у пацієнтів з хронічним тазовим 

болем як симптомом при хронічних запальних процесах внутрішніх статевих 

органів на тлі варикозного розширення вен малого таза, оптимізувати та впровадити 

патогенетично обґрунтовану лікувальну програму. 

Об’єкт дослідження: хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів 

на тлі варикозного розширення вен малого таза. 

Предмет дослідження: клінічна характеристика, оцінка вираженості болю, 

венозна гемодинаміка малого таза, ендотеліальна дисфункція, 

гемомікроциркуляторне русло (ГМЦР) бульбарної кон’юнктиви й адвентиції 

варикозно розширених вен у жінок репродуктивного віку з ХЗПВСО. 

Методи дослідження: анкетно-анамнестичний (для оцінки інтенсивності та 

тривалості больового синдрому), клінічний, бактеріоскопічний і бактеріологічний 

(для оцінки стану мікробіоценозу статевих шляхів), імуноферментний (для 

визначення функціональної активності ендотелію), ультразвукова діагностика та 

доплерівське дослідження (для оцінки стану основних венозних колекторів малого 

таза), бульбарна мікроскопія (для оцінки змін ГМЦР кон’юнктиви очного яблука 

(КОЯ)), морфологічний (для оцінки змін ГМЦР адвентиції венозної стінки), 

математично-статистичний (для опрацювання результатів дослідження). 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведеного 

наукового дослідження отримані нові дані щодо причинно-наслідкового зв’язку між 

перебігом запальних процесів і розвитком ендотеліальної дисфункції, вивчена 

патогенетична роль цих змін у прогресуванні та вираженості синдрому ХТБ в 
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пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ. 

Поглиблені наукові дані про те, що в жінок із запальними процесами органів 

малого таза при поєднанні з судинною патологією (ВРВМТ) спостерігається більш 

виражена ендотеліальна дисфункція, що відображається в зростанні рівня основних 

її маркерів, вперше на підставі аналізу розроблена когнітивна модель взаємозв’язків 

між досліджуваними показниками та змінами ГМЦР. 

Вперше представлені наукові дані про стан ГМЦР адвентиції венозної стінки в 

жінок з хронічними запальними процесами органів малого таза на тлі варикозного 

розширення вен, у результаті чого встановлені наявність і системний взаємозв’язок 

зі змінами ГМЦР бульбарної кон’юнктиви. 

На основі проведених досліджень оптимізований діагностичний алгоритм і 

доповнена патогенетична терапія хронічних запальних процесів органів малого таза 

використанням медикаментозних середників, здатних оптимізувати судинні процеси 

у вогнищі запалення. 

Практичне значення отриманих результатів. Вперше отримані нові дані та 

доповнена існуюча патогенетична концепція розвитку та прогресування ХЗПВСО з 

урахуванням запальних, гемодинамічних і гемомікроциркуляторних змін, 

обумовлених коморбідністю з судинною патологією, що дозволило модифікувати 

медикаментозний комплекс терапії й уникнути поліпрагмазії в запропонованій 

лікувально-профілактичній програмі. 

На основі отриманих результатів обґрунтовані доцільність і необхідність 

включення в перелік обстежень оцінки гемодинаміки венозної системи малого таза 

та гемомікроциркуляторних змін бульбарної кон’юнктиви у жінок з ХЗПВСО. 

Оптимізована лікувальна програма включенням до базисної 

протизапальної терапії препаратів, що покращують венозну гемодинаміку й 

ендотеліальну дисфункцію, що дало змогу нівелювати вираженість синдрому 

ХТБ, суттєво покращити показники якості життя таких пацієнток, а також 

знизити рівень гемомікроциркуляторних порушень і венозного застою в малому 

тазі. Запропонований терапевтичний метод дозволив здійснювати лікування, 

вторинну профілактику та реабілітацію в жінок з коморбідністю вказаних 

патологічних станів. 

Впровадження результатів роботи в практику. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного та лікувального алгоритмів впроваджені в 

лікувальну практику гінекологічних відділень і жіночих консультацій КНП 

“Міський клінічний перинатальний центр” (затв. 05.03.2019 р.), обласного 

перинатального центру (затв. 03.04.2019 р.) м. Івано-Франківськ, КНП “Міський 

клінічний пологовий будинок № 2” Чернівецької міської ради (затв. 13.05.2019 р.), 

КНП “Пологовий будинок № 4” Запорізької міської ради (затв. 10.04.2019 р.), КНП 

“Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” м. Львів (затв. 03.06.2019 р.), КНП 

“Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради (затв. 

22.01.2019 р.). 

Положення, викладені в матеріалах дисертації, використані в педагогічному 

процесі кафедри акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового (затв. 

16.01.2019 р.), кафедри акушерства та гінекології навчально-наукового інституту 
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післядипломної освіти (затв. 22.01.2019 р.) Івано-Франківського національного 

медичного університету, кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (затв. 

12.02.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначено мету, 

завдання та напрям роботи, виконано патентно-інформаційний пошук, підбір 

тематичних хворих, їх клінічне обстеження з наступною обробкою записів. 

Проведено аналіз та оцінку клінічного перебігу ХЗПВСО з і без ВРВМТ, а також 

клініко-ехографічного, лабораторного та морфологічного обстежень. 

Самостійно здійснено бульбарну мікроскопію, інтерпретовано результати. 

Оцінку морфологічних досліджень виконано сумісно зі співробітниками 

навчально-наукової лабораторії морфологічного аналізу Івано-Франківського 

національного медичного університету. Разом з науковим керівником 

розроблено програму лікувально-діагностичних заходів, модифіковано 

патогенетично обґрунтовану схему корекції порушень. Автором особисто 

розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діагностики 

та лікування ХЗПВСО на тлі ВРВМТ, забезпечено їх впровадження, оцінено 

ефективність. Здобувачем написано й оформлено текст дисертаційної роботи, 

проведено математичну та статистичну обробку отриманих даних, підготовлено 

до публікації наукові праці, доповіді. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки роботи 

були оприлюднені на: ХV конгресі СФУЛТ (м. Чернівці, 16-18 жовтня 2014 р.), XIV 

з’їзді акушерів-гінекологів України (м. Київ, 22-23 вересня 2016 р.), регіональній 

науково-практичній конференції “Гіперпластичні процеси жіночої репродуктивної 

сфери – від науки до практики” (м. Івано-Франківськ, 29 листопада 2016р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики” (м. 

Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2017 р., 29-30 листопада 2018 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних 

протоколів в клінічну практику” (м. Тернопіль, 1-2 березня 2018 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні питання 

сучасного акушерства” (м. Тернопіль, 12-13 квітня 2018 р., 4-5 квітня 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковані 12 наукових праць, 

зокрема 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (1 оглядова), 

1 – в іноземному періодичному виданні (Індія), 4 тез у науково-практичних 

конференціях, 1 галузеве нововведення в системі охорони здоров’я. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

197 сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг 160 сторінок). Робота 

складається зі вступу, огляду літературних джерел, матеріалів та методів 

дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Дисертація ілюстрована 21 таблицею та 45 рисунками. Список використаної 

літератури містить 295 джерел, зокрема 177 – кирилицею, 118 – латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. На етапі формування груп були відібрані 

120 жінок з ХТБ і ХЗПВСО у анамнезі, які надалі підлягали проспективному 

дослідженню та були розподілені на дві групи: першу складали 68 ((56,7±4,5) %) 

пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ, другу – 52 ((43,3±4,5) %) з ХЗПВСО без 

ВРВМТ. До групи контролю увійшли 30 практично здорових жінок. Середній вік 

обстежених пацієнток першої та другої груп становив (32,1±2,8) і (31,8±3,5) років 

відповідно, що практично співпадало з показниками групи контролю ((29,4±3,2) 

років). 

Критеріями включення до груп вважали: вік жінки від 18 до 45 років, 

наявність в анамнезі епізодів загострень запальних захворювань органів малого таза, 

синдром ХТБ, ехографічні й ендоскопічні ознаки ВРВМТ. До ехографічних і 

доплерометричних ознак відносили наступні: підтверджена ультразвуковим 

дослідженням (УЗД) дилатація більше 5 мм у діаметрі будь-якого з основних 

венозних колекторів малого таза (яєчникових, маткових, аркуатних вен), позитивна 

проба Вальсальви, зниження пікової систолічної швидкості кровотоку в руслі 

маткових вен нижче 6 см/с. Критерії виключення були наступними: онкопатологія 

будь-якої локалізації, генітальний ендометріоз, гострі запальні захворювання 

органів малого таза, запальні захворювання органів малого таза специфічної 

етіології, пухлини органів малого таза, тяжка соматична та психічна патологія, 

відмова від участі в дослідженні. 

Для виконання поставлених завдань з метою включення в дослідження жінок з 

ХТБ використовували: візуально-аналогову шкалу (ВАШ), опитувальник болю Мак 

Гілла, коротку оцінку болю.  

З метою оцінки стану мікробіоценозу статевих шляхів застосовували 

бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагінального вмісту, а також ДНК-

полімеразну ланцюгову реакцію. 

Для оцінки стану яєчників та основних венозних колекторів малого таза з їх 

гемодинамікою використовували УЗД та доплерометрію (апарат Voluson 730 Pro). 

З метою визначення змін функціональної активності ендотелію проводили 

встановлення концентрації в сироватці крові основних маркерів ендотеліальної 

дисфункції (ендотеліну-1, простацикліну) імуноферментним методом за допомогою 

наборів реагентів фірми “Biomedica” (Австрія). 

Аналіз маркерів порушення системи гемостазу здійснювали за рівнями 

наступних критеріїв: час згортання венозної крові, активований частковий 

тромбопластиновий час (АЧТЧ), активований час рекальцифікації (АЧР), 

протромбіновий індекс (ПІ), фібриноген, протеїн С, фібринолітична активність 

уніфікованими методами, визначення D-димерів у плазмі крові (з використанням 

латекс-тесту системи Fibrinocicund фірми “Органон-техніка” (Голландія)).  

Для оцінки стану системи ГМЦР була проведена бульбарна мікроскопія з 

застосуванням щілинної лампи (ЩЛ-2Б) і пристрою для візуалізації УВ-SL-85 

виробництва ДП “ЛЭМТ”, персонального комп’ютера з операційною системою 

Windows 10, лазерного принтера, об’єкт-мікрометра з ціною поділки 0,01 мм. 
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Для отримання підтвердження змін ГМЦР адвентиції венозної стінки 

використовувалися морфологічні методи дослідження (неін’єкційна методика 

В.В. Купріянова, забарвлення поперечних зрізів за Малорі та гематоксилін і 

еозином) фрагментів оварільних вен, забраних під час проведення тубектомій 

лапароскопічним доступом. 

Для формування баз даних і статистичної обробки матеріалу на всіх етапах 

дослідження були застосовані комп’ютерні програми на основі Microsoft Office 

Excel з використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel 

та Statistica 7.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведені дослідження 

показали, що переважна більшість жінок першої групи займалися фізичною працею, 

з них робітницями були 32 ((47,1±6,1) %), домогосподарками – 13 ((19,1±4,8) %). 

Частка непрацюючих серед пацієнток другої групи була в 1,2 раза більшою 

порівняно з першою, тривале статичне навантаження в положенні стоячи чи сидячи 

спостерігалося в 38 ((55,9±6,0) %) і 7 ((10,5±3,7) %) випадках відповідно, надмірні 

фізичні навантаження, особливо пов’язані з підйомом вантажів – 12 ((23,1±4,6) %) і 

6 ((11,5±4,4) %) відповідно, що чинило негативний вплив на венозну гемодинаміку. 

Статистичні обрахунки дозволили встановити, що ризик виникнення ВРВМТ в 

робітниць був достовірно вищим порівняно з контрольною (ВШ 3,56; 95 % ДІ 1,29-

9,80; р=0,02) та другою (ВШ 2,67; 95 % ДІ 1,21-5,86; р=0,02) групами. 

Аналіз особливостей статевої функції продемонстрував, що раннє статеве 

життя (до 18 років) розпочали 19 ((27,9±5,4) %) жінок першої групи, 22 

((42,3±6,9) %) – другої, що в 1,8 раза більше, ніж у пацієнток групи контролю (7; 

(23,3±4,7) %). У жінок першої групи був встановлений достовірно вищий порівняно 

з другою ризик виникнення сексуальної дисфункції: диспареунії (ВШ 2,39; 95 % ДІ 

1,14-5,04; р=0,03) й аноргазмії (ВШ 2,60; 95 % ДІ 1,12-6,06; р=0,04). 

Щодо використання контрацептивних засобів було виявлено, що майже 

половина пацієнток першої групи вдавалися до перерваного статевого акту, що 

негативно впливає на венозну гемодинаміку малого таза та достовірно збільшує 

ризик виникнення ВРВМТ на тлі ХЗПВСО (ВШ 2,41; 95 % ДІ 1,11-5,24; р=0,04). 

Поглиблене вивчення особливостей менструальної функції дозволило 

відмітити присутність гормонального дисбалансу в жінок досліджуваних груп, а 

саме нерегулярного менструального циклу проти даних контролю (в першій групі – 

у 8,6 раза, другій групі – 8,9 відповідно; р<0,05). Найпоширенішими формами 

порушень менструальної функції були наступні: передменструальний синдром у 2,7 

і 3,1 раза перевищував дані контролю (31 ((45,6±6,0) %) пацієнтка першої, 27 

((51,9±6,9) %) – другої проти 5 ((16,7±6,8) %) у контролі; р<0,05); альгодисменорея –

2,1 і 2,3 відповідно (34 ((50,0±6,1) %) особи першої, 28 ((53,8±6,9) %) – другої проти 

7 ((23,3±7,7) %) у контролі; р<0,05). 

Вивчаючи репродуктивний анамнез пацієнток, встановили, що жінки першої 

групи мали в 3,4 раза вищий паритет пологів порівняно з другою (р<0,05), що також 

можна вважати провідним фактором ризику розвитку ВРВМТ. Крім того, в 

досліджуваних групах значущою була частка мимовільних викиднів (у 4,7 раза 

більше в першій групі; р<0,05) і завмерлих вагітностей, що може бути наслідком 
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перенесених в анамнезі гострих запальних захворювань специфічної етіології. 

У жінок першої групи слід відмітити поширеність соматичних нозологій, що 

мають тісний зв’язок з недиференційованими формами дисплазії сполучної тканини: 

достовірно вищими були відсотки міопії та варикозного розширення вен нижніх 

кінцівок (17,6 % і 26,5 % відповідно). 

Проведений аналіз скарг продемонстрував тривалий больовий анамнез у 

пацієнток першої групи: больовий синдром понад 3 роки в 1,5 раза частіше мали 

особи з ВРВМТ (66,2 %), хоча в другій групі їх відсоток був не менш вагомим 

(46,2 %), що свідчить про існуючу резистентність до стандартних лікувальних 

програм. Оцінка інтенсивності болю за ВАШ, опитувальником Мак Гілла, коротка 

оцінка болю показали більш значну частку вираженого больового синдрому 

порівняно з другою групою (в 2,5 раза; р<0,05), а також залежність інтенсивності 

болю від ступеня дилатації вен малого таза. При ІІІ ступені дилатації відсоток жінок 

з вираженим болем був достовірно вищим порівняно з І ступенем у 2,0 раза, при ІІ – 

1,7 (р<0,05). Були встановлені паралелі між відсотком помірного (51,9 %) болю в 

пацієнток другої групи та жінок першої групи з другим ступенем дилатації (52,2 %).  

Відповідно до опитувальника болю Мак Гілла, в осіб першої групи з ІІ і ІІІ 

ступенями дилатації вен практично в усіх опрацьованих анкетах відзначалася 

багатогранна характеристика больового синдрому: ниючий, тягнучий біль – 43 

((91,5±4,1) %), нерідко з почуттям втоми, тривоги, іноді нудоти – 53 ((77,9±5,0) %), 

біль-страждання – 12 ((17,6±4,6) %), біль постійного характеру – 63 ((92,6±3,2) %), з 

іррадіацією в пряму кишку, поперекову ділянку, зовнішні статеві органи та 

промежину – більшої половини опрацьованих анкет. Водночас при опитуванні 

жінок другої групи вказані характеристики відмічалися в половини пацієнток. 

Величина показників, як-от ранговий індекс болю (РІБ), індекс кількості 

вибраних дескрипторів (ІКВД), сенсорний та афективний ІКВД, сила болю в осіб 

першої групи залежали від ступеня дилатації варикозно розширених вен. Слід 

зазначити, що ці ж показники в пацієнток другої групи практично співпадали з 

даними першої групи з І ступенем дилатації варикозно розширених вен. 

Зміни інтенсивності болю протягом доби серед жінок другої групи та першої з 

I ступенем дилатації варикозно розширених вен і за показником мінімального рівня 

болю в осіб з II ступенем дилатації знаходилися практично на одному рівні. 

При оцінці гінекологічного статусу в жінок першої групи домінувала клінічна 

симптоматика, пов’язана з порушенням венозного відтоку та мікроциркуляторними 

змінами в малому тазі: варикозне розширення вен вульви та піхви (35,2 %), 

гіпертрофія та ціаноз шийки матки та піхви (33,8 %), підвищена секреторна функція 

піхви (77,9 %), пастозність і болючість склепінь піхви (69,1 %).  

Аналізуючи результати УЗД придатків, діагностували деяке зменшення об’єму 

яєчників у пацієнток першої групи ((16,0±0,07) см3 і (15,80±0,08) см3 проти 

(23,1±0,06) см3 у контролі), що, очевидно, пов’язано з порушенням гормонального 

балансу, та збільшення об’єму яєчників у другій групі ((33,0±0,06) і (35,9±0,06) см3), 

що є наслідком венозного застою та набрякового синдрому. 

При обстеженні венозної системи малого таза було встановлене статистично 

вірогідне збільшення діаметра основних венозних колекторів у жінок першої групи 
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проти даних контролю: маткові вени ((1,20±0,23) см справа і (1,26±0,25) см зліва; 

р<0,01); внутрішні клубові вени ((1,55±0,21) см справа й (1,64±0,20) см зліва; 

р<0,001); яєчникові вени ((0,68±0,09) см справа та (0,71±0,10) см зліва; р<0,05); 

аркуатні вени ((0,44±0,01) см; р<0,001). У пацієнток другої групи відмітили 

незначне збільшення діаметра вен малого таза порівняно з контролем, що, очевидно, 

пов’язане з венозним застоєм, здебільшого оваріальних вен (43; 72,6 %). 

У жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ відмічалося достовірне зниження пікової 

систолічної швидкості кровотоку в основних венозних колекторах порівняно з 

групою контролю й особами другої групи: в маткових ((1,81±0,04) см/с справа й 

(1,42±0,05) см/с зліва; р<0,05); внутрішніх клубових ((2,12±0,02) см/с справа й 

(1,92±0,05) см/с зліва; р<0,05); яєчникових ((1,63±0,02) см/с справа й (1,26±0,05) 

см/с зліва; р<0,05) венах. У 9 (13,2 %) пацієнток першої групи при проведенні проби 

Вальсальви була діагностована наявність рено-оваріального рефлюксу, де двобічний 

спостерігався в 2 випадках (22,2 %), ізольований лівобічний – 77,7 %. Виражена 

інтенсивність рефлюксу (більше 4 с) відмічалася в 3 жінок (33,3 %). 

Зниження пікової систолічної швидкості кровотоку також спостерігалося в 

пацієнток другої групи: в маткових ((3,81±0,04) см/с справа та (3,71±0,02) см/с зліва; 

р<0,05); внутрішніх клубових ((4,56±0,03) см/с справа та (4,15±0,05) см/с зліва; 

р<0,05); яєчникових ((3,12±0,03) см/с справа та (3,26±0,05) см/с зліва; р<0,05) венах. 

Аналізуючи показники функціональної активності ендотелію, 

констатували достовірне підвищення концентрації ендотеліну-1 порівняно з 

контролем (в 1,5) та проти даних другої групи (в 1,2 раза; р<0,05). Концентрація 

простацикліну в першій групі була в 1,2 раза меншою порівняно з результатами 

другої (р<0,05). 

При оцінці показників коагулограми в пацієнток досліджуваних груп була 

відмічена схильність до гіперкоагуляції, про що свідчили збільшення рівня 

фібриногену (в 1,4 раза в першій групі, 1,2 – другій проти показників контролю; 

p<0,05), підвищення показників фосфоліпідзалежних тестів коагуляції. Зниження 

відсотка фібринолітичної активності крові (в 1,1 раза в першій групі, 1,2 – другій; 

p<0,05), збільшення в плазмі крові концентрації молекулярного маркера тромбофілії 

D-димеру (в 2 та 1,9 раза відповідно; p<0,05) можна розцінювати як результат 

активації внутрішньосудинної коагуляції. За результатами проведених досліджень 

можна зробити висновок, що здатність ендотеліоцитів підтримувати баланс 

констрикторів і дилататорів в умовах постійної зміни кровотоку та властивостей 

крові, що припливає, не є безмежною, що й створює передумови для дисфункції 

ендотелію. 

При оцінці змін мікросудин КОЯ спостерігали статистично достовірне 

збільшення діаметра основних ланок ГМЦР та залежність від ступеня дилатації. У 

пацієнток першої групи з I ступенем дилатації діаметр венул становив (40,83±0,54) 

мкм, артеріол – (23,12±0,09) мкм, капілярів – (8,75±0,04) мкм; II – (41,42±0,55) мкм, 

(23,19±0,09) мкм, (9,05±0,05) мкм відповідно; III – (48,62±1,85) мкм, (24,36±0,55) 

мкм, (9,28±1,16) мкм. У контролі діаметр венул складав (37,60±0,51) мкм, артеріол – 

(21,11±0,51) мкм, капілярів – (6,8±0,02) мкм (p<0,05). У пацієнток другої групи 

діаметр мікросудин співпадав з даними першої групи з I ступенем дилатації 
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(венули – (39,93±0,08) мкм, артеріоли – (22,16±0,09) мкм, капіляри – 

(8,26±0,06) мкм). 

Якісна оцінка гемомікроциркуляторних змін, проведена на основі визначення 

кон’юнктивального індексу (КІ), демонструє більш вагомі порушення, пов’язані зі 

ступенем дилатації: в жінок першої групи з I ступенем дилатації – в 3,1, II – 4,1, III – 

4,2 раза порівняно з контролем і в 3,0 проти даних у пацієнток з ізольованими 

ХЗПВСО (р<0,05). 

Вивчаючи показники ГМЦР адвентиції ВРВМТ, виявили ідентичну залежність 

збільшення діаметрів основних ланок ГМЦР від ступеня варикозу. У пацієнток 

першої групи з I ступенем дилатації діаметр венул становив (56,61±1,59) мкм, 

артеріол – (28,29±0,30) мкм, капілярів – (10,40±0,01) мкм (р<0,05); II – 

(87,32±1,42) мкм, (28,47±0,76) мкм, (11,17±0,23) мкм відповідно (р<0,05); III – 

(94,21±1,38) мкм, (29,02±0,76) мкм, (11,22±0,14) мкм відповідно (р<0,05). У групі 

контролю діаметр венул складав (48,78±1,60) мкм, артеріол – (25,19±1,15) мкм, 

капілярів – (8,24±0,16) мкм. У пацієнток другої групи результати були наступними: 

венули – (54,62±1,53) мкм, артеріоли – (26,14±1,14) мкм, капіляри – 

(10,26±0,02) мкм (р<0,05). 

При вивченні взаємозв’язку отриманих результатів щодо діаметрів 

мікросудин оваріальних вен і КОЯ в жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ були 

виявлені достовірні коефіцієнти кореляції. Діаметр венул адвентиції варикозно 

розширених оваріальних вен і венул очного яблука при ІІІ ступені дилатації в 

осіб з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ мав прямий і сильний корелятивний зв’язок 

(rx,y=(0,98±0,07)) з імовірністю безпомилкового прогнозу (р<0,01). Доведено, що 

в жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ при збільшенні діаметра артеріол адвентиції 

оваріальних вен зростає діаметр артеріол КОЯ, підтвердженням чого є прямий 

зв’язок середньої сили (rx,y=(0,67±0,26); р<0,05) при І ступені дилатації та 

прямий і сильний зв’язок (rx,y=(0,78±0,22); р<0,001) при ІІІ. Аналогічна ситуація 

простежується щодо збільшення діаметра капілярів адвентиції та КОЯ в 

пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ при ІІ та ІІІ ступенях дилатації: 

rx,y=(0,25±0,11) (р<0,01) і rx,y=(0,80±0,21) (р<0,001) відповідно. Виявлені в 

дослідженні зміни в ГМЦР КОЯ й адвентиції венозної стінки в жінок з 

ізольованими ХЗПВСО відповідають змінам при ХЗПВСО з ВРВМТ І ступеня 

дилатації. 

Результати проведеного аналізу дозволили встановити клініко-морфологічні 

паралелі між гемомікроциркуляторними змінами в мікросудинах КОЯ та ГМЦР 

адвентиції варикозно розширених вен малого таза, що дає можливість стверджувати, 

що ці порушення носять системний характер і можуть бути однією з патогенетичних 

ланок розвитку та прогресування самого варикозу, що зі свого боку обтяжує перебіг 

хронічного запалення та створює передумови для резистентності до стандартних 

терапевтичних програм (рис. 1). 

Отримані результати лягли в основу розробки оптимізованого лікувального 

комплексу з використанням середників венотонічної дії та корегуючого впливу на 

ендотеліальну дисфункцію, що дало можливість підтвердити патогенетичну 

доцільність такого підходу й оцінити його ефективність. 
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Рис. 1. Спільні патогенетичні ланки розвитку варикозного розширення вен 

малого таза та хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів. 

 

Усі пацієнтки обох обстежуваних груп отримували діосмінвмісний 

флеботропний препарат з групи біофлавоноїдів по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на день 

у безперервному режимі та донатор оксиду азоту L-аргініну аспартат по 5 мл 3 рази 

на день per os курсами по 14 днів кожного місяця протягом шести місяців. 

Слід відмітити, що після завершення запропонованого курсу лікування за 

даними ВАШ інтенсивність болю в жінок першої групи з I ступенем дилатації 

варикозних вен зменшилася на 2,52 балів, II – 1,41, III – 1,26, а в осіб другої групи – 

на 2,29. 

Найбільш вагоме зниження показників РІБ, ІКВД, сенсорний ІКВД за 

результатами опитувальника Мак Гілла спостерігалося в пацієнток першої групи з I 

і II ступенями дилатації варикозних вен (РІБ на 2,26 і 2,89, ІКВД на 2,35 і 2,30, 

сенсорний ІКВД на 2,28 і 2,14 балів відповідно). Афективний ІКВД зменшувався 
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менш показово (0,59; 0,99; 0,72 бала), що може свідчити про порушений 

психоемоційний стан жінок з даною патологією. 

У пацієнток другої групи РІБ знизився на 2,63 балів, ІКВД – 2,97, сенсорний 

ІКВД – 2,28, афективний ІКВД – 1,33, сила болю – 1,17. За результатами 

чотирискладової ВАШ показники, як-от біль на момент опитування, середній, 

мінімальний і максимальний рівні болю, після шести місяців лікування в жінок 

другої групи зменшилися на 2,7 балів, а в осіб першої групи з I і II ступенями 

дилатації варикозних вен – 2,6. У жінок з III ступенем дилатації різниця показників 

була неістотною та статистично недостовірною (р>0,05). 

За даними УЗД після проведеного лікування в осіб з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ 

покращувалася венозна архітектоніка малого таза, що проявлялося зменшенням 

діаметра основних венозних колекторів (зліва – маткових вен у 1,7 раза, внутрішніх 

клубових – 1,5, яєчникових – 1,7, аркуатних – 1,5; справа – в 1,7; 1,4; 1,6; 1,5 

відповідно (р<0,05)). За даними доплерометричного дослідження в цій же групі 

хворих після проведеного лікування покращився венозний дренаж у малому тазі, що 

виявлялося збільшенням пікової систолічної швидкості кровотоку у венах малого 

таза (зліва – в маткових венах у 2,4, внутрішніх клубових – 2,3, яєчникових – 4,9 

раза; справа – в 1,9; 2,3; 1,9 відповідно; р<0,05). 

Слід відмітити, що проведене лікування було ефективним і в групі жінок з 

ізольованими ХЗПВСО. У 33 осіб (63,5 %) показники пікової систолічної швидкості 

кровотоку практично співпадали з результатами, отриманими в групі контролю, в 19 

випадках (36,5 %) спостерігалося покращення порівняно з вихідними даними до 

терапії. 

Аналізуючи дані гемостазіограми в динаміці після лікування, отримали 

статистично вірогідне покращення реологічних властивостей крові. Було 

встановлене зменшення показника концентрації фібриногену (в 1,3 раза в першій 

групі, 1,2 – другій), протеїну С (в 1,2 й 1,1 раза відповідно). Показник D-димеру став 

статистично вірогідно меншим (в 1,9 раза в жінок першої групи) та наближався до 

референтних значень у пацієнток другої групи. Щодо динаміки основних маркерів 

ендотеліальної дисфункції слід відмітити, що в жінок першої групи рівень 

ендотеліну-1 зменшився в 1,3 раза, простацикліну підвищився в 1,2 раза (р<0,05). 

Аналогічна позитивна динаміка спостерігалася стосовно результатів у пацієнток 

другої групи, де найбільш вагомо змінилися показники рівня ендотеліну-1 – у 1,5 

раза (р<0,05). 

Після проведеного лікування була виявлена позитивна динаміка стану ГМЦР 

КОЯ, що проявлялася статистично достовірним зниженням загального та 

парціальних КІ, зменшенням діаметрів основних ланок ГМЦР в жінок обох 

досліджуваних груп. 

Отже, як продемонстрували результати проведеного дослідження, 

запропоноване патогенетично обґрунтоване лікування, спрямоване на оптимізацію 

стандартних підходів корекції ХТБ при хронічних запальних процесах органів 

малого таза з і без ВРВМТ, дозволило отримати позитивний клінічний результат, що 

виявлявся зниженням інтенсивності болю, позитивними змінами гемодинаміки у 

венах малого таза та ГМЦР КОЯ, покращенням функціональної активності 
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ендотелію, нормалізацією основних показників плазмо-коагуляційної ланки 

гемостазу й, як наслідок, зменшенням вираженості запального процесу. 

Проведені наукові дослідження дозволили запропонувати для практичної 

медицини діагностично-лікувальний алгоритм, що обумовив підвищення 

ефективності лікування жінок з тривалим і вираженим, резистентним до традиційної 

терапії ХТБ, причиною якого є ХЗПВСО і ВРВМТ (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Діагностично-лікувальний алгоритм. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлене нове вирішення актуального завдання 

сучасної гінекології – оптимізації лікувальних підходів і корекції синдрому 

хронічного тазового болю в жінок з хронічними запальними процесами 

репродуктивної системи з і без варикозного розширення вен малого таза шляхом 

вивчення спільних ланок патогенезу та розробки патогенетично обґрунтованої 

комплексної лікувальної програми. 

1. Результатами наукової роботи визначені основні соціальні та медичні 

чинники розвитку варикозного розширення вен малого таза в жінок з хронічними 
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запальними процесами внутрішніх статевих органів (статичний спосіб життя та 

фізичного навантаження (відношення шансів 2,67; 95 % довірчий інтервал 1,21-5,86; 

р=0,02), перерваний статевий акт (відношення шансів 2,41; 95 % довірчий інтервал 

1,11-5,24; р=0,04), високий паритет пологів (відношення шансів 3,51; 95 % довірчий 

інтервал 1,37-8,97; p=0,01)). Особливостями клінічних проявів хронічних запальних 

процесів внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого 

таза є виражений хронічний тазовий біль (89,6 %), диспареунія (55,9 %), сексуальна 

дисфункція (30,6 %), пастозність і болючість склепінь (69,1 %), підвищена 

секреторна функція піхви (77,9 %), значуща частка невиношування вагітностей 

(11,8 %) в анамнезі. 

2. Оцінка тривалості й інтенсивності болю за візуально-аналоговою 

шкалою в пацієнток з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих 

органів на тлі варикозного розширення вен малого таза продемонструвала високий 

відсоток помірного та вираженого болю (86,2 % проти 78,8 % у жінок з 

ізольованими хронічними запальними процесами). Тривалість больового анамнезу 

понад три роки була відмічена в 66,2 % осіб з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза, що 

обумовило резистентність до традиційних методів лікування. 

3. Проведені дослідження констатували статистично значущі зміни 

показників функціональної активності ендотелію та порушення плазмо-

коагуляційної ланки гемостазу: в жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза 

спостерігалися підвищення продукції ендотеліну-1 у 1,5 раза та зниження синтезу 

простацикліну в 1,3 раза (р<0,05); в осіб з ізольованими хронічними запальними 

процесами внутрішніх статевих органів відмічалися схожі відхилення від 

референтних значень – в 1,3 і 1,2 раза відповідно (р<0,05). 

4. За даними ехографічного дослідження венозної системи малого таза в 

пацієнток з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен було встановлене статистично вірогідне збільшення 

діаметра основних венозних колекторів (у 2,0 раза проти даних контролю), в жінок 

обох досліджуваних груп – зниження пікової систолічної швидкості кровотоку (в 4,8 

і 2,2 раза відповідно), що демонструє розвиток гемодинамічних порушень на тлі 

хронічного запального процесу. 

5. Характер перебудови гемомікроциркуляторного русла кон’юнктиви 

очного яблука й адвентиції вен малого таза в пацієнток з хронічними запальними 

процесами внутрішніх статевих органів і варикозним розширенням вен малого таза 

залежить від ступеня їх дилатації та проявляється статистично достовірним 

підвищенням кон’юнктивального індексу в 3,0 раза, а також порушенням 

архітектоніки основних ланок гемомікроциркуляторного русла, появою 

дегенеративних змін нервового апарата, особливо виражених у випадку ІІІ ступеня 

дилатації, а виявлені клініко-морфологічні паралелі підтверджують системність цих 

змін. 

6. Ефективність запропонованого лікувального комплексу 

характеризувалася статистично достовірним зниженням вираженого больового 
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синдрому в 1,5 раза в пацієнток з ізольованими хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів та осіб з хронічними запальними процесами внутрішніх 

статевих органів на тлі варикозного розширення вен з І ступенем дилатації; 

зменшенням діаметра тазових венозних колекторів у 1,6 раза та збільшенням 

швидкості кровотоку в них у 1,9 раза, наближенням до референтних значень 

показників ендотеліальної та системи гемостазу, а також покращенням 

архітектоніки основних структурних ланок гемомікроциркуляторного русла. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Шкали оцінки болю (візуально-аналогова шкала, опитувальник болю 

Мак Гілла, шкала короткої оцінки болю) доцільно використовувати з метою 

формування скринінгових програм у комплексному обстеженні жінок з хронічним 

тазовим болем. 

2. Анамнестичні дані (статичний спосіб життя та фізичного навантаження, 

невиношування вагітностей, високий паритет пологів), а також особливості 

клінічного перебігу хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у 

жінок на тлі варикозного розширення вен малого таза (виражений хронічний 

тазовий біль, пастозність і болючість склепінь, диспареунія, сексуальна дисфункція) 

повинні бути провідними при відборі пацієнтів для використання розширеного 

діагностичного алгоритму (ультразвукове дослідження вен малого таза в поєднанні з 

кольоровим доплерівським картуванням, біомікроскопія кон’юнктиви очного 

яблука). 

3. У пацієнток зі змінами бульбарної мікрокроскопії (підвищення 

кон’юнктивального індексу, збільшення діаметрів і порушення архітектоніки 

основних ланок гемомікроциркуляторного русла) в лікувальну програму 

рекомендовано включити препарати венотонічної дії та корегуючого впливу на 

ендотеліальну дисфункцію: діосмінвмісний флеботропний препарат з групи 

біофлавоноїдів по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на день у безперервному режимі та 

донатор оксиду азоту L-аргініну аспартат по 5 мл 3 рази на день per os курсами по 

14 днів кожного місяця протягом шести місяців. 

4. Метод бульбарної мікроскопії слід використовувати як додатковий 

діагностичний критерій ступеня ураження мікросудин адвентиції вен малого таза 

при хронічних запальних процесах репродуктивної системи, для моніторингу 

перебігу захворювання й оцінки ефективності лікування. 

5. Діагностика порушення гемодинаміки в малому тазі при ІІІ ступені 

дилатації з ознаками рефлюксу вимагає додаткової консультації ангіолога з метою 

уточнення подальшої тактики лікування. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Дрогогомирецька Н.В. Оптимізація лікування хронічних запальних 

процесів репродуктивної системи у жінок з варикозним розширенням вен 

малого таза. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.01 “Акушерство та гінекологія”. – Івано-

Франківський національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 

2019. 

Хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів часто поєднуються з 

варикозним розширенням вен малого таза, що значно погіршує перебіг кожної з цих 

патологій. У роботі отримані нові дані, доповнена існуюча патогенетична концепція 

розвитку та прогресування хронічних запальних процесів внутрішніх статевих 

органів і варикозного розширення вен малого таза. Детально вивчені зміни 

функціональної активності ендотелію, стан гемодинаміки малого таза, 

гемомікроциркуляторного русла кон’юнктиви очного яблука й адвентиції венозної 

стінки. На основі проведених досліджень доповнений діагностично-лікувальний 

алгоритм і доведено, що підвищення якості патогенетичної терапії хронічних 

запальних процесів органів малого таза вимагає використання медикаментозних 

середників, здатних оптимізувати судинні процеси у вогнищі запалення. 

Ключові слова: хронічний тазовий біль, запальні процеси внутрішніх 

статевих органів, варикозне розширення вен малого таза, венозна гемодинаміка, 

ендотеліальна дисфункція, гемомікроциркуляторне русло, консервативне лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дрогомирецкая Н.В. Оптимизация лечения хронических воспалительных 

процессов репродуктивной системы у женщин с варикозным расширением вен 

малого таза. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.01 “Акушерство и гинекология”. – 

Ивано-Франковский национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-

Франковск, 2019. 

Хронические воспалительные процессы внутренних половых органов часто 

взаимосвязаны с варикозным расширением вен малого таза, что значительно 

ухудшает течение каждой из этих патологий. В работе получены новые данные, 

дополнена существующая патогенетическая концепция развития и 

прогрессирования хронических воспалительных процессов внутрених половых 

органов на фоне варикозного расширения вен малого таза. Подробно изучены 

изменения функциональной активности эндотелия, состояние гемодинамики малого 

таза, гемомикроциркуляторного русла коньюнктивы глазного яблока и адвентиции 

венозной стенки. На основании проведенных исследований дополнен 

диагностически-лечебный алгоритм и доказано, что повышение качества 

патогенетической терапии хронических воспалительных процессов органов малого 
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таза требует использования медикаментозных средств, способных оптимизировать 

соссудистые процессы в очаге воспаления. 

Ключевые слова: хроническая тазовая боль, воспалительные процессы 

внутренних половых органов, варикозное расширение вен малого таза, венозная 

гемодинамика, эндотелиальная дисфункция, гемомикроциркуляторное русло, 

консервативное лечение. 

 

SUMMARY 

 

Drohomyretska N.V. Optimization of treatment of chronic inflammatory 

processes of the reproductive system in women with varicose veins of the lesser 

pelvis. – Manuscript. 

Dissertation for a scientific degree of candidate of medical sciences (PhD) in 

specialty 14.01.01 “Obstetrics and Gynecology”. – Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Chronic inflammatory processes of the internal genital organs are often combined 

with varicose veins of the lesser pelvis, which greatly aggravates the course of each of 

these pathologies. 

The aim of the work was to optimize the approaches to the treatment-prophylactic 

program in women with chronic inflammatory processes of the reproductive system 

against the background of varicose veins of the lesser pelvis by the improvement of the 

diagnostic algorithm and development of the pathogenetically substantiated medical 

complex. 

The duration of pain history over three years was in 66,2 % of women with chronic 

inflammatory processes of the internal genitalia against the background of varicose veins 

of the pelvis, which caused resistance to traditional methods of treatment in this group of 

patients. 

In women with chronic inflammatory processes of the internal genital organs with 

varicose veins of the lessere pelvis, there was a 1,5-fold increase of endothelin-1 

production and a 1,3-fold decrease of prostacycline synthesis, in women with isolated 

chronic inflammatory processes of the internal genital organs 1,3- and 1,1-fold 

respectively. 

According to the sonographic examination of the venous system of the lesser pelvis, 

a statistically significant increase of the diameter of the main venous collectors in patients 

with chronic inflammatory processes of the internal genital organs against a background of 

varicose veins 2,0-fold against control data and a decrease of peak systolic blood flow rate 

in women with chronic inflammatory processes of the internal genitalia and without 

varicose veins (4,8 and 2,2 times respectively) were determined. 

The nature of the reconstruction of the hemomicrocirculatory bed of the conjunctiva 

of the eyeball and the adventitia of the lesser pelvic veins in patients with chronic 

inflammatory processes of the internal genital organs with varicose veins of the lesser 

pelvis depends on the degree of their dilation, which is manifested by the statistically 

significant increase of the conjunctival index (I degree – (6,81±0,58); ІІ degree – 

(9,20±0,39); ІІІ degree – (9,26±0,16) points), increase of diameters and violation of 
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architectonics of the basic links of the hemomicrocirculatory bed, appearance of 

degenerative changes of the nervous apparatus, especially expressed in the case of the III 

degree of dilation. 

The effectiveness of the offered treatment complex was characterized by a 

statistically significant decrease of the expressed pain syndrome 1,5-fold in patients with 

isolated chronic inflammatory processes of the internal genital organs and in patients with 

chronic inflammatory processes of the internal genital organs against the background of 

varicose veins with the I degree of dilation; decrease of diameter of pelvic venous 

collectors 1,6-fold and increase of blood flow velocity in them 1,9-fold; approximation to 

the reference values of the indices of endothelial system and hemostasis system, as well as 

improvement of the architectonics of the main structural units of the hemomicrocirculatory 

bed. 

The performed scientific researches have allowed to offer the diagnostic-therapeutic 

algorithm for the practical medicine, which led to an increase of the effectiveness of 

treatment of the women with long-lasting and pronounced chronic pelvic pain, resistant to 

the traditional therapy, the cause of which is chronic inflammatory processes of the 

internal genital organs and varicose veins of the lesser pelvis. 

Key words: chronic pelvic pain, chronic inflammatory processes of the internal 

genital organs, varicose veins of the lesser pelvis, venous hemodynamics, endothelial 

dysfunction, hemomicrocirculatory bed, conservative treatment. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЧР активований час рекальцифікації 

АЧТЧ активований частковий тромбопластиновий час 

ВАШ візуально аналогова шкала 

ВРВМТ варикозне розширення вен малого таза 

ВШ відношення шансів 

ГМЦР гемомікроциркуляторне русло 

ДІ довірчий інтервал 

ІКВД індекс кількості вибраних дескрипторів 

КІ кон’юнктивальний індекс 

КОЯ кон’юнктива очного яблука 

ПІ протромбіновий індекс 

РІБ ранговий індекс болю 

УЗД ультразвукове дослідження 

ХЗПВСО хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів 

ХТБ хронічний тазовий біль 
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