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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Найбільш актуальною проблемою сучасного 

акушерства залишається спорадичне і звичне невиношування вагітності та ранні 

передчасні пологи, частота яких відповідно складає від 50% до 55% 

(Б.М. Венцковський и др., 2006; А.Г. Карнацька, І.А. Біль, 2013; G.G. Donders et al., 

2009). Чималу роль в етіології спорадичного переривання вагітності й звичного 

невиношування відіграють патологія плацентації, генітальні інфекції, зокрема 

дисбіоз піхви (О.В. Голяновський та ін., 2014., Т.Г. Романенко та ін., 2015; 

В.О Бенюк та ін., 2017; F.A. Whelan, et al., 2007). За даними різних авторів частота 

дисбіотичних порушень при вагітності у жінок сягає від 48,6% до 84,3% 

(В.І. Дубіна, К.П. Головатюк, 2015; В.О. Бенюк та ін., 2017; M.R. Gene, 

A. Onderdonk, 2011). 

Відомо, що дисбіоз піхви є не тільки фактором ризику спорадичних викиднів, 

звичного невиношування, передчасних пологів, але й у більшості випадків є 

безпосереднім етіологічним фактором розвитку хронічної фетоплацентарної 

недостатності та виникнення важкої інфекційної патології як у матері, так і в плода 

(С.И. Жук и др., 2007; О.С. Кривопустов, 2016; В.Ф. Нагорна та ін., 2016; S. Cansi, 

J.F. Culhane, 2011). Але в літературі недостатньо висвітлений взаємозв’язок між 

змінами мікробіоценозу піхви та особливостями гестаційної трансформації 

ендометріальних сегментів СА, які безпосередньо мають відношення до матково-

плацентарного кровоплину. Недостатньо висвітлені й ускладнення, які виникають у 

період гестації при спорадичному і звичному невиношуванні вагітності в анамнезі, 

асоційованому з дисбіозом піхви. 

Наведене вище обумовлює актуальність і доцільність подальшого 

дослідження етіопатогенезу спорадичного і звичного переривання вагітності та 

пошуків шляхів зниження перинатальних втрат при даній патології на тлі дисбіозу 

статевого тракту. 

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

Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри 

акушерства та гінекології ДВНЗ "Ужгородський національний університет" і є 

фрагментом теми "Репродуктивне здоров’я жінок в умовах екологічного 

навантаження і природнього дефіциту йоду з розробкою альтернативних схем та 

профілактики і лікування" (№ державної реєстрації 0103/U001831). 
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Проведені дослідження узгоджуються із державними програмами, які 

схвалені постановами Кабінету Міністрів України «Репродуктивне здоров`я» 

(№1849 від 27.12.2006 р.) та (Репродуктивне здоров`я нації на 2006 – 2015 роки) 

(№244 від 27.04.2006 р.).  

Мета дослідження. Знизити частоту невиношування та зменшити 

перинатальні втрати у жінок зі спорадичним і звичним невиношуванням, 

асоційованим із дисбіозом піхви, шляхом наукового обґрунтування та 

удосконалення методів діагностики, профілактики і терапії вказаної патології. 

Завдання дослідження. 

При виконанні досліджень були визначені такі завдання: 

1. Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз індивідуальних карт 

вагітних, а також історій пологів щодо особливостей перебігу і завершення 

вагітностей у жінок із спорадичним і звичним невиношуванням вагітності в 

анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви. 

2. Визначити провідні чинники ризику спорадичних абортів і звичного 

невиношування у жінок на тлі порушень мікробіоценозу піхви з ранніми 

репродуктивними втратами в анамнезі. 

3. Вивчити мікробний спектр піхвового вмісту та стан місцевого 

імунологічного захисту слизової піхви у вагітних із ранніми втратами в анамнезі, 

асоційованих із дисбіозом піхви. 

4. Визначити характер та зміни у формуванні фетоплацентарного комплексу в 

жінок при спонтанному і звичному невиношуванні на тлі дисбіозу. 

5. Обґрунтувати оптимізацію профілактично-терапевтичних заходів у вагітних 

жінок із ранніми втратами в анамнезі на тлі дисбіозу піхви, впровадити в практику 

охорони здоров’я та оцінити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження – дисбіоз піхви у вагітних зі спорадичним і звичним 

невиношуванням в анамнезі. 

Предмет дослідження – стан мікробіоценозу, імунний, гормональний і 

цитокіновий статус, кровоплин у басейні маткової артерії, морфофункціональний 

стан плацентарного ложа матки, біометрія плодового яйця і ембріону. 

Методи дослідження – клініко-статистичний та імуноферментний аналіз, 

клінічні, бактеріоскопічні, бактеріологічні, ультрасонографічні, доплерометричні, 

морфологічні, математичні та статистичні. 
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Наукова новизна отриманих результатів. На підставі результатів 

проведеного дослідження отримано подальший розвиток обгрунтування впливу 

дисбіотичних порушень на репродуктивні втрати. 

Вперше представлено нові дані щодо змін мікробного спектру статевих 

шляхів, місцевого імунного захисту слизової піхви, цитокінового профілю у вагітних 

жінок при спорадичному і звичному невиношуванні, асоційованих із дисбіозом 

піхви. 

Отримано нові дані щодо ролі інфекційної й соматичної патології, шкідливих 

звичок, стресогенних реакцій і змін мікробіоценозу піхви в етіопатогенезі 

спорадичного і звичного невиношування. 

Доведено, що у вагітних жінок при спорадичному і звичному невиношуванні, 

асоційованих із дисбіозом піхви виникають первинні порушення гемодинаміки у 

матково-плацентарній ланці, внаслідок затримки гестаційної трансформації 

ендометріальних сегментів СА, а також внаслідок хромосомних аберацій у тканинах 

хоріону під дією мікробних патогенів. 

Встановлено, що одним з механізмів затримки розвитку плідного яйця та 

ембріону є порушення кровоплину в басейні МА на тлі хронічних запальних 

процесів при порушенні мікробіоценозу статевих шляхів та хромосомна патологія 

ворсин хоріону. 

Результати проведених досліджень дозволили сформувати групи ризику серед 

вагітних, удосконалити існуючі методи діагностики та оптимізувати лікувально-

профілактичні заходи при спорадичному і звичному невиношуванні, асоційованих із 

дисбіозом піхви. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених 

досліджень розроблено систему діагностичних і лікувально-профілактичних заходів 

у жінок зі спорадичним і звичним невиношуванням, асоційованих із дисбіозом піхви, 

що включає: алгоритм відбору пацієнток до групи ризику щодо можливого 

ускладнення перебігу гестації з метою проведення динамічного моніторингу та 

оптимізації лікувально-профілактичних заходів на різних етапах диспансерного 

спостереження.  

Запропоновані схеми алгоритмів діагностики і профілактики у пацієнток зі 

спонтанним і звичним невиношуванням, асоційованих із дисбіозом піхви, дозволяють 

досягати стійкої компенсаторної адаптації в біосистемі «мати – плацента – плід» та 

стабілізації мікробіоценозу статевого тракту у вагітних із даною патологією. 
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Теоретичні положення і практичні рекомендації впроваджені в навчальний 

процес на кафедрах акушерства і гінекології та охорони материнства і дитинства 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» для підготовки студентів, 

інтернів, аспірантів, а також у лікувальну практику жіночих консультацій і 

стаціонарів «Ужгородського міського пологового будинку», та центру планування 

сім'ї ОКЛ ім. А. Новака, ДЗ «Прикарпатського центру репродукції людини», 

«Обласного перинатального центру» м. Івано-Франківська. 

Особистий внесок здобувача. 

Здобувач особисто провів інформаційно-аналітичний пошук, аналіз 

літератури за темою дисертаційної роботи, підбір вагітних та об’єднання їх у 

клінічні групи. 

При цьому безпосередньо дисертантом використані сучасні клінічні, 

мікробіологічні, ультрасонографічні, доплерометричні, математичні й статистичні 

методи дослідження. Автор особисто провів аналіз, інтерпретацію, систематизацію 

та обробку отриманих результатів, написав всі розділи дисертації, сформулював 

основні положення та висновки, що виносяться до захисту, оформив дисертаційний 

матеріал. 

У результаті здобувачем особисто розроблений, апробований та 

впроваджений у практику охорони здоров’я алгоритм ведення вагітних на різних 

етапах спостереження вагітних зі спорадичним і звичним невиношуванням, 

асоційованим із дисбіозом піхви. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

повідомлені на ХІІІ з’їзді акушерів-гінекологів України (Одеса 2011), конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології 

(Судак 2012), всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Перинатальні напрямки розвитку сучасної перинатології» (Чернівці, 2014), 

всеукраїнський науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2017), підсумковій науковій 

конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородського 

національного університету» (Ужгород, 2012, 2013), засіданні Закарпатського 

відділення Асоціації акушерів і гінекологів України (Ужгород, 2014), XVII 

міжнародному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2012). 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 

9 – у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК України(одна одноосібно), 

1 – у виданні іноземної держави, 1- у фаховому виданні, 1тези-у матеріалі наукової 

конференції. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 164 сторінках 

компютерним  друком і складається із анотації, вступу , огляду літератури, розділу 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та 

використаних джерел(259). Робота ілюстрована 32 таблицями, 27 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Роботу виконано на кафедрі 

акушерства та гінекології ДВНЗ «УжНУ» у декількох напрямках в три етапи: 

І етап – ретроспективний аналіз 6416 історій пологів і вибіркове клініко-

статистичне дослідження у трьох клінічних групах: І група (n=100) – вагітні із 

спорадичним невиношуванням в анамнезі і порушенням біоценозу піхви; 

ІІ група (n=100) – вагітні зі звичним невиношуванням в анамнезі і порушенням 

біоценозу піхви; контрольна група (КГ, n=100) – вагітні з фізіологічною 

вагітністю і нормальним біоценозом піхви. 

ІІ етап – комплексне поглиблене обстеження вагітних із ранніми втратами в 

анамнезі, які були виділені у дві репрезентативні групи: Ш група (n=50) – вагітні із 

дисбіозом піхви і спорадичним невиношуванням вагітності в анамнезі; ІV група 

(n=50) – вагітні із дисбіозом піхви і звиклим невиношуванням вагітності в анамнезі. 

Група контролю (КГ, n=50) –з фізіологічною вагітністю і нормальним біоценозом 

піхви без соматичної і ендокринної патології. 

ІІІ етап – порівняльна оцінка ефективності розроблених нами лікувально-

профілактичних заходів у 50 вагітних (V група) та 50 вагітних (VI група), де 

терапевтично-профілактичні заходи проводилися згідно клінічного протоколу 

(наказ МОЗ України № 624 від 3.11.2000 р.). 

При клінічному обстеженні вагітних оцінювали загальний стан, інфекційно-

алергічний і акушерсько-гінекологічний анамнез (кількість вагітностей та їх 

наслідки), проводили бімануальне та інструментальне обстеження за допомогою 

гінекологічних дзеркал: візуальна оцінка слизової піхви і шийки матки та 
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вагінальних виділень. У клінічне обстеження входила оцінка психоемоційного 

стану вагітної, яку визначали за “шкалою тривожності” Спільбергера-Ханина та 

рівнем депресії за тестом Бека. 

Визначення терміну гестації проводилося шляхом вимірювання куприково-

тім’яного розміру (КТР) з наступним установленням терміну гестації за таблицями 

ультразвукової біометрії В.Н. Демідова і співавт., (2011). 

Мікробіологічне дослідження біоценозу статевих шляхів включало 

визначення видового та кількісного складу мікрофлори, яке здійснювалось 

загальноприйнятими методами відповідно до наказу МОЗ України №906 від 

27.12.2006 року. 

Стан локального імунітету статевих шляхів оцінювали за рівнями у 

піхвовому секреті прозапальних (IL – Iβ , IL – 6, TNFά) і протизапальних цитокінів, 

зокрема, IL – 4 та рівнем SIgA і інтерферону (ІNF), визначення яких проводилося 

імуноферментним аналізом згідно з інструкціями до наборів. TORCH інфекцію 

виявляли методом полімеразної реакції.  

Функціональний стан цитотрофобласту, хоріону і ФПК оцінювався на 

підставі показників основних гормонів: хоріонічного гонадотропіну (ХГ), 

плацентарного лактогену (ПЛ), вільного естрадіолу (Е3), прогестерону (Пг ), 

кортизолу (К). Визначення даних гормонів проводилося імуноферментним 

аналізом, згідно з інструкціями до наборів реагентів, передбачених фірмою 

виробника за загальноприйнятими методиками. 

Методом доплерографії, доплерометрії, кольорового доплерівського 

картування на апараті «TOSHIBA» SAL-38А визначали тонус матки, локалізацію, 

структуру, ділянку відшарування хоріона, судинний рисунок матки у місці 

прикріплення хоріона; вимірювали внутрішній діаметр (ВД) плідного яйця, 

куприково-тім’яний розмір (КТР) ембріону і за даними показниками визначали 

терміни гестації. Стан гемодинаміки в ланці маткових артерій (МА), артерії 

пуповини (після 16-17 тижнів гестації) оцінювали на основі доплерометричних 

показників: С/Д, ІР, ПІ та КШК. 

Для гістологічних досліджень використовували шматочки біоптатів 

плацентарного ложа матки, які одержували за допомогою гострої зігнутої кюретки 

«Медіотехінвест ЗАО» і фіксували у 10% нейтральному розчині формаліну. Після 

зневоднення у батареї спиртів, поміщали в парафінові блоки, зрізи з яких 
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товщиною 5-7 мкм фарбували гематоксиліном й еозином і розглядали препарати в 

світловому мікроскопі МБЛ-3х600 ( об’єктив х40; окуляр х 10; бінокулярна насадка 

АУ-12х1,5). Критерієм оцінки повного ремоделювання СА в матково-плацентарні 

судини була втрата ендометріальними сегментами СА гладко-м’язевих структур. 

Матеріалом для проведення цитогенетичних досліджень слугували ворсини 

хоріону (ВХ), які виділяли за допомогою бінокулярної лупи при збільшенні х40 ВХ 

від жінок із спорадичними і звичними викиднями (до 14 тижнів гестаційного 

розвитку). Після відмивання в розчинах HBSS або PSS готували препарати для 

проведення стандартного цитогенетичного аналізу. Мацерацію ВХ проводили в 

60% оцтовій кислоті, препарати витримували до наступного дня в термостаті при 

+650 С та забарвлювали GTG – або GBG - методом і під світловим мікроскопом 

(Zeiss Axioscope; Jena Germany), аналізували мінімум 10 метафазних пластинок 

задовільної якості при збільшенні х1000. 

Математичні розрахунки виконані з використаних рекомендацій 

О.П. Мінцера [1991] і здійснювалися за допомогою стандартних програм 

статистичного аналізу InVivoStat v.3.0, SofaStat v.1.4.6. та LibreOffice Calc 

v.5.2.2.2. з використанням повірки правильності розподілу. Середні величини 

відображено у форматі M±m, де М – середнє значення, m – 

середньоквадратична похибка від М. Порівняння середніх величин проведено 

за t-критерієм Стьюдента з поправкою Бонферроні (Е.А.Вукулов, 2008). Для 

порівняння достовірності різниці між групами за частотою проявів ознаки був 

обраний хі-критерій Пірсона (x2, Pearson’s chi-squared). Достовірними 

вважалися відмінності в статистичній похідній р<0, 05. 

Дослідження проведено з урахуванням основних принципів Гельсінської 

декларації з біометричних досліджень та повноважень GCH ICH, згідно з 

біометричними нормами із дотриманням принципів конфіденційності та етики 

(витяг з протоколу №6 засідання комісії з питань біоетики від 17.05.2017 р. ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»). 

Результати досліджень та їх обговорення. Згідно проведеного 

ретроспективного аналізу та детального вивчення анамнезу у жінок зі спорадичним 

і звичним невиношуанням, асоційованих із дисбіозом піхви, дозволило виявити 

порівняно з групою контролю достатньо високу частоту як перенесених інфекцій в 

дитячому віці, а саме, ГРВІ (51,0% і 53,0% ), корева червониця (48,0% і 47,0%),  
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кір (25,0% і 26,0%), так і високий показник інфекційно-соматичної патології в 

репродуктивному віці: вірусна інфекція (21,0 і 24,0%), патологія щитоподібної 

залози (47,0% і 53,0%), нейроциркуляторна дистонія (27,0% і 24,0%), захворювання 

сечовидільної системи (25,0% і 31,0%), варикозна хвороба (20,% і 36,0%) , анемія 

(27,0% і 26,0%), серцево-судинна патологія (12,0% і 21,0%), захворювання 

шлунково-кишкового тракту (21,0 % і 25,0%), гепато-біліарної системи (20,0% і 

23,0%), дихальної системи (18,0% і 20,0%). 

У жінок із синдромом ранніх втрат вагітності, асоційованих із дисбіозом 

піхви, виявлено психологічну дезадаптацію. Профіль депресії за тестом Бека у виді 

початкових симптомів (11-19 балів) траплялися у 20% випадків при спорадичному і 

у 24,0% зі звичним невиношуванням, проти 8,0% у контрольній групі. Легка і 

помірно виражена депресія відмічена, відповідно, в 48,0% і 14,0% при 

спорадичному і у 50,0% і 18,0% - при звичному невиношуванні. Психологічна 

дезадаптація за тестом Спільберга в групі із спорадичним і звичним 

невиношуванням становила 51,3±4,1 бали і 51,3±4,6 бали проти 20,2±1,8 балів у КГ 

(р<0,05). Відзначена і вірогідна різниця між показниками ситуативної та 

особистісної тривожності у пацієнток із спорадичним і звичним невиношуванням, 

асоційованих з дисбіозом піхви, та контрольною групою (р<0,05). 

Аналіз менструальної функції у обстежуваних жінок показав, що 

різноманітні порушення ритму, тривалості і інтенсивності менструального циклу 

траплялися в 1,5 рази частіше у жінок із репродуктивними втратами вагітностей в 

анамнезі, ніж у контрольній групі. 

Привертає на себе увагу й факт зростання на 9,5% частоти передчасних 

пологів у жінок із звичним невиношуванням відносно спорадичного переривання 

вагітності. Відсоток вагітностей, що не розвивалися при спорадичному і звичному 

невиношуванні, асоційованих із дисбіозом піхви, склав (2,0% і 8,0), відповідно. 

Штучне переривання в анамнезі мала одна третина пацієнток із спорадичним 

і звичним невиношуванням вагітності.  

Серед основних нозологій генітальної патології переважали запальні 

захворювання зовнішніх статевих органів, а саме: кольпіти (40,0% і 42,0%), 

ендоцервіцити (29,0% і 30,0%), ерозії шийки матки (27,0% і 36,0%), які виникали 

внаслідок зміни кількісного і якісного складу мікрофлори статевого тракту. За 

нашими даними, загальна кількість мікроорганізмів із спорадичним абортом 
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(І група) в анамнезі становила 107 КУО/мл, зі звичним невиношуванням (ІІ група) – 

108 КУО/мл. При цьому спостерігалося суттєве зменшення біфідобацил і 

лактобацил як у групі із спорадичними викиднями в анамнезі (до 3,8±0,3 Ig КУО/мл 

і до 4,7±0,2 КУО/мл), так і зі звичним невиношуванням (до 3,3±0,2 Ig КУО/мл і до 

4,5±0,4 Ig КУО/мл) відносно до КГ, де даний показник становив 6,7±0,3 Ig КОУ/мл 

і 6,6±0,2 Ig КУО/мл (р<0,05). Найчастіше у пацієнток із спорадичним і зі звичним 

невиношуванням висівалися S. Haemoliticus ( 70,0% і 60,0%), гриби роду Candida 

(80,0% і 50,0%), та E.cоlli, яка виявлялася з однаковою частотою в обох групах. Тоді 

як Pr. Mirabilis та Mobiliuncus spp. висівалися лише у пацієнток зі звичним 

невиношуванням та склали відповідно (36,6% і 26,6%), Tetracocus при звичному 

невиношуванні не виявлений, а при спорадичному перериванні вагітності висівався 

у 100% випадків. Значно частіше при спорадичному викидні висівався і 

Cryptoccocus, ніж при звичному (13,0% і 10,0%), відповідно. 

Дисбіотичні порушення є одним із вагомих чинників репродуктивних втрат 

внаслідок порушення процесів самоочищення статевих шляхів (І.А.Жабченко 

(2002), що і було підтверджено проведеними нами дослідженнями. Відмічено, 

посилення адгезивності епітеліальних клітин до грам-від’ємних бактерій та зміною 

їх співвідношення як у І-й клінічній групі, яке становило 1,6: 1,0, так і у ІІ-й – 1,8:  

1,0 при 1.2: 1.0 у групі контролю. 

Зміна адгезивності та кількісних і якісних показників мікрофлори піхвового 

вмісту вплинули як на реакцію слизової піхви, так і на імунну відповідь бар’єру 

статевого тракту на дію патогенів. Спостерігалася помірно виражена лейкоцитарна 

реакція, яка траплялась у 2,8 і 3,3 рази частіше у І-й і ІІ-й групах ніж у групі 

контролю (р<0,05). У два рази частіше спостерігався і зсув секрету піхви у лужний 

бік (РН>5,5). Це все сприяло неадекватній відповіді імунного бар’єру статевого 

тракту на інфекційні агенти, про що свідчить зростання рівнів прозапальних 

цитокінів – IL– Iβ , IL– 6, TNFά із одночасним зниженням протизапальних цитокінів 

і, зокрема, IL-4. Рівень IL – Iβ у піхвовому секреті виріс у 1,3 рази у жінок І-ої 

клінічної групи і у 1,4 рази ІІ-ої проти КГ . 

Виявлена також надмірна продукція моноцитами TNFά– «регулятора 

цитотоксичності», який в І-й і ІІ-й групах відповідно становив (61,12±2,18 і 

63,13±2,28) Пг/мл проти (7,51±0,28) Пг/мл в групі контролю (р<0,05). На тлі 

посиленої продукції IL–Iβ, IL–6, TNFά відмічено суттєве зменшення рівня 

прозапального цитокіна IL-4 (р<0,05). 
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У вагітних жінок із спорадичним і звичним невиношуванням ми спостерігали 

також підвищення рівня SIgA, який відповідно становив у І-й групі (65,43±2,81 

ПГ/мл, у другій – 68,96±2,83 ПГ/мл, що суттєво вище за групу контролю – 

53,18±2,39 ПГ/мл, (р<0,05). Відмічена також, активація автоімунних процесів, 

особливо до TORCH інфекції, а також висока частота хромосомної патології у 

ворсинах хоріону із хронічними запальними процесами в анамнезі. На основі 

проведеного цитогенетичного дослідженння 419 зразків ВХ при ранніх втратах 

вагітностей у 39,1% зафіксовані хромосомні і геномні порушення, а у 264 випадках 

при спорадичному і звичному невиношуванні дані показники,  відповідно,  склали 

(39,7% і 27,1%) та тісно пов’язані із термінами гестації. 

Нами виявлений кореляційний зв’язок: терміна гестації до 10 тижнів – 

хромосомні і геномні аномалії (+) 0,67, термін гестації 11 тижнів і вище – 

хромосомні і геномні аномалії (+) 0,57. Найнижчий рівень хромосомних аберацій 

спостерігався у терміні 11 тижнів і вище та склав 21,0%. Встановлено, що 

поліплоїдія траплялася у всіх термінах гестації, але найчастіше виявлялась у  

6-10 тижнів до 17,0%. Тоді, як у 11 тижнів і вище поліплоїдія склала 14%. Для 

ранніх термінів гестації (6-7 тижнів) характерними були й автосомні аберації, які 

становили 17,0%. 

Проведені нами дослідження функціонального стану синцитіотрофобласта, 

зокрема, його гормонопродукуючої функції за рівнем ХГ і ПЛ, показало вірогідне 

підвищення рівня ХГ до 391,6±15,8 мкг/л і зниження ПЛ до 44,82±1,21 нмоль/л –  

в І-й групі та до 386,±16,1 мкг/л і до 43,18±1,25 нмоль/л – у другій, що вказує на 

порушення функції хоріону із послідуючим розвитком первинної дисфункції 

плаценти. . Звертає на себе увагу  зростання рівня кортизолу в І-й групі і ІІ-й групах 

8,46±0,29 нмоль/л, 8,86±0,21 нмоль/л проти 8,16±0,41 нмоль/л у групі контролю , 

що вказує на посилення  стрес-реакцій в організмі матері на дію патогенів. 

У жінок при неускладненій вагітності на боці розміщення хоріону в матці, 

у басейні МА починає першим формуватися низькорезистентний кровоплин, 

завдяки гестаційній трансформації ендометріальних сегментів СА в матково-

плацентарні судини. Це підтверджує й посилений кровоплин в 

мікроциркуляторному руслі басейну домінантної МА. У всіх випадках при 

спорадичному і звичному невиношуванні, асоційованих із дисбіозом піхви, як 

правило, спостерігалися розлади матково-плацентарного кровоплину. 

В терміні 10-11 тижнів гестації, показники судинного опору в басейні 
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домінантної МА при фізіологічній вагітності становили: С/Д-8,03±0,04;  

ІР-0,61±0,02; ПІ –1,32±0,04; при спорадичних викиднях: С/Д 9,47±0,06;  

ІР- 0,86±0,02, ПІ- 1,48±0,05 (р<0,05). 

У разі звичного невиношування дані показники склали: С/Д 9,46±0,06;  

ІР- 0,76±0,02, ПІ- 1,82±0,05 (р<0,05). 

Базуючись на результатах проведених досліджень, нами розроблений 

комплекс лікувально-профілактичних заходів, направлених на нормалізацію 

мікробіоценозу піхви та збереження вагітності, а також покращення матково-

плацентарної гемодинаміки. 

З метою відновлення біоценозу піхви комплексна терапія включала 

призначення селективного симбіотика «Екобіолу» по 1 капсулі (5 мільярдів 

життєздатних бактерій Lactobacterium plantarum LP01 – 2,5 млрд. + 

Bifidobacterium Breve BR 03 – 2,5 млрд.) 1 раз на добу впродовж 30 днів із 

ранніх термінів вагітності та з повторним курсом у 26–30 тижнів гестації. 

Для підтримки лютеїнової фази і збереження вагітності з ранніх термінів 

призначалася мікронізована форма природного прогестерону – по 100 мг 2 рази на 

добу, а після відновлення біоценозу піхви – інтравагінально, а також ми 

використовували препарати, які впливають на ангіогенез, підвищують 

антиоксидантний захист. Це сухий депротеїнізований гемодериват із крові телят в 

официнальному дозуванні, фолієва кислота 2 мг 2 рази на добу та комбінований 

препарат, складниками якого є омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А і Д2 

та йодид калію природного сполучення - по 1 дозованій ложці (5 мл) 1 раз на добу. 

Після закінчення першого курсу протимікробної  терапії спостерігали більш 

швидке відновлення біоценозу вмісту піхви, ніж на тлі загальноприйнятої терапії. 

Так, у 68,0% вагітних І групи спостерігався нормоценоз вмісту піхви, тоді як у 

ІІ клінічній групі даний показник становив 58,0%. Проміжний тип біоценозу 

відзначено у 30,0% і 28,0% випадків, відповідно. Бактеріальний вагіноз у 4 рази 

залишався вищим при традиційній терапії. Через 30 днів у І клінічній групі 

бактеріальний вагіноз не діагностувався, тоді як у другій спостерігався у 10,0% 

вагітних. 

У цілому після закінчення курсу симбіотичної терапії у вагітних V групи 

було ідентифіковано 14 видів мікроорганізмів, тоді як у групі порівняння (VІ група) 

– 22 види. Контамінація слизової піхви ендогенними мікроорганізмами -
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лактобактеріями, біфідобактеріями була в 1,8 і 2,5 разів вищою у V групі, ніж  

у вагітних VІ групи. При цьому спостерігали, насамперед, зменшення кокової 

флори, зокрема: стафілококів –у 3,8 рази, стрептококів – у 2,3 разу, анаеробних 

коків – у 2,0 рази відповідно до групи порівняння (VІ група). На тлі запропонованої 

терапії лише у 4,0% вагітних висівалася мікрофлора кишечника – ентеробактерії, 

тоді як при традиційній терапії - у 24,0%. Гриби роду Candida висівались у V групі в 

1,7 разу рідше, ніж у вагітних VI клінічної групи. Асоціації мікроорганізмів 

відповідно траплялися в 40,0% у осіб V групи і у 74,0% – VI, тобто у 1,8 рази 

частіше. Слід відзначити, що до складу асоціацій у жінок V групи входили 2–3 види 

умовно-патогенних мікробів, тоді як у шостій зустрічались 3–4 представники, 

зокрема, кокової флори та гриби роду Candida або ентеробактерій. 

Клінічною реалізацією комплексної терапії є не тільки зміна балансу 

мікрофлори в секреті піхви в бік нормоценозу, але й покращення гестаційного 

процесу. Неускладнений перебіг вагітності в І триместрі спостерігався у осіб п’ятої 

групи в 86,0%, шостої – у 68,0%, що на 18,0% вище і свідчить про підвищення 

ефективності терапії по відношенню до традиційної. На тлі оптимізації 

профілактично-терапевтичних заходів відзначено також своєчасне формування 

низькорезистентного кровоплину в басейні МА. Якщо показники судинного опору 

у 8–9 тижнів вагітності відповідно склали С/Д – 9,71±0,04, ІР – 0,79±0,06,  

ПІ – 1,86±0,07, то у 12–13 тижнів гестації відзначалося їх достовірне зниження  

у 100,0% (р < 0,05), що вказує на формування низькорезистентного кровоплину в 

басейні МА. КШК при цьому характеризувались низькою пульсацією і високим 

діастолічним компонентом. 

На тлі сформованого низькорезистентного матково-плацентарного 

кровоплину, починаючи з 12–13 тижнів гестації, у вагітних п’ятої групи 

спостерігається діастолічний компонент в АП, що свідчить про формування 

нормального кровоплину в плодовій частині плаценти. Це позитивно вплинуло на 

динаміку росту плодового яйця і ембріону. Швидкість росту плодового яйця в 

основній групі склала 0,65 см, а збільшення КТР – 0,81 см на тиждень, що 

відповідає нормативним показникам КГ. 

Дослідження кровоплину в басейні МА у жінок VІ групи показали, що у 

62,0% мала місце затримка гестаційної трансформації матково-плацентарного 

кровоплину. Показники судинного опору в басейні МА при 10–11-тижневому 
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терміні гестації  перевищували нормативні показники КГ і відповідно становили: 

С/Д – 9,47±0,08, ІР – 0,76±0,04, ПІ – 1,81±0,06 (р < 0,05). Внаслідок неповної 

гестаційної трансформації ендометріальних сегментів СА в матково-плацентарні 

судини КШК характеризувалася зниженням діастолічного компоненту. 

Характерною особливістю було й те, що в окремих кардіоциклах КШК мала 

нульовий або реверсний характер у фазу діастоли. У даних випадках, відзначався в 

окремих частинах матки гіпертонус міометрію, в тому числі й у ділянці плацентації, 

що свідчило про загрозу переривання вагітності. Інколи спостерігалося і часткове 

відшарування хоріону. Оцінка росту плодового яйця склала 0,63 см, а збільшення 

КТР – 0,79 см на тиждень, що вказує на затримку росту ембріона відносно 

показника КГ. 

Результати досліджень свідчать про те, що удосконалення 

профілактично-терапевтичних заходів при спорадичному і звичному 

невиношуванні в анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви, сприяє не тільки 

відновленню біоценозу піхви, але й створює відповідні умови для 

прогресування вагітності, що забезпечило зниження невиношування вагітності 

в 2,6 рази, септичні ускладнення в пуерперальному періоді у 2,7 рази, 

інфекційні ускладнення в неонатальному періоді – в 2,5 рази та ранню 

неонатальну смертність – в 2,0 рази. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Ранні репродуктивні втрати в структурі невиношування вагітності складають 

від 5,0% до 20,0%. Репродуктивний анамнез характеризується високою частотою 

переривань вагітностей та передчасних пологів, частота яких, за нашими даними, 

складає при спорадичних викиднях в анамнезі 27,0%, у разі звиклого 

невиношування – 18,0%. Саме тому удосконалення профілактично-терапевтичних 

заходів, спрямованих на зменшення ранніх втрат вагітностей, асоційованих із 

дисбіозом піхви, є однією з актуальних проблем сучасного акушерства. 

2. Провідними чинниками ризику виникнення спорадичних абортів і звичного 

невиношування на тлі дисбіозу статевих шляхів слід вважати високий рівень 

захворюваності в дитячому віці на кореву червоницю (48,0% і 47,0%), кір (75,0% і 

26,0%); у зрілому – запальні захворювання сечостатевої системи (25,0% і 31,0%), 

патологію щитоподібної залози (47,0% і 53,0%), анемію (27,0% і 26,0%), варикозну 



15 

хворобу (26,0% і 36,0%), а також патологію шлунково-кишкового тракту і 

гепатобіліарної системи, та психологічну дезадаптацію. 

3. Зсув мікробного пейзажу статевих шляхів у жінок із ранніми втратами 

вагітностей характеризується колонізацією умовнопатогенної та транзиторної 

мікрофлори в діагностично значимих концентраціях (Ig 7–8 КУО/мл) на тлі 

суттєвого зменшення лакто- і біфідобацил з одночасним посиленням лейкоцитарної 

реакції, адгезивності епітеліальних клітин піхви до грам-від’ємних бактерій на тлі 

зростання продукції прозапальних цитокінів – ІL-1β, IL-8, TNFα, при одночасному 

зниженні продукції протизапальних, зокрема, IL-4 та підвищення рівня SIgA, що 

вказує на порушення місцевих механізмів імунного захисту від мікробних 

патогенів. 

4. Встановлено, що ранні втрати вагітностей можуть бути як внаслідок 

хромосомних аберацій у клітинах ворсинчатого хоріону, які в 6–7 тижнів гестації 

нами виявлені у 37,0%, тоді як після 11 тижнів лише у 14,0%, так і внаслідок 

порушення морфофункціонального стану синцитіотрофобласту, про що свідчить 

зниження рівня  ПЛ – у 1,7 рази  починаючи з І триместру вагітності, а також як 

наслідок порушень гестаційної трансформації в басейні МА на боці плацентації. 

5. Відомо, що клінічною реалізацією комплексної терапії є не лише зміна 

балансу мікрофлори піхви до рівня нормативних показників, але й вплив на 

своєчасне формування низькорезистентного кровоплину в басейні МА на боці 

плацентації, що позитивно вплинуло на ріст плодового яйця і ембріону. Швидкість 

росту плодового яйця склала 0,68 см, а КТР ембріону – 0,81 см на тиждень. 

6. Диференційоване застосування запропонованих лікувально-профілактичних 

заходів дозволило знизити загрозу передчасного переривання вагітності у 2,6 рази, 

септичні ускладнення у пуерперії – у 2,7 рази, інфекційні ускладнення в 

неонатальному періоді – в 2,5 рази та ранню неонатальну смертність – у 2,0 рази. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Жінки зі спорадичним і звиклим невиношуванням в анамнезі на тлі дисбіозу 

статевих шляхів складають групи ризику щодо розвитку первинної плацентарної 

недостатності й ранніх втрат вагітностей та септичних ускладнень у пуерперії і 

неонатальному періоді. 
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Усім вагітним групи ризику доцільно проводити мікробіологічний 

моніторинг вмісту піхви на етапі планування вагітності та медико-генетичне 

консультування. 

З метою профілактики та лікування дисбіозу піхви на тлі ранніх втрат 

вагітностей слід призначати лікувально-профілактичний комплекс, який включає: 

 курс симбіотичної терапії із призначенням селективного симбіотика 

«Екобіолу» по 1 капсулі (5 мільярдів життєздатних бактерій Lactobacterium 

plantarum LP01 – 2,5 млрд. + Bifidobacterium Breve BR 03 – 2,5 млрд.) 1 раз на 

добу впродовж 30 днів із ранніх термінів вагітності та з повторним курсом у 

26–30 тижнів гестації. 

 для підтримки вагітності в ранні терміни – призначали  мікронізовану 

форму природного прогестерону по 100 мг 2 рази на добу з переходом на 

інтравагінальне введення після нормалізації біоценозу піхви; 

 для активації ангіогенезу і покращення матково-плацентарного 

кровоплину призначались: сухий депротеїнізований гемодериват із крові телят в 

официнальному дозуванні, фолієва кислота по 2 мг 2 рази на добу та комбінований 

препарат, складниками якого є омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А і 

Д2 та йодид калію природнього сполучення по 1 дозованій ложці (5 мл) 1 раз на 

добу. 
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АНОТАЦІЯ 

Федишин Т.В. Особливість патогенезу спорадичного і звичного 

невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви та корекція 

порушень. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія“ 

(222 ”Медицина“) – Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018 рік. 

У результаті проведеного дослідження встановлена роль провідних 

анамнестичних чинників, стресогенних факторів, хромосомних аберацій у 

ворсинчастому хоріоні щодо спонтанного і звичного невиношування у жінок, 

асоційованих із дисбіозом піхви. 

Отримано нові дані відносно мікробного спектру статевих шляхів, 

місцевого імунного статусу, цитокінового профілю у пацієнток з ранніми 

репродуктивними втратами вагітності в анамнезі на тлі дисбіозу піхви. 

Встановлена діагностично-прогностична цінність визначення показників 

кровоплину в басейні маткових артерій, гормонального профілю в періоді 

плацентації, динаміки росту плодового яйця і ембріону у вагітних жінок з 

«синдромом ранніх втрат» вагітностей при дисбіозі піхви. На основі отриманих 

результатів, дозволило патогенетично оптимізувати алгоритм обстеження 

вагітних та розробити, апробувати і впровадити в практику пологодопоміжних 

закладів комплекс адекватних методів профілактики і лікування вагітних з 

ранніми втратами вагітності в анамнезі при дисбіозі піхви. 

Ключові слова: спонтанне і звичне невиношування вагітності, дисбіоз, 

гестаційна трансформація маткових судин, імунний і цитокіновий статус, 

лікування. 
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АННОТАЦИЯ 

Федишин Т.В. Особенности патогенеза спорадического и привычного 

невынашивания у женщин, ассоциированных с дисбиозом влагалища, и 

коррекция нарушений. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

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

(222 ”Медицина“) – Львовский национальный медицинский университет имени 

Данила Галицкого МО3 Украины, Львов, 2018 год. 

В результате проведенного исследования установлена роль ведущих 

анамнестических данных, стрессогенных факторов, хромосомных аберраций в 

ворсинчастом хорионе в отношении спорадического и привычного невынашивания 

у женщин, ассоциированных с дисбиозом влагалища. 

Получены новые данные относительно микробного спектра половых путей, 

местного иммунного статуса, цитокинового профиля у пациенток с ранними 

репродуктивными потерями беременности в анамнезе на фоне дисбиоза влагалища. 

Установлена лечебно-прогностическая ценность определения показателей кровотока в 

бассейне маточных артерий, гормонального профиля в периоде плацентации, 

динамики роста плодового яйца и эмбриона у беременных женщин с «синдромом 

ранних потерь» беременностей при дысбиоза влагалища. На основе полученных 

результатов, позволило патогенетически оптимизировать алгоритм обследования 

беременных и разработать, апробировать и внедрить в практику родовспомогательных 

учреждений комплекс адекватных методов профилактики и лечения беременных с 

ранними потерями беременности в анамнезе при дысбиоза влагалища. 

Ключевые слова: спонтанное и привычное невынашивание беременности, 

дысбиоз, гестационная трансформация маточных сосудов, иммунный и 

цитокиновый статус, лечение. 
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SUMMARY 

Fedyshyn T. V. The peculiarity of the pathogenesis of sporadic and 

recurrent miscarriage in women associated with vaginal dysbiosis and 

correction of disorders. – On the right of a manuscript. 

The Thesis is dedicated to Candidate of Medical Sciences (Ph.D); specialty 14.01.01 

“Obstetrics and Gynecology” – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 

Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis shows the theoretical generalization and solution of the actual 

problem of perinatal medicine which improves the care in complicated of sporadic 

and recurrent miscarriage in women associated with vaginal dysbiosis and correction 

of abnormalities. 

As a result, this study showed the leading role of anamnestic and stress factors, 

chromosomal aberrations in villous Horan concerning spontaneous and recurrent 

miscarriage in women associated with vaginal dysbiosis. 

There have been received the new data concerning the microbial spectrum of 

the genital tract, local immune status, zitong profile in patients with early 

reproductive pregnancy losses in the anamnesis against the background of dysbiosis 

of the vagina. 

It has been established the diagnostic and prognostic value of determining 

blood flow in the uterine artery pool, the hormonal profile in the period of 

placentation, growth dynamics of the ovum and embryo in pregnant women with “a 

syndrome of early pregnancy loss” with dysbiosis of the vagina. 

The obtained results allowed pathogenetically to optimize the algorithm of 

examination of pregnant women, develop, test and implement in practice of progtamming 

institutions complex of adequate methods of prevention and treatment of pregnant women 

with early pregnancy losses in the anamnesis with dysbiosis of the vagina. 

The results of the research indicate that the improvement prophylactic and 

therapeutic measures at early pregnancy losses associated with vaginal dysbiosis 

contribute not only to the restoration of normocytosis of the vaginal secretion, but 

also creates appropriate conditions for the progression of pregnancy, which ensured a 

decrease in the incidence of pregnancy by 2.6 times, septic complications in the 

purple period of 2,7 times, infectious complications in the neonatal period - 2.5 times, 

and early neonatal mortality - 2.0 times. 

Key words: spontaneous and recurrent miscarriage, dysbiosis, gestational 

transformation of the uterine vessels, immune and cytokine status, treatment. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

IgG  – секреторний імуноглобулін класу G 

IL 4  – інтерлейкін-4  

IL-1β  – інтерлейкін-1β 

IL-6 – інтерлейкін-6 

IP – індекс резистентності 

lgКУО/мл – концентрація мікроорганізмів у мл 

SIgA – секреторний імуноглобулін класу А 

TNFα – фактор некрозу пухлини α 

Е3 – естріол 

К - кортизол 

КГ – контрольна група 

КТР – куприко-тім’яний розмір 

КШК – криві швидкостей кровоплину 

МА – маткова артерія 

ОТ – особиста тривожність 

Пг – прогестерон 

ПІ – пульсаторний індекс 

ПЛ – плацентарний лактоген 

С/Д – систоло-діастолічне співвідношення 

СА – спіральна артерія 

ХГ – хоріонічний гонадотропін  
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