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АНОТАЦІЯ 

Федишин Т.В. Особливість патогенезу спорадичного і звичного 

невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви та корекція 

порушень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія“ (222 

”Медициина“) – «Ужгородський національний університет» МОН України, 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України, Львів, 2018 рік. 

Наукова робота присвячена вирішенню актуального питання сучасного 

акушерства – зниженню частоти невиношування та зменшення перинатальних 

втрат зі спорадичним і звичним невиношуванням, асоційованим із дисбіозом 

піхви шляхом наукового обгрунтування та удосконалення методів діагностики, 

профілактики та терапії вказаної патології. 

Наукова новизна полягає в тому, що отримані нові дані про механізми 

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 із 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 
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вагітних, удосконалити існуючі методи діагностики та оптимізувати лікувально-

профілактичні заходи при спорадичному і звичному невиношуванні, асоційованих із 

дисбіозом  піхви. 

Практичне значення роботи полягає в представленні у порівняльному 

аспекті клінічного перебігу вагітності, пологів та раннього неонатального 

періоду у жінок з спорадичним і звичним невиношуванням в анамнезі, 

асоційованих із дисбіозом піхви. 

 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. 

Теоретичні положення і практичні рекомендації впроваджені в навчальний 

процес і лікувальну практику закладів охорони здоров`я.   

Матеріали дисертації базуюються на ретроспективному аналізі архівному 

матеріалу (300 історій хвороби) та клінічному матеріалі – 200 випадків 

вагітностей у жінок з спорадичним і звичним невиношуванням в анамнезі, 

асоційованих із дизбіозом піхви. Контрольну групу склали 50 вагітних зі 

фізіологічною вагітністю. 

Згідно розробленого дизайну дослідження проведено в 3 етапи з 

використанням клініко-параклінічних, мікробіологічних, ультрасонографічних, 

доплерометричних, біохімічних, цитогенетичних, гістологічних, математичних 

і статистичних методів. 

Усі отримані показники опрацьовані методом параметричної статистики, 

зведені у таблицях відповідно до тексту, порівнювались між собою та групою 

контролю.  

Результати проведеного ретроспективного аналізу та детального вивчення 

анамнезу у жінок зі спорадичним і звичним невиношуванням, асоційованих із 
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дисбіозом піхви дозволило виявити достатньо високу частоту як перенесених 

інфекцій в дитячому віці, а саме, ГРВІ (51,0% і 53,0% ), корева червониця (48,0% і 

47,0%), кір (25,0% і 26,0%), так 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%). 

Профіль депресії у жінок із «синдромом ранніх втрат вагітності,  за тестом 

Бека у виді початкових симптомів (11-19 балів) траплялися у 20% 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% - у разі звичного невиношування. Психологічна 

дезадаптація за тестом Спільберга в групі із спорадичним і звичним 

невиношуванням становила 51,3±4,1 бала і 51,3±4,6 бала проти 20,2±1,8 бала 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). 

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 

(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 Іg 3,8±0,3  КУО/мл 

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

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

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

звичним невиношуванням васівалися S.Haemoliticus ( 70,0% і 60,0%), гриби роду 

Candida spp. (80,0% і 50,0%), та  E.cоlli, яка виявлялася з однаковою частотою у 

обидвох групах. Тоді, як Pr.Mirabilis  та Mobiliuncus spp. висівалися лише у 
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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. 

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 ріст 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 (р<0,05). 

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). 

Виявлений кореляційний зв’язок між термінами гестації і цитогенетичними 

змінами: термін гестації до 10 тижнів – хромосомний 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 

поліплодія склада 14%. Для ранніх термінів гестації (6-7 тижнів) характерними 

були й автосомні аберації, які становили 17,0%. 

Показало вірогідне підвищення рівня ХГ до 391,6±15,8 мкг/л і зниження ПЛ 

до 44,82±1,21 нмоль/л- в І-1-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. Це підтверджує і вірогідне зниження рівня 

прогестерону і естрадіолу 44,82±1,21 нмоль. 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 зростання стрес-реакційї в 

організмі матері на дію патогенів. 

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). 

Клінічною реалізацією комплексної терапії була 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. 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. 

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. 

Ключові слова: спорадичне і звичне невиношування вагітності, дисбіоз, 

гестаційна трансформація маткових судин, імунний і цитокіновий статус, 

лікування. 
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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. – Qualification scientific work. – Manuscript. 

The Thesis dedicated to the candidate of medical Sciences (Ph.D); specialty 

14.01.01 “Obstetrics and Gynecology” () SHEE “Uzhhorod National University”, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2017. 

The scientific work is devoted to the solution of the current issue of modern 

obstetrics – reducing the frequency of miscarriage and reduction of perenatal losses 

in women with sporadic and recurrent miscarriage associated with vaginal dysbiosis 

by means of scientific substantiation and improvement of diagnostic, preventive and 

therapeutic methods of this pathology. 

The scientific novelty is that new data on the mechanisms of the influence of 

dysbiotic violations on reproductive loss have been obtained. 

For the first time, there have been presented new data on changes in the 

microbial spectrum of the genital tract, the local immune protection of the vaginal 

mucosa, and the cytokine profile in pregnant women with sporadic and recurrent 

miscarriage associated with vaginal dysbiosis. 

New data on the role of infectious and somatic pathology, harmful habits, 

stress reactions and changes in vaginal microbiocenosis in the etiopathogenesis of 

sporadic and recurrent miscarriage have been obtained. 

It has been shown that in women with sporadic and recurrent miscarriage 

associated with vaginal dysbiosis there are primary violations of hemodynamics in 
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the utero-placental line due to the delayed gestational transformation of the 

endometrial segments of the spiral arteries, as well as due to chromosomal 

aberrations in chorionic tissues under the action of microbial pathogens. 

It has been shown for the first time that one of the mechanisms of delayed 

development of a fetal egg and an embryo is a violation of the blood flow in uterine 

arteries and chromosomal pathology of chorionic villi. 

The results of the conducted studies have allowed the formation of risk groups 

among pregnant women to improve existing diagnostic methods and optimize 

therapeutic and preventive measures at sporadic and recurrent miscarriage associated 

with vaginal dysbiosis. 

The practical significance of the work is to present a comparative aspect of the 

clinical course of pregnancy, childbirth and early neonatal period in women with 

sporadic and recurrent miscarriage in anamnesis associated with vaginal dysbiosis. 

Based on the  research conducted, there has been developed a system of 

diagnostic and therapeutic and preventive measures in women with sporadic and 

recurrent miscarriage associated with vaginal dysbiosis. It includes an algorithm for 

selecting of patients for the risk group regarding possible complications of gestation 

and it is aimed at dynamic monitoring and optimization of therapeutic and preventive 

measures at different stages of dispensary observation. 

The proposed schemes of diagnostic and preventive algorithms for patients 

with sporadic and recurrent miscarriage associated with vaginal dysbiosis allow to 

achieve a stable compensatory adaptation in the ’’mother-placenta-fetus” biosystem 

and stabilization of the microbiocenosis of the genital tract in patients with this 

pathology. 

The theoretical positions and practical recommendations have been 

implemented in the educational process and medical practice of health care 

institutions. 

Materials of the dissertation are based on a retrospective analyses of the 

archival material (300 medical histories) and clinical material – 200 cases of 

pregnancy in women with sporadic and recurrent miscarriage in anamnesis associated 
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with vaginal dysbiosis. The control group consisted of 50 pregnant women with 

physiological pregnancy. 

According to the developed design the study was conducted in 3 stages using 

clinical-paraclinical, microbiological, ultrasonographic, doplerometric, biochemical, 

cytogenetic, histological, mathematical and statististical methods. 

All the received indicators were processed by the method of parametric 

statistics, summarized in tables in accordance with the text, compared with each other 

and the control group. 

The results of the retrospective analysis and detailed study of anamnesis in 

women with sporadic and recurrent miscarriage associated with vaginal dysbiosis 

have revealed a high frequency of both infectious diseases in childhood, namely, 

acute viral respiratory infection (51.0% and 53.0%), rubella (48.0% and 47.0%), 

measles (25.0% and 26.0%), and a high rate of infectious-somatic pathology in the 

reproductive age: viral infection (21.0 and 24.0%), pathology of the thyroid (47.0% 

% and 53.0%), neuro circulatory dystonia (27.0% and 24.0%), urinary tract disease 

(25.0% and 31.0%), varicose disease (20%, and 36.0%), anemia ( 27.0% and 26.0%), 

cardiovascular pathology (12.0% and 21.0%), diseases of the gastrointestinal tract 

(21.0% and 25.0%), hepatobiliary system (20.0% and 23.0%), respiratory system (18 

.0% and 20.0%), the frequency of which is significantly higher than in the control 

group (p <0.05). 

The profile of depression in women with "early pregnancy loss syndrome, 

Beck test in the form of initial symptoms (11-19 points), occurred at 20% with 

spontaneous and 24.0% with normal miscarriage, compared with 8.0% in control 

group (p < 0.05). The mild and moderate depression has been noted, respectively, in 

48.0% and 14.0% in spontaneous cases and at 50.0% and 18.0% in the case of 

recurrent miscarriage. Psychological dysadaptation on the Spielberg test in the group 

with sporadic and recurrent miscarriage was 51.3 ± 4.1 points and 51.3 ± 4.6 points 

versus 20.2 ± 1.8 points in the control group (p <0.05). The probable difference 

between the indices of situational and personality anxiety in patients with sporadic 

and recurrent miscarriage associated with vaginal dysbiosis and the control group has 
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been noted (p <0.05). 

Among the main nosologies of genital pathology there prevailed inflammatory 

diseases of the external genitalia, namely, colpitis (40.0% and 42.0%), endocervicitis 

(29.0% and 30.0%), erosion (27.0% and 36.0%), which arose as a result of changes in 

the quantitative and qualitative composition of the microflora of the genital tract. 

According to our data, the total number of microorganisms with spontaneous abortion 

(First Group) in anamnesis was  CFU / ml., with recurrent miscarriage (Second 

Group) -  CFU / ml. At the same time, there have been observed a significant 

decrease in bifidobacilli and lactobacilli in the group with sporadic  miscarriages in 

anamnesis of Ig 3.8 ± 0.3 CFU / ml and to Ig 4.7 ± 0.2 CFU / ml, with recurrent 

miscarriage to Ig 3, 3 ± 0.2 CFU / ml and up to Ig 4.5 ± 0.4 CFU / ml relatively to 

Control group, where the indicator was Ig 6.7 ± 0.3 CFU / ml and Ig 6.6 ± 0.2 CFU / 

ml (p <0.05). There were sowed S.Haemoliticus (70.0% and 60.0%), Candida spp. 

(80.0% and 50.0%), and E. coli the most often in patients with sporadic and recurrent 

miscarriage, which have been shown to be of the same frequency in both groups. 

Then, as Pr.Mirabilis and Mobiliuncus spp. were sown only in patients with recurrent 

miscarriage and were respectively (36.6% and 26.6%), Tetracocus was not detected 

in recurrent miscarriage, and in case of sporadic abortion, 100% of cases were sown. 

Cryptoccocus was sown more often in sporadic than in recurrent miscarriage (13.0% 

and 10.0%) respectively. 

Two times more often, there have been observed a shift in the secretion of the 

vagina in the alkaline side (PH> 5.5). This all has contributed to the inadequate 

response of the immune barrier of the genital tract to infectious agents, as evidenced 

by the growth of levels of proinflammatory cytokines - IL-Iβ, IL-6, TNFβ with 

simultaneous reduction of anti-inflammatory cytokines and, in particular, IL-4. The 

level of IL - Iβ in the vaginal secretion increased by 1.3 times in women of the 1st 

clinical group and by 1.4 times the 2nd in comparison with Control group (p <0.05). 

Excessive production of TNFα monocytes - "cytotoxicity regulator" was also 

found, which was in the First and Second groups respectively (61.12 ± 2.18 and 
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63.13 ± 2.28) Pg / ml against (7.51 ± 0.28) Pg / ml in the Control group (p <0.05). On 

the background of increased production of IL-Iβ, IL-6, and TNFβ, a significant 

reduction in the level of proinflammatory cytokine IL-4 (p <0.05) was noted. 

The correlation between the terms of gestation and cytogenetic changes have 

been revealed: the term of gestation for up to 10 weeks is chromosomal and genomic 

anomalies (+) 0.67, gestational age 11 weeks and more - chromosomal and genomic 

anomalies (+) 0.57. The lowest level of chromosome aberrations have been observed 

in the period of 11 weeks and above and was 21.0%. It has been established that 

polyploidy occurred in all terms of gestation, but most often it was detected in 6-10 

weeks to 17.0%. Then, as at 11 weeks and above, the polyploidy was 14%. For early 

gestational periods (6-7 weeks), autosomal aberrations were also characteristic, 

which accounted for 17.0%. 

It has  showed a possible increase in the level of hCG to 391.6 ± 15.8 mcg / l, 

and a decrease in PL to 44.82 ± 1.21 nmol / l in the First group and to 386 ± 16.1 mcg 

/ l to 43.18 ± 1.25 nmol / l - in the Second, indicating a disturbance of the function of 

the chorion with the subsequent development of the primary placental dysfunction. 

This was confirmed by the probable decrease in the level of progesterone and 

estradiol 44.82 ± 1.21 nmol. Attention is drawn to the significant increase in the level 

of cortisol in the First and Second groups 8,46 ± 0,29 nmol / l, 8,86 ± 0,21 nmol / l 

against 8,16 ± 0,41 nmol / l in the Control group 8.86 ± 0.21 nmol / l, indicating on 

the growth of the stress-reaction in the mother's body to the action of pathogens. 

The indicators of vascular resistance in the basin of dominant UA significantly 

differed from the Control group and were at sporadic miscarriages: S / D 9.47 ± 0.06; 

IR-0,86 ± 0,02, PI-1,48 ± 0,05 (p <0,05). 

In the case of  recurrent miscarriage, the data were: S/ D 9.46 ± 0.06; IR-0,76 ± 

0,02, PI-1,82 ± 0,05 (p <0,05). 

The improvement of the gestational process and a change in the balance of the 

microflora in the secretion of the vagina towards normocenosis were clinical 

implementation of the complex therapy. The complicated course of pregnancy in the 

first trimester was observed in patients of the fifth group and was 86.0% and in the 
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sixth it was 68.0%, which is 18.0% higher and indicates an increase in the 

effectiveness of therapy in relation to the traditional one. On the background of 

optimization of preventive and therapeutic measures, there have been noted the 

timely formation of low-resistance flow in the basin of uterine arteries. The indexes 

of vascular resistance in 8-9 weeks of pregnancy were respectively S / D - 9,71 ± 

0,04, ІR - 0,79 ± 0,06, PI - 1,86 ± 0,07, then at 12-13 weeks of gestation there was a 

significant decrease of 100.0% (p <0.05), indicating the formation of low-resistance 

blood flow in the basin of uterine arteries. It influenced the growth of the fetal egg 

and the embryo positively. The growth rate of the fetal egg in the main group was 

0.65 cm and the increase in CRL was 0.81 cm per week, which corresponds to the 

normative indicators of the control group. 

The results of the research indicate that the improvement of preventive and 

therapeutic measures in sporadic and  recurrent miscarriage in anamnesis associated 

with vaginal dysbiosis contributes not only to the restoration of vaginal biocenosis, 

but it also creates the conditions for the progression of pregnancy. It has provided a 

decrease in the incidence of  miscarriage in 2.6 times, septic complications in the 

puerperal period 2.7 times, infectious complications in the neonatal period - 2.5 times 

and early neonatal mortality - 2.0 times. 

Key words: sporadic and recurrent miscarriage, dysbiosis, gestational 

transformation of uterine vessels, immune and cytokine status, treatment. 
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ВСТУП 

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% [24, 73, 209]. 

Чималу роль в етіології спорадичного переривання вагітності й звичного 

невиношування відіграють генітальні інфекції, зокрема дисбіоз піхви [9, 143, 257]. 

За даними різних авторів частота дисбіотичних порушень при вагітності у жінок 

сягає від 48,6% до 84,3% [9, 52, 280]. 

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 

[56,96, 118, 197].  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 висвітленні й ускладнення, які виникають 

у період гестації при спорадичному і звичному невиношуванні вагітності в 

анамнезі,  асоційованих 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 природного дефіциту йоду з розробкою альтернативних схем та 

профілактики і лікування" (№ державної реєстрації 0103U001831). 

Проведені дослідження узгоджуються із державними програмами, які 
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схвалені постановами Кабінету Міністрів України «Репродуктивне здоров`я» 

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

(№244 від 27.04.2006р.).   

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, 
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клінічні, бактеріоскопічні, бактеріологічні, ультрасонографічні, доплерометричні, 

морфологічні, математичні та статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі результатів 

проведеного дослідження отримало 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 досліжень доволили 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 
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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. 

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 (м.Одеса, 2011), 
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конференції з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та 

перинатології (м.Судак,  2012), всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Перинатальні напрямки розвитку сучасної перинатології» 

(м.Чернівці, 2014), всеукраїнський наково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання сучасного акушерства» (м.Тернопіль, 2017), 

підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ 

«Ужгородського національного університету» (м.Ужгород, 2012, 2013), засіданні 

Закарпатського відділення Асоціації акушерів і гінекологів України (м.Ужгород, 

2014), XVII міжнародному конгресі студентів і молодих вчених (м.Тернопіль, 

2012). 

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 анотацій, вступу, огляду літератури, 

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

практичних рекомендацій та використаних джерел(259). Робота ілюстрована 32 

таблицями, 27 рисунками. 



26 

РОЗДІЛ І 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Сучасні погляди на етіопатогенез невиношування вагітності та 

роль інфекційного фактора. 

Серед важливих проблем сучасного перинатального акушерства одне з 

провідних місць займає невиношування вагітності, яке все частіше трапляється 

серед акушерської патології [11, 13, 103, 234, 250]. За даними низки авторів 

частота цієї патології щодо клініко-діагностичних вагітностей сягає 20% [5, 9]. 

На частку спонтанного переривання вагітності припадає 75–80% [11, 22, 168]. 

Самовільне переривання вагітності 2 рази і більше вважається звичним 

невиношуванням або "синдромом звичної втрати вагітності", який складає від 

5% до 20% в структурі невиношування вагітності [20, 218, 254]. Ризик втрати 

наступної вагітності після переривання першої складає 13–17%, тоді як після 2 

самовільних викиднів – 36–38%, вірогідність самовільного викидня після 3-го 

самовільного аборту досягає 40–45%. Тому більшість фахівців, які займаються 

проблемою невиношування вагітності, вважають, що при 2-х послідовних 

викиднях слід подружню пару відносити до категорії звичного невиношування 

вагітності [32, 91, 121, 142, 180]. 

Незважаючи на значні досягнення перинатального акушерства в останнє 

десятиріччя, щорічний показник як самовільних викиднів, так і звичного 

невиношування та передчасних пологів свідчить про те, що немає тенденції до 

їх зниження, а причини в 40% невиношування залишаються нез’ясованими 

[150, 151, 166, 183, 217]. 

Фактори, які сприяють звичному невиношуванню вагітності, є багаточи-

сельними і до кінця не вивченими. Вони можуть бути пов’язані з порушенням 

рівноваги в зоні контакту мати-плід при вагітності, яка контролюється імунною 

системою, особливо системою вродженого імунітету [1, 185, 201, 220]. 
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Значна роль у регуляції росту вагітної матки, матково-плацентарно- 

плодового кровообігу, "дозріванню" шийки матки та сенсибілізації рецепторів 

матки до дії окситоцину відводиться естрогенам, зокрема естрадіолу та 

естрону, а також співвідношенню естрогенів до прогестерону, яке в нормі 

складає 1:5 [16, 38, 88]. У разі порушення даного співвідношення виникає 

переривання вагітності [151]. 

У вагітних із звичним невиношуванням у 20–60% має місце недостатність 

лютеїнової фази як результат порушення секреції ФСГ і ЛГ у першій фазі 

менструального циклу або занадто пізній пік викиду ЛГ, що сприяє 

гіпоестрогенемії і як наслідок неповноцінного фолікулогенезу, що потребує 

диференційованого підходу до призначення терапії при недостатності 

лютеїнової фази [24, 148]. 

Серед ендокринних причин невиношування вагітності гіперандрогенія 

займає 20–60% [21, 153], патологія щитоподібної залози, за даними різних 

авторів, коливається від 25% до 50% [25, 171]. 

Механізм переривання вагітності, за даними різних авторів [24, 29, 30, 50, 

168] при нейроендокринних розладах полягає в недостатній підготовці 

ендометрію до імплантації і/або неповноцінній імплантації плідного яйця, 

порушенні ембріогенезу, підвищенні збудливості міометрію, формуванні 

неповноцінної функції плаценти. 

У разі наявності інфекції у вагітних жінок ключовим фактором 

переривання вагітності вважається інфекційний патоген [10, 46, 57, 178]. 

В даний час встановлено близько 2500 інфекцій, кожна з яких теоретично 

може спричинити переривання вагітності та призвести до найрізноманітнішої 

акушерської і пренатальної патології [28, 51, 128, 248]. 

У здорових вагітних жінок 95–98% мікрофлори припадє на лактобактерії, 

які зберігають резистентність біотипу. Збільшення рівня естрогенів під час 

вагітності веде до інтенсивної проліферації епітелію піхви і, як наслідок, до 

збільшення вмісту глікогену та стимуляції колонізації лактобактеріями [54, 55, 

56]. 
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В умовах диcбіозу піхви зростає частота спонтанних абортів звичного 

невиношування і передчасних пологів, розвивається: хоріоамніоніт, децидуїт, 

виникають інфекційні захворювання у плода і новонародженого [39, 63]. На 

сьогодні встановлено, що більшість мікроорганізмів можуть продукувати різні 

види протеаз, які здатні руйнувати певні типи колагену, що входять до каркасу 

сполучної тканини матки, зокрема шийки і навколоплодових оболонок – це 

сприяє виникненню ісміко-цервікальної недостатності та збільшення частоти 

розриву плодових оболонок внаслідок втрати ними міцності й еластичності 

[141]. 

За даними багатьох досліджень, локальні механізми захисту 

ембріона/плода відіграють важливу роль [54]. На стадії імплантації в захисті 

ембріона бере участь блискуча оболонка (zona pelucida), яка попереджує 

сенсибілізацію імунної системи матері до антигенів ембріону, завдячуючи 

специфічному білку (SP1) – фактору ранньої вагітності, роль якого полягає у 

пригнічувальному ефекті щодо до материнських лімфоцитів [124, 156, 182]. 

Останнім часом доведено, що в механізмі виношування вагітності певна 

роль належить прогестерону, який синтезується клітинами жовтого тіла і є 

природним імуномодулятором [70, 82, 141]. При дефіциті прогестерону 

створюється несприятлива імунологічна ситуація для вагітності [65, 73, 87, 90, 

221]. 

Згідно з існуючими спостереженнями, при достатньому рівні 

прогестерону лімфоцити продукують так званий прогестероніндуковано 

блокуючий фактор (P1BF), який пригнічує активацію цитотоксичних 

лімфоцитів, Т-лімфоцитів і NK-клітин [19, 72, 126, 213, 233]. У разі загрози 

переривання вагітності цитотоксичність лімфоцитів підвищується, що створює 

несприятливу імунологічну ситуацію для вагітності [26, 33, 92, 165, 210]. Окрім 

того, в захисті плода від цитотоксичних антитіл матері важлива роль належить 

механізму зв’язування останніх з антигенами головного комплексу 

гістосумісності клітин трофобласта. Даний механізм відіграє роль певного 

імунологічного фільтру, який захищає плід від імунологічних факторів 

організму матері [64, 76, 73, 231, 249]. 
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Встановлено, що в механізмах переривання вагітності беруть участь як 

автоімунні, так і аллоімунні реакції. Для автоімунної реакції в період гестації 

ціллю для агресії є власні особливі білки вагітної які утворюються під дією тих 

чи інших факторів і сприяють відторгненню плода. В цій ситуації плід страждає 

вторинно внаслідок пошкодження судин матки і плаценти [77, 79, 146]. 

Враховуючи, що між кровоплином матки і її збудливістю існує тісний 

взаємозв’язок, а в разі нездатності компенсаторних механізмів судинного русла 

забезпечувати нормальний кровоплин органу порушується і розвивається 

гіпоксія, яка веде до зниження порогу збудливості гладком’язових клітин, 

клінічним проявом чого є підвищення активності матки і розвиток загрози 

переривання вагітності [96, 134, 160, 188, 194]. 

На тлі порушення маткового кровоплину розвивається хронічна 

плацентарна недостатність, роль якої в етіопатогенезі переривання вагітності 

пояснюється трьома моментами: 

• порушенням притоку крові в міжворсинковий простір; 

• затрудненим відтоком крові з міжворсинкового простору; 

• змінами реалогічних і коагуляційних властивостей крові [27, 52, 85]. 

Питання про етіологічну роль інфекцій у генезі спорадичного так 

звичного невиношування вагітності широко дискутується в літературі [53, 67, 

68, 118, 161]. 

Даному процесу значною мірою сприяє і анатомічна особливість будови 

статевих органів [36, 40, 44]. Вважається, що інфекція відіграє суттєву роль в 

етіопатогенезі переривання вагітності та в розвитку неонатальної 

захворюваності [17, 90, 196, 206, 214]. Розвиток дисбіотичних процесів у 

нижніх відділах статевих шляхів вважається основною патогенетичною ланкою 

в механізмі висхідного інфікування ендометрія, особливо у вагітних з істміко-

цервікальною недостатністю [95, 141, 144]. 

Слід звернути увагу на те, що частота настання вагітності при 

бактеріальному вагінозі не вирізняється від частоти неінфікованих пацієнток, 

однак частота переривання є суттєво вищою в такі періоди: 

предімплантаційний, імплантаційний, ембріональний і плодовий [12,  23,  74, 86, 

114].  
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Згідно з існуючими науковими даними [139, 162, 198], генетичні чинники 

і інфекційні патогени ведуть до закладки аномального ембріона, що сприяє 

його елімінації у вигляді самовільного викидня. 

За даними [39, 113, 119], у жінок із звичним невиношуванням поза 

вагітністю хронічний ендометрит гістологічно верифікується у 45–70% і в 60–

86, у 7% простежується персистенція умовно-патогенних мікроорганізмів в 

ендометрії, що безумовно є однією з причин активації механізмів вродженого 

імунітету. Тому слід вважати, що одним із найбільш перспективних напрямків 

у вивченні етіопатогенезу невиношування вагітності є вивчення механізмів 

захисту організму від різних патогенів. 

Як недостатня елімінація інфекційного агента в місці контакту із 

структурними елементами матки, так і надмірна реакція імунної відповіді на 

антигени плода в даній зоні на імплантацію може сприяти перериванню 

вагітності. 

Про роль інфекційного фактора в генезі звичного невиношування 

вагітності останнім часом ведуться багаточисельні дискусії [101, 104, 106, 115, 

211]. 

Загальновідомо, що категорія жінок із наявністю інфекційно-запальних 

захворювань є найбільш загрозливою в розвитку ускладнень гестаційного 

процесу. 

Багаточисельні дослідження дозволяють стверджувати про роль інфекції 

в патогенезі спорадичного переривання і звичного невиношування вагітності, 

передчасного вилиття навколоплодових вод, хронічної внутрішньоутробної 

гіпоксії і/або затримки розвитку плода [126, 127, 128, 225]. 

Проникнення інфекції до біосистеми мати-плацента-плід є ключовим 

компонентом загрози переривання і патофізіології передчасних пологів, які 

спостерігаються у кожної четвертої вагітної групи високого інфекційного 

ризику [14, 229, 233, 240, 241]. Доведено, що ендотоксини, фосфоліпіди, що 

виробляються мікроорганізмами, беруть безпосередню участь у активації 

фосфоліпідного метаболізму ендометрія і простагландиневого "ланцюга", що 

сприяє активації скоротливої активності матки. 
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Незважаючи на велику кількість літератури, присвяченої вивченню даної 

проблеми [58, 243, 247, 250, 253], багато питань патогенеза переривання 

вагітності диктують необхідність проведення більш масштабних наукових 

досліджень особливо серед вагітних із високим інфекційним ризиком, число 

яких неухильно зростає [84, 242, 251, 254, 255]. 

Низка авторів [34, 118, 133, 236] вважають однією з основних причин 

спорадичного і звичного невиношування вагітності є інфекція сечовидільної 

системи. 

Відомо, що у разі вагітності значно зростає частота загострень 

інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи внаслідок порушень 

уродинаміки, гормональних змін, частими порушеннями мікробіоцинозу піхви, 

а також розвитком фізіологічної імуносупресії, яка властива для вагітності. 

Дедалі більшого значення в акушерській практиці надається захворюванням 

сечостатевої системи інфекційного генезу, особливо її стертим формам із 

персистуючим хронічним перебігом [34, 41, 51, 56, 187]. Особливе місце при 

цьому посідає хронічний ендометрит. Згідно з даними [39], у більшості жінок, 

котрі страждають на звикле невиношування вагітності, після вагітності 

хронічний ендометрит морфологічно верифікується у 45–70% випадків і в 60–

86% трапляється персистенція умовно-патогенної мікрофлори, що безумовно 

може бути причиною активації імунопатологіних процесів. Змішана 

персистентна бактеріально-вірусна інфекція у пацієнток із звичним 

невиношуванням вагітності трапляється значно частіше ніж у вагітних жінок із 

нормальним акушерським анамнезом [179, 244 ]. 

Частота морфологічно верифікованого безсиптомного перебігаючого 

запального процесу в ендометрії у жінок із спорадичним і звичним 

невиношуванням в анамнезі сягає до 68–70% [157]. 

Загострення інфекційного процесу сечостатевої системи часто 

супроводжується як загрозою переривання вагітності (15–20%), так і гестозом 

(40–50%), хронічним дистресом плода і/або затримкою внутрішньоутробного 

розвитку на тлі хронічної  плацентарної недостатності (25–30%) [6, 15, 48, 61]. 
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Останніми роками особлива увага прикута до різних аспектів вагінальної 

інфекції і хламідіоза, бактеріального вагінозу, вагінального кандидозу [78, 83, 

211, 219, 237]. 

Особливе місце при цьому займає генітальна інфекція та порушення 

мікробіоцинозу піхви, що трапляється у 60–65% жінок групи високого 

інфекційного ризику, які є одним із основних провокуючих факторів 

переривання вагітності й ризику розвитку висхідного інфікування плода [161, 

165]. Бактеріальний вагіноз різко знижує роль імуноконфліктних захисних 

реакцій у репродуктивній системі матері [116, 129]. У 75% даного контингенту 

пацієнток виявлено фермент сіалідазу, яка продукується вагінальними 

мікроорганізмами. Сіалідаза не тільки лізує муцин, але й підвищує фіксацію 

бактерій до слизової статевих органів, що порушує специфічну відповідь на 

інші вірулентні фактори, зокрема на цитоксин Gardnerella vaginalis. Частим 

збудником інфекційно-запальних захворювань сечостатевих органів є 

Escherichia colli, яка посилює патогенність інших мікроорганізмів завдяки 

виробленню ферменту коліцину, який за механізмом дії подібний на гемолізину 

[193, 197, 208, 209]. 

Особливе місце в інфекційній природі невиношування вагітності займає 

Streptococcus agalactial або групи В. Носіями даної інфекції серед вагітних є від 

10 до 40% пацієнток. Ключову роль дані патогени відіграють у розвитку 

важких ускладнень не тільки у матері, але й у новонародженого, таких як 

пневмонія, сепсис, менінгіт [3, 226, 235]. 

Іншим із факторів, що обтяжує перебіг вагітності, є бактеріально-вірусна 

колонізація статевих шляхів, яка стає наслідком нездатності імунної системи й 

неспецифічних захисних сил організму матері (системи, комплементу, 

фагоцитозу) повністю елімінувати інфекційний агент, що відбувається на тлі 

фізіологічної імунодепресії, яка властива періоду гестації. Наявність в організмі 

матері хронічної інфекції сприяє пониженню Т-лімфоцитів, підвищенню 

природних кілерів, збільшенню сироваткових. Jq G; пригнічення 

інтерферонового статуса, розвиток тромбофілічних станів, що є причиною 
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активацій збудників і підвищення не тільки невиношування вагітності, але і 

сприяння інфікуванню плода [3, 69, 199, 207]. 

Розвиток дисбіотичних процесів у мікроцинозі нижнього відділу 

статевого тракту вважається провідною патогенетичною ланкою в механізмі 

невиношування вагітності [68]. Активація бактеріальної форми, зміна в системі 

імунітету створює сприятливі умови для розвитку генетично неповноцінного 

плідного яйця. Внаслідок виснаження резервних можливостей хоріону, завдяки 

неадекватній трансформації маткових судин та недостатності жовтого тіла 

створюються несприятливі умови для розвитку ембріону/плода [106, 137, 164, 

189, 191]. 

Однак, залишається невивченим питання, чому одні й ті ж інфекційні 

агенти в одних випадках сприяють перериванню вагітності, а в інших 

практично не впливають на гестаційним процес. 

На наш погляд, одним із перспективних напрямків у вивченні 

етіопатогенезу невиношування вагітності слід вважати дослідження механізмів 

місцевого захисту, зокрема вродженого імунітету. 

Відомо, що при первинному інфікуванні на ранніх термінах гестації 

можливі ураження ембріону, несумісні з життям, що веде до спорадичного і 

звиклого викидня [181, 195, 228]. Однак, при цьому не встановлена 

закономірність впливу відповідних автоімунних процесів при персистуючій 

хронічній інфекції у вагітних із спорадичним і звичним невиношуванням 

вагітності. Встановлено, що при відсутності прямого впливу інфекційних 

патогенів на плід персистенція інфекційних агентів в ендометрії сприяє 

ендокринопатіям і автоімунним порушенням, які ведуть до змін у розвитку 

ембріону / плода і викликають несвоєчасне переривання вагітності [138, 140, 

151, 153, 232]. 

Про роль інфекційного агента як основної причини звичного 

невиношування вагітності в даний час ведуться багаточисельні дискусії [80, 98, 

117, 131]. Водночас ймовірність самовільного викидня є високою на тлі 

хронічного ендометриту. При цьому простежується в ендометрія 2–3 і більше 



34 

облігативно- анаеробних мікроорганізмів і вірусів [139, 165, 194, 212]. 

У разі персистенції мікроорганізмів хронічного запалення едометрію 

відбувається залучення до вогнеща мононуклеарних фагоцитів, природних 

кілерів Т-хелперів, які синтезують різні цитокіни [119, 215]. Якщо в едометрії 

здорових жінок поза вагітністю В-Т-лімфоцити, NK-клітини, макрофаги 

трапляються в невеликій кількості, то у разі вагітності й особливо при 

наявності хронічного едометриту відбувається різке зростання макрофагів, NK-

клітин, Т-хелперів, які відповідно починають синтезувати цитокіни [64]. 

Підвищення рівня цитокінів, а також росту простагландинів відбувається 

активація скоротливої активності й тонусу матки, що веде до розкриття шийки 

та розвитку самовільного викидня або передчасних пологів [82, 99]. 

Таким чином, розробка технології зменшення мікробної колонізації при 

дисбіозі піхви є вагомим фактором у попередженні несвоєчасного переривання 

вагітності й зменшенні акушерської і перинатальної патології.  

1.2. Мікробіоценоз піхви і гестаційний процес 

Сучасні наукові дослідження відводять значну роль змінам 

мікробіоценозу статевих шляхів в етіопатогенезі акушерської і перинатальної 

патології. 

Доведено значення постійного носійства вірусів (герпесу, червониці, 

цитомегаловірусу), хламідій, токсоплазми, уреоплазми в генезі невиношування 

вагітності [5, 89, 198, 221]. 

За останні декілька років частота хламідійної інфекції у вагітних зросла і 

коливається, за даними різних авторів, від 2% до 20% [131, 141, 157]. Clamydia 

trachomatis являє собою бактеріальний патоген, який передається статевим 

шляхом і найбільш часто виявляється, як правило, у вагітних жінок при 

проведенні поглибленого, обстеження [28, 34]. В даний час встановлено, що 

вагітність на тлі хламідійної інфекції ускладнюється ранніми і пізніми 

абортами, передчасними пологами, несвоєчасним розривом плодових 

оболонок, післяпологовим ендометритом, мертвонародженням [22, 28]. 

Невиношування вагітності на тлі хламідійної інфекцій сягає до 25% [81]. Для 
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пацієнток із хламідіозом характерними є самовільні викидні, частота яких сягає 

11%, а несвоєчасне вилиття навколоплодових вод  – 28% [90, 91]. 

Крім того, існує чимало досліджень, які підтверджують негативний вплив 

на гестаційний процес урогенітального мікоплазмозу, який діагностується у 

вагітних жінок від 17% до 30% [90]. Також у перебігу вагітності спостерігались 

такі ускладнення, як багатоводдя, загроза переривання вагітності, передчасні 

пологи, відшарування нормально розміщеної плаценти, аномалії прикріплення, 

несвоєчасне вилиття навколоплодових вод у жінок з інфекцією [94, 97, 130, 131, 

252]. 

Однак, не можна недооцінювати негативну роль «вагінальної 

мікрофлори» в генезі невиношування вагітності й інфікування плодового яйця, 

особливо в сучасних умовах [4, 34, 38, 56]. Сьогодні на перший план у етіології 

невиношування вагітності випливає «вагінальна мікрофлора». Найбільш 

вдалим визначенням «банальна мікрофлора» є дифеніція (А. Жабченко і 

співавт., 2000 р.) [54], які в дане поняття вкладають: "неспецифічні патогенні та 

умовно-патогенні збудники, а також нові штами сапрофітних мікроорганізмів 

піхви, які набули патогенності" внаслідок зміни екології, зниження імунних сил 

організму, неадекватної антибіотикотерапії тощо. 

В мікробному пейзажі піхви здорових жінок репродуктивного віку 

нараховується близько 50 видів мікроорганізмів. У таблиці 1.1 викладено певні 

дані про кількісний і якісний склад мікрофлори піхви [54]. 

Таблиця 1.1. 

Мікробний пейзаж піхви здорових жінок репродуктивного віку 
   

Мікроорганізми Частота виділення, % Кількість КОЕ/мл 

1 2 3 

Bacteroides spp. 9–36% 104–105 

Bifidobacterium spp. 12–62% 103–107 

Candida spp. 10–50% 104 

Colostridium spp. <10% <102 
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Мікроорганізми Частота виділення, % Кількість КОЕ/мл 

1 2 3 

Corynebacterium spp 6–7% 104–107 

Enterococus spp. 9–40% 104–105 

Esherichia cob 9–25% 102–104 

Fusobacterium spp. <8% 103 

Gardnerella Vaginalis 5–58% 105 

Lactobacilles spp. 95–100% 107–109 

Mobiluncus spp. <5% <102 

Mycoplasma hominis 2–20% 103 

Peptosteptococcus spp. 40–90% 103–104 

Porphiromonas spp. 31% 103 

Prevotella spp. 80% 104 

Propіonobacterium spp. 25% 104 

Staphylococcus spp. 27–74% 103–104 

Streptococcus spp. 30% 104–105 
 

 

Традиційно вагінальна мікрофлора може бути умовно поділена на 

облігатну (індигенну, резидентну) та факультативну (транзиторну). В 

мікробному пейсажі піхви у жінок репродуктивного віку переважають 

лактобактерії, що забезпечує мікроекологічну безпеку для потомства [53, 54]. 

Мікробний пейзаж піхви і його гнучкість на ендо- і екзогенну дію 

факторів дозволяє забезпечити різні підходи до діагностично-терапевтичних 

заходів, особливо при дисбіотичних процесах у піхві в період гестації. 

Наукові дослідження, спрямовані на вивчення стану мікрофлори піхви 

при фізіологічному і патологічному перебігу вагітності, зокрема, у разі 

спорадичного і звичного невиношування вагітності, дозволить ближче підійти 

до вивчення нових аспектів патогенезу невиношування вагітності й затримки 



37 

розвитку плода, що є властивою ланкою профілактики даних ускладнень. 

Згідно з сучасними науковими дослідженнями, беззаперечним є той факт, що 

порушення імунних механізмів взаємовідновлення в біосистемі материнський 

організм – плацента – плід сприяє самовільному перериванню вагітності й 

затримці розвитку плода [20, 26, 93, 103, 138]. 

Широкомаcштабні клінічні дослідження, проведені в останні роки, 

свідчать про беззаперечну роль бактеріальної мікрофлори в розвитку патологій 

вагітності й пологів [57, 68, 83]. 

Наукові дослідження з вивчення стану мікрофлори піхви при 

фізіологічній вагітності, суперечливі. 

За даними І.А. Жабченко і співавт. [54], у практично здорових вагітних 

"нормальна" мікрофлора піхви виявлена лише у 39,4%. J. C. Сarey et al. [196] 

при обстеженні 222 вагітних із фізіологічною вагітнітю "нормальний" склад 

мікрофлори піхви встановлений менше у 19% із них. Крім того, на думку 

R.F. Lamont еt al. [220], якщо до 31 тижня гестації колонізація слизової піхви 

Е. Colli складає до 5%, то мікробіоциноз піхви слід вважати "нормальним". 

У той же час виявлення Е. Colli у високому титрі з іншими умовно-

патогенними мікроорганізмами у вагітних слід розглядати як патологію, 

особливо у жінок із невиношуванням в анамнезі та несвоєчасним розривом 

плодових оболонок [126]. Окрім того, беззаперечними маркерами порушення 

нормального мікробного пасажу піхви є виявлення мікроорганізмів, 

асоційованих із бактеріальним вагінозом, таких як Gardnerela vaginalis, 

Bakteroides spp, Mobiluncus spp. [127, 131, 144 ]. 

Об’єднавши різні дані з багатьох джерел, можемо дійти висновку, що 

майже у кожної третьої вагітної в сучасних умовах, навіть при фізіологічній 

вагітності, змінюється мікрофлорний пасаж піхви під впливом гормональних 

зсувів та порушення специфічних і неспецифічних механізмів захисту слизової 

піхви [37, 119, 120, 122]. 

Збільшення питомої ваги автофлори, а також мікроорганізмів умовно-

патогенної групи у вмісті піхви є максимально високим ризиком розвитку 



38 

інфекційного процесу у пацієнтки в період вагітності [78, 90, 101]. 

Завдяки поглибленному вивченню шляхів інфікування в період гестації 

встановлені два шляхи інфікування: висхідний і гематогенний [64, 78, 144]. 

Висхідний шлях характерний для вагінальних інфекцій. У відповідь на 

зміну мікробіоцинозу піхви при дефіциті лактобактерій інші мікроорганізми із 

піхви або шийки матки висхідним шляхом колонізують децидуальну оболонку, 

плодові оболонки з наступним інфікуванням амніотичної рідини, призводячи 

до внутрішньоутробного інфікування плода [23, 128, 131, 132]. 

Goncalves et al. (2002), залежно від розповсюдження інфекцій висхідним 

шляхом виділяє чотири етапи мікробної івазії: 

І етап – бактеріальний вагіноз; 

ІІ етап – децидуальна інфекція (децидуіт, ендометрит); 

ІІІ етап – інтраамніальна інфекція; 

IV етап – системне внутрішньоутробне інфікування плода. 

Інфікування амніотичної рідини сприяє розвитку набряку ворсин 

плаценти і розвитку дистресу-плода [39, 95, 107, 114]. Більше того, інфікування 

амніотичної рідини є важливим етапом у розвитку інфекційного захворювання 

у плода [33, 34], що підтверджують клінічні результати . Так, у 70% жінок із 

групи високого ризику розвитку внутрішньої інфекції, народжувались малюки з 

клінічними  проявими інфікування. При цьому був встановлений високий 

ступінь мікробної колонізації навколоплодових вод етіологічно значущими 

мікроорганізмами [34]. 

Аспірація плодом амніотичної рідини, яка містить велику кількість 

бактеріальних фосфоліпаз, сприяє руйнації сурфактанту легеневої тканини 

плода, що веде до народження малюка з клінічними ознаками респіраторного 

дистрес-синдрому і хворобою гіалінових мембран [62, 65]. 

Другий шлях інфікування гематогенний, при якому збудник інфекції 

потрапляє в плаценту і до плода через материнську кров при наявності джерела 

інфекції екстрагенітально, або в ендометрії і маткових трубах [68]. При зміні 

мікробіоценозу кишківника і наявності запалення його слизової у разі дефіциту 
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біфідобактерій мікробна інвазія умовно-патогеними мікроорганізмами 

відбувається трансплацетарно [143]. 

Прогресування інфекції веде до зростання частоти передчасних пологів і 

неонатальної захворюваності й смертності [65, 67]. На сьогодні основними 

шляхом інфікування під час вагітності вважається висхідний, якому сприяє 

анатомічна особливість будови статевих органів [95, 101, 168, 169]. 

Дисбіотичні процеси в нижньому відділі статевих шляхів вважаються 

провідною патогенетичною ланкою у механізмі висхідного інфікування, 

особливо при наявності істміко-цервікальної недостатності в період гестації 

[179]. 

Аналізуючи оригінальні дослідження 90-х років про роль плацентарного 

ложа і плаценти при перериванні вагітності у жінок, можна стверджувати, що 

вони практично не вивчені. Залишається немало суперечливих і нез’ясованих 

питань щодо гемодинамічних порушень при інфекційному процесі. 

У даний час вважається, що в патогенезі невиношування вагітності, 

передчасного розрива плодових оболонок важлива роль належить інфекційним 

патогенам [9]. Більше того, інфекційні патогени можуть безпосередньо прямо 

діяти на ембріон/плід, пошкоджувати хоріон/плаценту і проходити до плода 

через їх бар’єри. 

Роль інфекції в патогенезі системокомплексу плацентарної недостатності 

у разі невиношування відзначено давно [179]. 

За даними J.C.Corey et al. [196] у 25% випадків усіх передчасних пологів 

діагностована внутрішньоутробна інфекція. Більше того, встановлено, що 

термін передчасних пологів корелює з частим виявлення інтраамніальної 

інфекції: чим менший термін гестацїї, тим імовірність внутрішньоутробної 

інфекції у разі невчасних пологів є вищою [10, 17,46, 68]. Окрім того, 

встановлено, що у відповідь на інфекційні агенти у плода розвивається 

системна запальна реакція, яка супроводжується поліорганними змінами у всіх 

органах і системах, що веде до росту перенатальної захворюваності [96, 99, 

103]. Це стосується клінічних проявів підвищення активності й тонусу матки. 

Незважаючи на багаточисельні дослідження патогенезу переривання 

вагітності на тлі інфекції, низка питань залишаються до кінця не вивченими, 
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зокрема – настання вагітності на тлі бактеріальної колонізації ендометрію. 

В окремих наукових дослідженнях є дані, які свідчать про те, що може 

відбуватись настання вагітності на тлі бактеріальної колонізації ендометрію 

[157]. Водночас при цьому є ймовірність мимовільного викидня. Доведено, що 

при хронічному ендометриті може бути 2–3 і більше облігативно-анаеробних 

мікроорганізмів і вірусів [10, 21, 74]. 

Доведено, що на тлі хронічного ендометриту може змінюватися система 

локального імунітету та антигенна структура мікробних антигенів у структуру 

поверхневих мембран, утворюючи нові гетерезовані антигени, які стимулюють 

вироблення антитіл і при настанні вагітності викликають автоімунну реакцію 

[2, 17, 19]. 

З іншого боку, настання вагітності у жінок на тлі бактеріальної 

колонізації ендометрію активує як локальну інфекцію, так і процеси, які лежать 

в основі патогенетичних механізмів розвитку хронічної форми ДВЗ-синдрому, 

який проявляється локальним мікротромбозом матково- плацентарної ділянки 

[39, 117]. Локальний мікротромбоз плацентарного ложа сприяє як 

відшаруванню плаценти, так і розвитку хронічної плацентарної недостатності 

та виникненню інфарктів плаценти [39]. Мікротромбози судин плацентарної 

ділянки і плаценти сприяють розвитку фетоплацентарної недостатності, 

клінічним проявом якої є затримка внутрішньоутробного розвитку плода [15]. 

В даних умовах плід страждає вторинно внаслідок мікротромбозів матково-

плацентарної ділянки на тлі зростаючої спонтанної активності й тонусу матки 

[15, 112]. Підвищення скоротливої активності й тонусу матки відбувається 

внаслідок дії простагландинів Е і F2. Встановлено, що під дією бактеріальної 

фосфоліпази А2 з арахідонової кислоти, яка вивільняється з аміотичної 

оболонки, відбувається її трансформація в простагландини Е і F2, які 

підвищують скоротливу активність і тонус матки [157]. Бактеріально-вірусна 

колонізація ендометрію буває при нездатності імунної системи і неспецифічної 

імунологічної резистентності (фагоцитозу, систему комплементу) повністю 

елімінувати інфекційний агент. 
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1.3. Діагностично-терапевтичні заходи при невиношуванні на тлі 

дисбіотичних порушень генітального тракту. 

Діагностика загрози невиношування вагітності базується на скаргах 

пацієнтки, даних клініко-лабораторного ультразвукового, гормонального і 

мікробіологічного досліджень. 

У відповідності до клінічного протоколу з акушерської допомоги 

(Невиношування вагітності» (наказ МОЗУ від 03.11.2008, № 624), обстеження 

вагітності для визначення причин спорадичного і звиклого невиношування 

вагітності необхідно починати після переривання вагітності або під час 

наступної вагітності, якщо пацієнтка звернулась по допомогу при настанні 

вагітності (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Обсяг обстеження при спорадичному і звиклому невиношуванні вагітності 

№ Характер обстеження 
До настання 

вагітності 

Під час 

вагітності 
    

1 2 3 4 

1.  
Вивчення анамнезу (менструальна, 

генеративна функція, захворювання 
+ + 

2.  

Огляд спеціалістів за показами 

(ендокринолога, імунолога, генетика, 

нефролога, психотерапевта, ЛОР, 

терапевта, невролога) 

+ + 

3.  

Бактеріологічне, бактеріоскопічне та 

вірусологічне обстеження на 

урогенітальні інфекції 

+ + 

4.  

Тести функціональної діагностики 

(базальна температура), 

кольноцитологія 

+ + 
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1 2 3 4 

5.  

Визначення гормонів та їх 

метаболітів за показами (статеві 

гормони, гормони гіпофіза та 

щитоподібної залози у крові й 

екскреція ДЕАС, кортизолу, 17-КС, 

17-гідропрогестерону) 

+ + 

6.  УЗД + + 

7.  
Стан гіпофіза (MPT, RQ-графія 

турецького сідла) за показами. 
+ + 

8.  

Імунологічне обстеження за 

показами (АВО- та Rh-антитіл; 

антитіла до фосфоліпідів, 

кардіолінів, бета-2-глюкопротеїду та 

фетальних антигенів, визначення 

вовчакового антикоагуляту 

+ + 

9.  

Антитіла до хоріогонічного 

гонадотропіну. Антиспермальні та 

антиоваріальні антитіла за показами 

+ + 

10.  
Генетичне обстеження (каріотип 

подружжя) 
+ + 

11.  Пренатальна діагностика + + 

12.  
Гістеросальпінгографія та 

гісгероскопія за показами 
+ - 

13.  
Гемостазіограма, дослідження 

системи гемостазу 
+ + 

14.  Визначення стану шийки матки + + 
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Діагностика переривання вагітності не є складною. Остання базується на 

скаргах, які висловлює вагітна, даних загального, гінекологічного, 

ультразвукового та гормонального досліджень [115, 149, 153]. 

У разі загрози аборту пацієнтка відзначає відчуття важкості або 

незначний тягучий біль понизу живота і в поперековій ділянці. При загрозі 

аборту в другому триместрі біль може мати переймоподібний характер. Дані 

бімануального дослідження при загрозі аборту свідчить про відповідність 

розмірів матки, терміну затримки менструації. Матка реагує на пальпацію 

скороченням. Структурних змін із боку шийки немає. Кров’янисті виділення з 

генітального тракту відсутні [150]. 

При проведенні ехографічного дослідження, яке можливо здійснити в 

найбільш ранні терміни, звертають увагу на критерії загрози переривання 

вагітності: 

1. Наявність локального потовщення у вигляді валика, який вип’ячує в 

порожнину матки. 

2. Деформація контурів плідного яйця внаслідок гіпертонусу матки. 

3. Низьке розташування плідного яйця. 

4. Ознаки істміко-цервікальної недостатності (ІЦН): збільшення діаметра 

внутрішнього вічка шийки матки більше 1 см, вкорочення шийки матки 

менше 3 см, збільшення діаметра шийки матки в ділянці перешийки 

більше, ніж на 2,5 см [36, 43, 111, 238]. 

Дослідження здійснювалося при достатньому наповненні сечового міхура 

в положенні вагітної лежачи на спині, попередньо змастивши ділянку шаром 

звукопровідним гелем або вазеліновою олією [43]. 

При вивченні розвитку ембріону основна увага приділялася темпам росту 

куприково-тімяного розміру (КТР), у плода визначенню його фетометричних 

параметрів: біпаріетального розміру (БПР) головки, середного діаметра грудної 

клітки (ДГ) та об’єму живота (ОЖ) і довжини стегнової кістки (СК) [49]. 

При однаковому ультразвуковому дослідженні можна виявити менше 

явне та значне відставання росту ембріону/плода відповідно гестаційного віку. 
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Повторні сканування, які слід проводити з інтервалом у 2–4 тижні, дозволяють 

виявити як порушення в ділянці росту ембріону/плода, так і визначити 

величину тижневого приросту їх розмірів [15, 49, 66]. Достовірною ознакою 

затримки росту плода є пропорційне зменшення розмірів як головки, так і 

живота плода (симетрична гіпотрофія, "small for date baty"). Правильна 

діагностика симетрично гіпотрофії можлива лише у випадках динамічної 

ехографії [49, 80, 107]. 

Найбільше діагностичне значення, в даних випадках, для широкої 

клінічної практики має визначення стану гемодинаміки плода на основі аналізу 

кривих швидкостей кровоплину [110, 115, 134, 203]. 

Основним морфологічним субстратом патологічних кривих швидкостей 

кровоплину (КШК) в матковій артерії (МА) є неповна інвазія трофобласта в 

спіральні артерії (СА), що обумовлює плацентарний кровоплин [75, 94, 145]. 

Трофобласт у ранні терміни гестації (9–18 тижнів) проникає в просвіт СА 

(ендоваскуляторний трофобласта), викликаючи деструкцію середньої оболонки 

судин з утворенням фібриноїду. Дані зміни є важливою передумовою в 

забезпеченні нормального перебігу процесів плацентації і подальшого 

прогресування вагітності [94, 115]. 

У результаті комплексу морфологічних досліджень встановлено, що 

ендоваскулярна інвазія трофобласта в децидуальні ділянки є найбільш 

виражена в 8–10 тижнів гестації (перша хвиля інвазії), яка виражається 

головним чином у центральній ділянці плацентарного ложа. 

Спіральні артерії, які кровопостачають периферичну ділянку плаценти, 

піддаються гестаційній трансформації в 14–16 тижнів вагітності (друга хвиля 

ендоваскулярної трофобластичної інвазії), що супроводжується фізіологічними 

змінами глибоких сегментів судин [114, 115]. 

У результаті втрати стінкою судин плацентарного ложа матки 

гладком’язових сегментів судинна сітка стає нечутливою до дії різноманітних 

ендокринних пресорних агентів. У нормі, починаючи з 16–18 тижнів гестації, в 

басейні маткової артерії повністю формується низькорезистентний кровоплин 
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[111, 115]. 

Найбільше діагностичне значення має якісна оцінка кривих швикостей 

кровоплину (КШК). При цьому аналізу підлягає показник визначення 

максимальної систолічної швидкості кровоплину та кінцевої швидкості 

діагностолічного кровоплину, максимальна швидкість систолічного 

кровоплину в основному визначається насосною функцією серця та ємністю 

артеріальних судин; кінцева швидкість діагностолічного кровоплину 

відображає опір периферичної частини судинного русла. Дані показники 

використовуються для вирахування систоло-діастолічного відношення (С/Д) та 

індексу резистентності (ІР), які характеризують ступінь згасання пульсової 

хвилі кровоплину і є показниками периферичного судинного опору [114]. 

Наведені дані підтверджують, що в таких випадках характерною ознакою 

порушення кровплину в басейні МА є зниження діастолічного компоненту та 

підвищення індексів судинного опору, а також появи дискротичної виїмки, що 

вказує на більш глибоке порушення матково-плацентарного кровообігу [110, 

145, 155]. 

Єдиним периферичним руслом для МА є капілярна сітка плодової 

частини плаценти. Тому при неповній трансформації судин плацентарного 

ложа кровопостачання матково-плацентарної ділянки погіршується, що веде до 

порушення житєдіяльності плода. 

У сучасному акушерстві питання оцінки стану плода та вчасної 

діагностики розладів в антинатальному періоді набуває медико-соціального 

значення [132]. 

В останні роки спостерігається значний інтерес до доплерівського 

дослідження кровоплину в системі матка-плацента-плід. Разом із тим, питання 

формування матково-плацентарної ділянки (МПД) при звичному і 

спорадичному перериванні вагітності у жінок із дисбіотичними порушеннями 

генітального тракту залишаються недостатньо з’ясованими. 

Не можна розглядати патофізіологію переривання вагітності у відриві від 

впливу інфекційних патогенів на ендо- і міометрій після заключного 
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вискрібання стінок матки з приводу аборту. 

В даний час прийнято вважати, що слизова генітального тракту покрита 

щільною генітальною «плівкою», яка змінюється постійно з домінуючою 

перевагою Lactobacillus acicdophilus [143]. Лактобактерії – типові 

мікроорганізми генітального тракту, які забезпечують захист статевих органів 

від патогенних мікроорганізмів, особливо в період гестації. В нормі, крім 

ліктобактерій, можуть траплятися грампозитивні палички: еубактерій, рідше – 

біфідобактерій і в окремих випадках мікроба роду Clostridium також 

грамнозитивні коки – Peptosreptococus spp. і Peptococus spp. [143, 172]. 

Механізми, що лежать в основі захисної функції нормальної мікрофлори 

слизових генітального тракту від колонізації умовно-патогенними 

мікроорганізмами в даний час достатньо вивчені. Існує думка, що захисні 

властивості Lactobacillus acidophilus здійснюються за рахунок продукцій так 

званих ендобіотиків – речовин, у яких схожа дія як в антибіотиків. Особливе 

значення в підтримці нормального біоценозу генітального тракту належить 

лактобактеріям, які виробляють перекис водню (H2О2), що має бактерицидні 

властивості. Крім цього метаболізується глікоген піхвового епітелію до 

молочної кислоти і води, що сприяє зниженню рівня (РН<4,5) піхвового вмісту, 

внаслідок чого пригнічується колонізація генітального тракту 

умовнопатогенною флорою [5, 90, 101]. 

До недавнього часу вважалося, що вагітність мало впливає на склад 

мікрофлори генітального тракту [1]. 

Згідно з дослідженнями І.А Жабченко і співавт. (2002) [54], встановлено, 

що із збільшенням терміну фізіологічної вагітності частка умовно-патогенної 

мікрофлори в біоценозі піхви зростає. Для забезпечення оптимальних 

фізіологічних умов гестації найбільшу клінічну значимість має колонізаційна 

резистентність (КР) генітального тракту, яка відноситься до факторів 

неспецифічного захисту організму [5]. У випадку зниження КР змінюється 

симбіотична рівновага, яка проявляється у вигляді порушення кількісного і 

якісного складу мікрофлори генітального тракту [56]. 

Важливими механізмами КР є індукція флорою генітального тракту 
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імунної відповіді, яка має перехресну реакцію щодо патогенних 

мікроорганізмів, які є неспецифічними стимуляторами імуногенезу і 

активаторами фагоцитарної і ферментативної активності [2]. 

У літературі існують дані про те, що представники нормальної 

мікрофлори здатні блокувати рецептори епітеліальних клітин, що 

попереджують адгезію автохтомних бактерій до епітелію [14, 17]. 

Для акушерів має практичне значення вплив КР і, зокрема, стан мікробної 

флори статевих шляхів при невиношуванні вагітності. 

Незважаючи на значні досягнення акушерства за останє десятиріччя, 

щорічний показник невиношування немає тенденції до зниження, а причини 

переривання вагітності у 40% жінок залишаються невідомі. В даний час 

установлено, що причини передчасного переривання вагітності в більшості 

випадків є поєднані причини, де інфекційна патологія, займає одне з головних 

місць [22]. 

Вважається, що посилена відповідь на інфекцію є однією з основних 

пускових механізмів переривання вагітності [19, 123]. 

В останні роки на основі багатьох наукових праць, присвячених 

вивченню мікрофлори статевого тракту, створена концепція нормальної 

мікрофлори піхви і шийки матки, яка є багатокомпонентною, динамічною і 

гормонозалежною системою [34, 54, 89]. 

Мікроорганізми, які складають нормальну мікрофлору статевого тракту, 

знаходяться між собою в різноманітних взаємовідношеннях (нейтралізму, 

конкуренцій тощо). Дослідження піхвової мікрофлори у здорових жінок 

свідчить що у 87–100% із них складають аеробні мікроорганізми, серед яких 

найбільше – лактобактерій (45–88%) [55, 57, 78] Найбільшу клінічну значимість 

мають види Lactobaсillus acidophilus [55]. 

Даний вид лактобактерій є присутній у 96% здорових жінок у 

концентрації 8,4 x 106 КОЕ/мл і у 4% жінок виділяються лактобациди, які не 

виробляють H2O2, [57]. Зміна нормального мікробіоценозу піхви у 40–60% 

жінок може призвести до виникнення вагініту, ендецервіту, а при проникненні 
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в амніотичну рідину може сприяти розвитку інфекційної патології у плода [57]. 

В післяпологовому періоді анаеробна автофлора може бути збудниками 

метроендометриту, перитоніту, сепсісу [144]. Насамкінець слід відзначити, що 

мікрофлора шийки матки і піхви є безпосереднім першоджерелом засівання 

мікрофлорою новонародженого, яку він набуває при проходженні по 

пологовому каналу [121]. 

На зниження захисних властивостей біоценозу генітального тракту 

можуть впливати патологічні стани у вагітних [118]. 

Існує думка, про ефективність профілактичної антибактеріальної терапії в 

так званих групах ризику розвитку інфекційно-запальних ускладнень як у 

матері, так і у плода та новонародженого [135]. Слід відзначити, що наявні в 

літературі дані про ефективність профілактичного призначення антибіотиків 

вагітним із групи ризику із розвитку інфекційної патології (пієлонефрит, 

безсимптомна бактеріурія, хоріамніоніт, децидуіт) неоднозначні й суперечливі. 

В дослідженнях S. D. Mannid at all. [цит. 136], присвячених вивченню 

ефективності антибіотикотерапії для профілактики стрептококової інфекції у 

новонароджених, доведено, що довенне введення антибіотиків під час пологів 

роділлям із передчасним розривом плодових оболонок знижує стрептококову 

інфекцію у новонароджених на 56%, а ймовірність неонатального сепсиса – на 

82%. Подібні результати отримані й іншими авторами [129, 137]. 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день заходи, які використовуються в 

профілактиці класичних інфекцій у вагітних, є високоефективними, але 

малоефективні при умовно-патогенній мікрофлорі [134]. Більше того, серед 

окремих учених і клініцистів утвердилася думка про повальне призначення з 

профілактичною метою антибіотиків може сприяти селективній резистентності 

мікроорганізмів до останніх [138]. 

В окремих дослідженнях показано [163], що у пацієнток із вагінальним 

дисбіозом спостерігається порушення ендокринної регуляції функцій слизової 

генітального тракту, імунної системи у вигляді незавершеного фагоцитозу та 

зниження захисних властивостей вагінального секрету, що сприяє посиленню 
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адгезії та інтенсивному розмноженню умовно-патогенної мікрофлори. Тому 

вагінальний дисбіоз слід розглядати як locus minoris resistentia для розвитку 

хронічної рецидивуючої кандидозної інфекції [117, 167]. 

За даними [68, 78] наявність кокової мікрофлори і елементів дріжджевих 

грибів в аналізі піхвових виділень беззаперечно свідчить про вагінальний 

дисбіоз. Тому стає очевидним, що елімінація грибів Candida є можливою лише 

після усунення патогенної, перш за все анаеробної мікрофлори, характерної для 

вапнального дисбіозу. Найкращим, на нашу думку, є запропонований О.В. 

Грищенко й співавт. (2010) [37] метод ступінчатої санації піхви, який у першу 

чергу спрямований на елімнацію кокової і анаеробної мікрофлори та 

еридикацію кандидозної інфекції з наступним відновленням лактобацелярного 

біотипу. 

З метою профілактики інтраамніальної інфекції на тлі недоношеної 

інфекції успішно деякі вчені використовували мірамістин, який має широкий 

спектр антимікробних властивостей [114]. 

За даними Б.Л. Гуртовой і соавт. (2004) [45], використання 

інтравагінально мірамістину кожні 12 годин дозволяє знизити частоту 

хоріонамніона на 23, 3%, пуернеральну інфекцію – 16,7%. 

Підводячи підсумки даних літератури із застосування антибактеріальної 

терапії при невиношуванні й вагітних із дисбіозом статевого тракту на даний 

момент немає єдиної думки з цього питання, хоча в більшості досліджень 

показана доцільність застосування препаратів для профілактика дисбактеріозів 

[37, 68, 123, 230]. 

На думку Б.М. Венцковского і соавт. (2006) [24], профілактика 

дисбактеріозів раннього неонатального періоду новонародженних повинна 

починатися з відновлення нормоценозу в їхніх матерів. 

У корекції дисбіотичних порушень генітального тракту найбільш 

фізіологічними за механізмом терапевтичної активності в сучасних умовах 

вважаються пробіотики (еубіотики) – препарати із живих бактерій нормального 

біоценозу. Використання культури Lactobacillus acidophilus упродовж 6 дні в 
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привнутрішньопіхвовому введені відновлює нормоценоз у 57% [45, 119, 143]. 

Таким чином, слід зазначити, що на сьогоднішній день превентивна 

терапія з класичними інфекціями є високоефективною, разом із тим зниження 

висхідної колонізації умовно-патогенною мікрофлорою існує багато 

невирішених питань, особливо у вагітних із спорадичним і звичним 

невиношуванням вагітності. Тому розвиток інтегральних методів оздоровлення 

жінок із невиношуванням вагітності в анамнезі є вкрай актуальною проблемою. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Контингент клінічних груп і їх характеристика. 

Згідно з поставленою метою і завданнями наукового дослідження, 

розроблений дизайн досліджуваних груп, який передбачав три етапи (рис.2.1). 

На першому етапі використано архівний матеріал – 6416 історій пологів і 

карт новонароджених. В порівняльному аспекті вивчено соматичний і 

перинатальний анамнез у 100 жінок із спонтанним (І група) і у 100 -  зі звиклим 

невиношуванням вагітності в анамнезі (ІІ група). 

Контрольну групу (КГ) склали 100 жінок з фізіологічним перебігом 

вагітності й пологів та неускладненим анамнезом невиношування вагітності. 

Основні анамнестичні дані, особливості преморбідного фону, клінічний 

перебіг вагітності, пологів і стан новонароджених та оцінка клінічних даних 

заносилися в спеціально розроблену уніфіковану карту. 

На другому етапі з дотриманням моральноетичних норм проведено 

поглиблене комплексне обстеження вагітних жінок із дисбіозом піхви та 

репродуктивними втратами в анамнезі, які за віком, станом репродуктивного 

здоровя, житлово-побутовими умовами були розпреділені на 2 реперзентативні 

клінічні групи:  

-ІІІ група (n=50) –  вагітні із дисбіозом піхви і спорадичним 

невиношування вагітності в анамнезі; 

-IV група (n=50) – вагітні  із дисбіозом піхви і звиклим невиношуванням 

вагітності в анамнезі; 

- КГ (n=50)- вагітні з фізіологічною вагітністю і нормоцинозом піхви без 

соматичної та ендокринної патології. 

Третій етап – порівняльна оцінка ефективності розроблених 

лікувально—профілактичних заходів у 50 вагітних (V група), у яких 

проводилися лікувально-профілактичні заходи за розробленою нами 

методикою; та 60 вагітних (VI група) у яких проводились лікувально-

профілактичні заходи відповідно  до протоколу з акушерської допомоги 
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«Невиношування вагітності (наказ МОЗ України № 624 від 03.11.2008 

р.) [120]; 

- КГ (n=50)  – із нормоцинозом піхви і необтяженим акушерським 

анамнезом. 

ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Формування груп на етапах наукового досліження.  

У досліджуваних групах проводилося поглиблене клініко-параклінічне 

дослідження. При появі клінічних і ультразвукових ознак загрози переривання 

вагітності вагітні госпіталізувались у стаціонар для обстеження і проведення 

терапевтично-профілактичних заходів із метою запобігання перинатальних 

втрат. 

Під час клінічного обстеження вагітних оцінювали загальний стан, 

соматичний статус, виявляли наявність відповідних суб’єктивних симптомів, 

зокрема інфекцій статевого тракту (свербіж, печія зовнішніх статевих органів, 
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дизурія, диспареунія); проводили акушерський огляд, вагінальне дослідження 

яке включало: огляд шийки матки і піхви за допомогою гінекологічних дзеркал, 

візуальна оцінка слизової піхви і шийки (наявність гіперемії, набряку, нальоту), 

вагінальних виділень (кількість, запах, колір, консистенція). 

У всіх пацієнток проводилося клінічне спостереження в динаміці за 

вагітністю, пологами, післяпологовим періодом, періодом новонародженості. 

Особлива увага зверталася на термін гестації, при якому відбувались 

пологи, час виливу навколоплодових вод, спосіб розродження. 

2.2. Оцінка психоемоційного стану вагітних. 

Оцінка психоемоційного стану вагітних жінок проводилась з 

використанням «шкали тривожності» Спільберга-Ханина, яка дозволяє 

виміряти рівень реактивної тривожності (РТ) в даний момент та визначити 

особистісну тривожність (ОТ), яка характеризує особистологічну 

характеристику людини. Значення шкали в діапазоні від 20 до 30 балів 

вважається низький, від 31- до 45 балів – помірний, 46 балів  і вище високий 

рівень реактивної тривожності (РТ) і особистої тривоги (ОТ) [35, 133]. Профіль 

депресії оцінювався за тестом Бека в балах; 11-19 балів – початковий, 20-25 

балів – легкий, 26-30 балів – помірно виражений ступінь депресії [133]. 

2.3. Визначення терміну вагітності 

Визначення гестаційного терміну ґрунтувалося на бімануальному і 

особливо на ультразвуковому вимірюванні куприко-тім’яного розміру (КТР) 

ембріону. Отримані дані про КТР співставляти з довідковими таблицями 

ультразвукової біометрії В.Н. Демидова и соавт. (2011) [49]. При цьому 

враховувалися дані гендерної різниці (перевищення КТР у плодів чоловічої 

статі відносно терміну гестації за даними УЗД на 1–1,5 тижня). При цьому 

бралися до уваги дата останьої місячки, можливого зачаття, першого 

відвідування жіночої консультації, відчуття вагітною первинних поштовхів 

плода. 



54 

2.4. Мікробіологічне, цитогенетичне й імунологічне дослідження. 

Вивчення біоценозу статевого тракту включало визначення видового та 

кількісного складу мікрофлори, яке здійснювалося відповідно до наказу № 906 

27.12.2006 МОЗ України [127]. 

Для бактеріоскопії взятий матеріал наносили на окремі ділянки 

обстежених предметних скелець, підсушували на повітрі й фарбували 

метиленовим синім, за Грамом або Романовським із подальшим підрахуванням 

«ключових» клітин, визначенням рН та постановки аміачного тесту для 

діагностики Гарднерельозу. В зафарбованих мазках визначали кількість 

мікроорганізмів і їх вид, кількість слизу та епітеліальних клітин з 

адсорбованими на них дрібних грам-від’ємних паличок. Для проведення 

культуральних досліджень піхвові виділення забирали із задньо-бокових 

склепінь піхви, шийки матки, посів проводили на згадані нижче диференційно-

діагностичні середовища і кров’яний ангар (для виділення анаеробів); 

жовточно-сольовий агар (для виділення стафілококів); середовище Левіна (для 

виділення грамнегативних бактерій); середовище Сабуро (виділення грибів); 

середовище MRS для лактобацил. Ідентифікацію проводили за 

морфофункціональними та культуральними властивостями. Кількість 

мікробних клітин розраховувалася після підрахування колонії та 

математичного перерахування даних у десятинні логарифми. 

Стан локального імунітету статевого тракту оцінювали на основі 

визначення у піхвовому секреті прозапальних (IL-1β, TNFα, IL-6), 

протизапальних цитокінів (IL-4), а також визначення SlgA й інтерферону 

(INFγ), які проводилися методом імуноферментного аналізу за допомогою 

наборів реагентів. 

Методом полімеразної ланцюгової реакції здійснювалася діагностика 

хламідій, мікоплазм, уреоплазми та ЦМВ-інфекцій. 
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2.5. Ехографічне дослідження 

Оцінка перебігу ранніх термінів вагітності проводилася на основі даних 

ультразвукової біометрії, визначення величини внутрішнього діаметра (ВД) 

плідного місця та куприково-тім’яного розміру (КТР) ембріона. Результати 

порівнювали з даними Т.В. Ходаевої, А.М. Стытар (1989) [140]. 

За даними ехографії визначали ступінь гіпертонусу міометрію. 

При ультразвуковій плацентографії та ультразвуковому кольоровому 

картуванню звертали увагу на наявність змін ехоструктури хоріона, ділянок 

відшарування, локалізаці дитячого місця. 

Ультразвукова фетометрія включала: визначення біпарієтального розміру 

головки (БПР), довжини стегнової кістки (ДС) і середнього діаметра живота 

(ДЖ). 

2.6. Доплерометричне дослідження матково-плацентарно-плодового 

кровоплину. 

Одним із основних факторів, який забезпечує розвиток плода, є матково-

плацентарний кровоплин [74, 109, 112, 154, 211]. 

Оцінка стану матково-плацентарного і плодово-плацентарного 

кровоплину проводилася на основі аналізу кривих швидкостей кровоплину в 

маткових артеріях (МА) й артеріях пуповини (АП) із розрахунком систоло-

діастолічного співвідношення (С/Д), визначення показників судинного опору – 

IP, ПІ із врахуванням рекомендації Л.Б. Маркіна і співавт. (2007) [111]. 

2.7. Морфологічне дослідження біоптату плацентного ложа та 

цитогенетичне-ворсин хоріону.  

Для визначення морфофункціональних особливостей трансформацій 

спіральних артерій (СА), за допомогою гострої зігнутої кюретки 

«Медінтехінвест ЗАО» одержували біоптат плацентарного ложа матки, який 

фіксували у 10% нейтральному розчині формаліну. Після зневоднення в 

батарей спиртів зростаючої концентрації шматочки біоптатів плацентарного 
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ложа матки заливали у парафін і робили зрізи товщиною 7–8 мкм та фарбували 

гематоксиліном й еозином і розглядали препарати в світловому мікроскопі. 

Матеріалом для проведення цитогенетичних досліджень слугували 

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

збільшенні х40 ВХ від жінок із самовільними викиднями (до 14 тижнів 

гестаційного розвитку). Після відмивання в розчинах HBSS або PBS готували 

препарати для проведення стандартного цитогенетичного аналізу. Мацерацію 

ВХ проводили в 60 % оцтової кислоти; препарати витримували до наступного 

дня в термостаті при + 65°С та забарвлювали GTG- або GBG-методом і під 

світловим мікроскопом (Zeiss Axioscope; Jena, Germany), аналізували мінімум 

10 метафазних пластинок задовільної якості при збільшенні х 1000.  

2.8. Гормональне дослідження 

Рівень естрадіолу (Е3), плацентарного лактогену (ПЛ), хоріонічного 

гонадотропіну (ХГ), прогестерону (Пг), кортизолу (К) визначали імунофер-

ментним аналізом за загальноприйнятими методикам [69, 79]. 

2.9. Обґрунтування терапевтично-профілактичних заходів 

Лікувально-профілактичних заходів проводилося із врахуванням 

клінічного протоколу з акушерської допомоги «Невиношування вагітності» 

(наказ МОЗ України №624 від 03.11.2008 р.) [120] . Лікування розпочиналося з 

виявлень первинних клінічних і ультразвукових ознак загрози викидня на тлі 

порушень мікробіоценозу статевого тракту у вагітних з обтяженим 

акушерським спорадичним і звиклим невиношуванням вагітності. 

Відмінною особливістю запропонованої нами методики є етапність:  

На першому етапі проводилося відновлення біоценозу піхви шляхом 

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

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

використовувались препарати, які впливають на ангіогенез, підвищують 

антиоксидантний захист, знижують мутації в клітинах. 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 (770мкг.)  

по 1 дозованій ложці (5 мл.) 1 раз на добу [171]. 

2.10. Статистичний аналіз отриманих результатів. 

Математичні розрахунки виконані з використаних рекомендацій О.П. 

Мінцера [116] 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 помилка від М. Порівняння середніх величин проведено 

за t-критерієм Стьюдента з поправкою Бонферроні [31]. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я 

ЖІНОК ІЗ РАННІМИ ВТРАТАМИ ВАГІТНОСТЕЙ 

 

Завданням данного розділу наукового дослідження було визначити серед 

багатьох чинників, що спричинюють ранні втрати вагітностей, роль 

урогенітальної інфекції, яка серед причин невиношування складає близько 

45,0% [40, 55, 69, 187, 208]. 

З метою уточнення ролі інфекційного агенту, зокрема дисбіозу піхви у 

генезі ранніх втрат вагітностей, проведений вибірковий аналіз архівного 

матеріалу історій пологів у порівняльному аспекті двох репрезентативних груп 

із порушеннями мікробіоценозу піхви: І групу скали 100 пацієнток із 

спорадичним, ІІ – 100 жінок зі звичним невиношуванням вагітностей в 

анамнезі. 

Контрольна група (КГ) -   100 жінок із фізіологічним перебігом вагітності 

й пологів і нормальним біоценозом піхви. 

Зазначені групи пацієнток із ранніми втратами вагітностей обстежувалися 

і лікувалися згідно з клінічним протоколом з акушерської допомоги 

«Невиношування вагітності» (наказ МОЗ України №624 від 03.11.2008 р.) [120], 

порівнювались як між собою так із групою контролю. 

У всіх 200 жінок із ранніми втратами вагітності в анамнезі обстеження 

виконувалося на час звернення в І триместрі (6–12 тижнів гестації) або при 

поступленні в стаціонар клініки. 

Згідно з нашими дослідженнями, вік жінок коливався від 17 до 39 років. 

Переважали вагітні жінки віком від 20 до 30 років (табл. 3.1). 

Середній вік у жінок із ранніми втратами в анамнезі суттєво не 

відрізнявся і в середньому склав у І групі 24, 6±2,3 року; ІІ групі 25,7±2,1 року; 

КГ – 24, 3±2,6 року (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Вікова структура груп обстежених жінок (абс. ч., %) 

Групи 

обстежуваних 

жінок 

Вік (років) 

≤ 20 р. 21–25 р. 26–30 р. ≥ 30 р. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І група 

(n=100) 
6 6, 0 48 48, 0 36 36, 0 15 15, 0 

ІІ група 

(n=100) 
5 5, 0 42 42, 0 34 34, 0 19 19, 0 

Контрольна 

група 

(n=100) 

19 19, 0 62 62, 0 12 12, 0 7 7, 0 

 

Отже, згідно з даними таблиці 3.1, жінки, які в анамнезі мали ранні 

втрати вагітностей, були у віці від 26 до 30 років і більше. В контрольній групі 

– навпаки – спостерігається збільшення кількості жінок до 26 років. 

Репродуктивне здоров’я та становлення адекватної поведінки до 

материнства істотно залежить від соціального статусу жінки [35, 44, 62, 176]. 

Із зібраного анамнезу заслуговують на увагу дані про сімейний стан 

пацієнток (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Сімейний стан досліджуваних груп жінок (абс. ч., %) 

Групи обстежуваних жінок 
Одружені Неодружені 

абс. % абс. % 

І група 

(n=100) 
7 7,0 63 63,0 

ІІ група 

(n=100) 
8 8,0 68 68,0 

Контрольна група 

(n=100) 
91 91,0 9 9,0 

 

З даних таблиці 3.2 випливає, що сімейний стан у пацієнток із ранніми 

втратами є більш несприятливим, ніж у контрольній групі. Значний вітсоток які 

самотні (63% і 68%) проти 9% групи контролю. 

Аналіз анамнестичних даних професійної зайнятості жінок 

досліджуваних груп привертає увагу значним відсотком непрацюючих 

(домогосподарки, студентки), який сягає 56,0% в першій та 58,0% – у другій 

групах, проти 30,0% – в групі контролю. Не відзначено в досліджуваних групах 

зв’язку професійної діяльності з умовами праці. У жінок із першої і другої 

групи у більшості випадків була середня спеціальна освіта (53,0% і 54,0%) 

відповідно; при достатньо високому даному показнику у групі контролю 

(45,0%). Вищу освіту мали (47,0% і 46,0%) жінок у першій і другій клінічних 

групах; 55,0% – у групі контролю. 

Аналізуючи анамнестичні дані, можна відзначити високу частоту 

простудних захворювань у дитячому віці, як у І групі, так і в другій (30,0% і 

29,0%) проти 18,0% групи контролю. На дитячі інфекції найбільший відсоток 

припадає на кореву червоницю (48,0% і 47,0%), кір  (25,0% і 26,0%). Менше 

траплялися такі інфекційні захворювання, як вірусний гепатит (8,0% і 9,0%), 

епідемічний паротит (4,0% і 6,0%) та інші (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Перенесені дитячі інфекції у обстежуваних групах жінок (абс. ч., %) 

Нозологічна одиниця 

Групи обстежених жінок 

І група 

 

ІІ група 

 

Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 

Простудні захворювання 30 30, 0х 29 29, 0х 18 18, 0 

Корева червениця 48 48, 0х 47 47, 0х 17 17, 0 

Кір 22 22, 0х 25 25, 0х 8 8, 0 

Епідемічний паротит 4 4, 0 6 6, 0 - - 

Вірусний гепатит 8 8, 0х 9 9, 0х 2 2, 0 

Примітка: хр<0,05 – достовірність різниці порівняно з контрольною групою 

 

Слід зазначити, що у групі жінок із ранніми втратами в анамнезі виявлена 

висока частота соматичної патології та інфекційної захворюваності (табл. 3.4). 

Важлив фактом є перенесені інфекції TORCH-комплексу в більшості жінок. 

 

Таблиця 3.4 

Особливості інфекційного і соматичного анамнезу у жінок 

досліджуваних груп (абс. ч., %) 

Нозології 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Патологія щитоподібної 

залози 
47 47, 0х 53 53, 0х 3 3, 0 

Нейроциркуляторна дистонія 22 22, 0х 24 24, 0х 2 2, 0 

Захворювання сечовидільної 25 25, 0х 31 31, 0х 5 5, 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

системи 

Варикозна хвороба 20 20, 0х 36 
36, 

0хо 
3 3, 0 

Захворювання шлунково-

кишкового тракту 
21 21, 0х 25 25, 0х 5 5, 0 

Захворювання гепато-біліарної 

системи 
20 20, 0х 23 23, 0х 4 4, 0 

Захворювання дихальної 

системи 
18 18, 0х 20 20, 0х 2 2, 0 

Серцево-судинна патологія 12 12, 0х 28 28, 0х 5 5, 0 

Анемія 27 27, 0х 26 26, 0х 1 1, 0 

Перенесені ангіни 48 48, 0х 49 49, 0х 18 18, 0 

Часті ГРВІ 37 37, 0х 41 
41, 

0хо 
6 6, 0 

Примітка: хр<0,05 – достовірність різниці з контрольною групою.  
ор<0,05 – достовірність різниці між І і ІІ клінічними групами. 

 

Отже, згідно з даними таблиці 3.4, у кожної п’ятої пацієнтки при 

спорадичному (І група) і звичному невиношуванні (ІІ група) трапляються 

ураження інфекційної етіології респіраторного тракту, сечовидільної системи, а 

також спостерігається високий рівень перенесених ангін (48,0% і 49,0%) та 

ГРВІ (37,0% і 41,0%), що є вагомим доказом зниження адаптаційних 

можливостей систем, які забезпечують імунну резистентність[121]. 

Крім перенесених інфекційних захворювань, у переважної більшості 

обстежених пацієнток І-ої і ІІ-ої клінічних груп переважала екстрагенітальна 

патологія, серед якої найбільш часто траплялася патологія щитоподібної залози 

(47,0% і 53,0%), нейро-циркуляторна дистонія (22,0% і 24,0%), захворювання 

сечовидільної системи (25,0% і 31,0%), захворювання шлунково-кишкового 

тракту (21,0% і 25,0%) та захворювання гепато-біліарної системи (20,0% і 

23,0%), серед якої переважав хронічний холецистит (15,0% і 14,0%). 
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Простежується досить висока частота у жінок із ранніми втратами 

вагітностей в анамнезі анемій (27,0% і 26,0%). 

За частотою інфекційної захворюваності й іншої екстрагенітальної 

патології група перша (спорадичне невиношування) і друга (звичне 

невиношування) достовірно відрізнялись від контрольної групи (р < 0, 05). 

Важливим є факт, що варикозна хвороба, серцево-судинна патологія, 

захворювання дихальної системи суттєво переважали у пацієнток зі звичне 

невиношуванням. 

В перебігу гестаційного процесу важливе значення має супутня 

генітальна патологія, яка прослідковується в досліджуваних групах з різною 

частотою (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Супутня генітальна патологія досліджуваних груп жінок (абс. ч., %) 

Патологія 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Хронічний аднексит 56 56,0х 63 63,0х 4,0  

Хронічний ендометрит 18 18,0х 21 21,0х - - 

Кольпіт 40 40,0х 42 42,0х 1 1,0 

Ендоцервіцит 29 29,0х 30 30,0х 9 9,0 

Ерозія шийки матки 27 27,0х 36 36,0х 11 11,0 

Лейоміома матки 5 5,0 7 7,0х 2 2,0 

Генітальний 

ендометріоз 
6 6,0 8 8,0х 2 2,0 

Примітка: хр<0,05 – різниця достовірна відносно показника контрольної групи 

 

Як видно з даних таблиці 3.5, усі жінки мали в анамнезі хронічну 

гінекологічну патологію, серед якої переважали хронічні аднексити (56,0% і 

63,0%), ендометрити (18,0% і 21,0%), кольпіти (40,0% і 42,0%), ендоцервіцити 

(29,0% і 30,0%), ерозії шийки матки (27,0% і 36,0%), що є трігерним фактором 
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спорадичних викиднів і звичного невиношування [121, 185, 196, 253, 259]. 

Слід відзначити, що лейоміома матки невеликих розмірів і ендометріоз у 

жінок із спорадинчим і звичним невиношуванням в анамнезі трапляється у 2–3 

рази частіше, ніж у жінок контролю (р < 0, 05). 

Із наведеного вище випливає, що наявність екстрагенітальної патології у 

жінок із ранніми втратами вагітності в анамнезі є важливим фактором ризику. 

Заслуговує на увагу ретроспективний аналіз мікроскопічних досліджень мазків 

вмісту піхви (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Стан біоценозу піхви у обстежуваних вагітних (абс. ч., %) 

Тип біоценозу 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 

Нормоценоз 9 9,0х 5 5,0х 94 94,0 

Проміжний тип 57 57,0х 48 48,0х 6 6,0 

Неспецифічний вагініт 26 26,0 32 32, 0о   

Бактеріальний вагіноз 8 8,0 15 15,0   

Примітка: хр<0,001 –достовірність між І і ІІ клінічними групами та контролем.  

ор<0,05 – достовірність між І і ІІ групою. 

 

Отже, згідно з даними в таблиці 3.6, показник нормоцинозу вмісту піхви 

у вагітних із ранніми втратами вагітності в анамнезі суттєво нижчий, ніж у 

контрольній групі (р < 0,001). Крім того, слід відзначити, що у першій групі 

лише у 8,0% вагітних траплявся бактеріальний вагіноз. Тоді як у ІІ клінічній 

групі даний показник у 1,8 разу є вищим. Неспецифічний вагініт також 

переважав у групі пацієнток із звичним невиношуванням. 

Ретроспективний аналіз мікробіологічного дослідження показав, що при  

спорадичному і звичному невиношуванні висівався S.haemolyticus – відповідно 

(70,0% і 60,0%). Гриби роду Candida значно частіше траплялися у вагітних із 
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звичним невиношуванням (80,0% і 50,0 %) відповідно. E. Colli виявлена з 

однаковою частотою у обидвох групах. У той час, як Pr. mirabilis та mobilunncus 

spp. висівалися тільки у вагітних із звичним невиношувнням в анамнезі та 

склали відповідно 36,6% і 26,6%. Cryptococus висівався у 13,3% при 

спорадичному і у 10,0% при звичному невиношуванні, а Tetracocus виявлений 

тільки при спорадичному невиношуванні в анамнезі й склав 10,0%.  

Заслуговують на увагу характер динаміки ступеня інфікованості в процесі 

гестації, який дозволив встановити наростання явища дисбіозу статевих шляхів 

у жінок із спорадничним і звичним невиношуванням в анамнезі. При цьому 

ступінь інфікованості в процесі гестації зростав, особливо починаючи із 20–22 

тижнів вагітності аж до пологів. 

На тлі явища дисбіозу загальна кількість мікроорганізмів із спорадичним 

становила – 107 КУО/мл, зі звичним невиношуванням 108 КУО/мл. Відзначено суттєве 

зменшення кількості лактобацил і біфідобацил як у групі із спорадичним до lg 3,8±0,3 

КУО/мл і до lg 4,7±0,2 КУО/мл, так і в групі зі звичним невиношуванням до lg 3,3±0,2 

КУО/мл і до lg 4,5±0,4 КУО/мл проти контрольної групи (до lg 6,7±0,3 КУО/мл і до 

lg 6,6±0,3 КУО/мл) відповідно (р < 0,05). 

За результатами мікробіологічного дослідження тільки у 7 осіб (7,0%) 

першої групи і у 9 осіб (9,0%) другої виявлено низьку інфікованість. 

Заслуговують на увагу дані про стан соматичного розвитку, менструальну 

і репродуктивну функцію у жінок із репродуктивними втратами в анамнезі. 

Встановлено, що практично у всіх обстежуваних груп жінок був типово 

жіночий фенотип. Масово-ростовий коефіцієнт – індекс маси тіла (ІМТ) 

відповідав нормі тільки у 36,0% при спорадичному й у 21,0% при звичному 

невиношуванні в анамнезі, тоді як у групі контролю даний показник склав 

85,0% (р < 0,05). Надмірна маса тіла за даним показником спостерігалась у 

21,0% із спорадичним і у 25,0% жінок зі звичним в анамнезі невиношуванням 

проти 11,0% у контрольній групі (р < 0,05). 

Як правило, при надмірній масі тіла спостерігається переважання 
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відкладання жиру в підшкірній клітковині у верхній частині тулуба, живота і 

стегон за типом «абдомінального ожиріння». 

Слід також відзначити домінування у пацієнток зі зниженим ІМТ частоти 

невиношування вагітності, зокрема спорадичного і звичного невиношування 

(25,0% і 23,0%) проти 11,0% в контролі (р < 0,05). 

В ході нашого дослідження встановлено, що у жінок при "синдромі 

ранніх втрат вагітностей" менструації починалися пізніше, ніж у групі 

контролю (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вік настання менархе у жінок досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Вік настання менархе 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

< 11 років 2 2,0 1 1,0 1 1,0 

11–12 років 31 31,0 32 32,0 37 37,0 

13–14 років 56 56,0 55 55,0 60 60,0 

≥ 15 років 11 11,0х 12 12,0х 2 2,0 

Примітка: хр<0,05 – різниця достовірна відносно показника контрольної групи. 

 

Отже, за даними таблиці 3.7, у жінок першої та другої групи менархе 

відзначено дещо пізніше (11–14 років), ніж у контрольній групі. Пізнє менархе 

(≤ 15 років) у жінок даних груп склало (11,0% і 12,0%) проти 2,0% у групі 

контролю (р < 0,05). 

Проведений аналіз також показав, що у жінок із «синдромом ранніх втрат 

вагітностей» в анамнезі характерним є більш тривале становлення 

менструального циклу (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Становлення менструального циклу у жінок досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Становлення менструального циклу 

після менархе 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 

Відразу 18 18,0 17 17,0 26 26,0 

Упродовж 6 місяців 32 32,0 34 34,0 39 39,0 

Упродовж року 39 39,0 37 37,0 28 28,0 

Упродовж 2–3 років 11 11,0 12 12,0 7 7,0 

 

Як видно з даних таблиці 3.8, після менархе менструальний цикл 

установився відразу або в найближчі 6 місяців у 50 (50,0%) жінок І групи, 51 

(51,0%) другої і у 65 (65,0%) групи контролю. Найтриваліше становлення 

менструального циклу (впродовж 2–3 років) відзначено в 1,6 разу частіше у 

жінок із «ранніми втратами вагітностей» в анамнезі, а саме, при спорадичному і 

звичному невиношуванні в анамнезі (11,0% і 12,0%) проти 7,0% у групі 

контролю. 

Вивчення тривалості менструального циклу показало, що як для жінок із 

репродуктивними втратами, так і для контрольної групи найбільш типовим є 

менструальний цикл із менструацією тривалістю 3–5 днів. 

Менструальний цикл 21–30 днів спостерігався у жінок І групи – у 64 
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(64,0%), ІІ групи – у 58 (58,0%) і групі контролю у 84 (84,0%). 

Тривалість менструального циклу менше 21 дня становила в І групі (21,0%), 

у другій (23,0%), що є суттєво вищою за групу контролю – 6,0% (р < 0,05). 

Менструальний цикл тривалістю більше 30 днів траплявся майже з однаковою 

частотою як у І групі (15,0%), так у в другій (19,0%), що в 1,5 разу вище за 

контрольну групу. 

Репродуктивну функцію оцінювали з врахуванням початку статевого 

життя, кількістю вагітностей в анамнезі і їх наслідків. 

Середній вік початку статевого життя у досліджуваних групах склав 

18,3±0,4 року. В основному статеве життя жінки починали у віці 14–22 років. 

Майже у половини жінок статеве життя припадало на 16–19 років. Із них 36,0% 

жінок першої групи і 35,0% другої статеве життя починали у віці значно раніше 

14–16 років. У цілому жінки з «ранніми втратами вагітностей» в анамнезі на 

1,5–2 роки раніше починали статеве життя у порівнянні з групою контролю. 

Аналізуючи репродуктивний анамнез (табл. 3.9) встановлено, що 

ускладенний аборт ранні терміни в І групі становили 18,0% в пізні - 0,2%. За 

нашими даними, аналогічна закономірність виявлена і в частоті звичному  

невиношуванні в ранні й пізні терміни гестації (16,0% і 17,0%). Частота до двох 

артифіційних абортів у І групі й другій групі склала 13,0% і 16,0%, в контролі – 

2,0%. При цьому 3 аборти і більше в І-ій і ІІ-ій групах склали 2,0% і 3,0% 

відповідно. 

Відсоток випадків, при яких вагітність нерозвивалася, склав 6,0% у 

першій і 9,0% у другій групах. Слід зазначити переважання передчасних 

пологів у групі зі звичним невиношуванням вагітності, частота яких склала 

27,0% проти 18,0% у жінок при спорадичному невиношуванні в анамнезі, 

частота термінових пологів у І-ій і ІІ-ій групах із ранніми втратами вагітностей 

в анамнезі та групі контролю склала 56,0%, 48,0% і 78,0% відповідно. 
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Таблиця 3.9 

Характеристика репродуктивної функції у жінок досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Наслідки гестації 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 ускладенинй аборт в ранні 

терміни 
18 18,0 16 16,0 1 1,0 х 

3 і > мимовільних абортів в ранні 

терміни 
- - 12 12,0 - - 

ускладнений аборт в пізні 

терміни 
2 2,0 17 17,0о 1 1,0 

3 і > мимовільних абортів у пізні 

терміни 
- - 6 6,0 - - 

1-2 артифіційні аборти в ранні 

терміни 
13 13,0 16 16,0 2 2,0 х 

3 і > артифіційних абортів в 

ранні терміни 
2 2,0 3 3,0 - - 

Нерозвиваючася вагітність 6 6,0 9 9,0 - - 

Неплідність в анамнезі 7 7,0 16 16,0о 1 1,0 х 

Передчасні пологи 18 18,0 27 27,0 2 2,0 х 

Термінові пологи 56 56,0 48 48,0 78 78,0 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці репродуктивної функції у вагітних 

жінок І, ІІ груп із контрольною групою 
ор<0,05 – вірогідність різниці репродуктивної функції у вагітних жінок І та ІІ 

груп. 
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Ми вважали за доцільне провести більш детальний аналіз структури 

ускладнень у пологах (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Структура ускладнень при пологах у жінок із ранніми втратами 

вагітностей (абс. ч., %) 

Ускладнення в пологах 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 

абс. % абс. % 

Передчасний розрив плодових оболонок 11 11,0 26 26,0х 

Стрімкі пологи 2 2,0 6 6,0 

Аномалії пологової діяльності 23 23,0 19 19,0 

Передчасне відшарування нормально 

розміщеної плаценти 
2 2,0 5 5,0 

Гіпотонічні кровотечі 4 4,0 7 7,0 

Обвиття пуповини навколо шиї 30 30,0 31 31,0 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці між І та ІІ клінічними групами. 

 

Як показують дані таблиці 3.10, що одним з основних ускладнень при 

пологах у жінок із ранніми втратами вагітностей в анамнезі при порушеннях 

мікробіоценозу піхви є аномалії пологової діяльності (23,0% і 19,0%) та 

передчасний розрив плодових оболонок (11,0% і 26,0%, р<0,05). 
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Спостерігається достатньо високий відсоток обвиття пуповини навколо шиї 

плода (30,0% і 31,0%). Слід відзначити, що майже в 3 рази переважали стрімкі 

пологи у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі та передчасне 

відшарування, яке у 2,5 разу спостерігалося частіше у другій клінічній групі. 

Гіпотонічні кровотечі склали 4,0% і 7,0%. 

Не менш важливим показником є оцінка стану новонародженого за 

шкалою Апгар (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Оцінка стану новонароджених у першій і другій групах за шкалою Апгар 

(абс. ч., %) 

Стан новонароджених за шкалою 

Апгар 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 

абс. % абс. % 

Без асфіксії (8–10 балів) 78 78,0  65 65,0 х 

Асфіксвя легкого і середнього 

ступеня (5–7 балів) 
15 15,0 27 27,0 х 

Тяжка асфіксія (4 бали і менше) 1 1,0 4 4,0  

Примітка: хр<0,05 – достовірність різниці між І та ІІ клінічними групами. 

 

Аналізуючи дані таблиці 3.11 можна відзначити, що у жінок із 

спорадичним в порівнянні із звичним невиношуванням в анамнезі 

новонароджені мають вищу оцінку за шкалою Апгар. Так, у І групі без асфіксії 

(8–10 балів) народилося 78,0% новонароджених, у стані легкої і середньої 

гіпоксії (5–7 балів) 15,0% і важкої (4 бали і менше) 1,0%. У другій групі в стані 

тяжкої гіпоксії народилось 4,0% малюків. 

Аналіз показників постнатальної захворюваності малюків наведений у 

таблиці 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Структура постнатальної захворюваності від жінок із ранніми втратами 

вагітностей в анамнезі (абс. ч., %) 

Нозологічні одиниці 

Групи обстежених жінок 

І група ІІ група 

абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 

Жовтяниця новонароджених 7 7,0 10 10,0 

Геморагічний синдром 23 23,0 28 28,0 

Постнатальні інфекції 4 4,0 8 8,0 

Маса новонароджених до терміну 

гестації 
1 1,0 4 4,0 

 

Виявлено досить високий показник геморагічного синдрому в обох 

клінічних групах (23,0% і 28,0%). Спостерігається високий показник 

постнатальної інфекції, особливо у новонароджених від матерів ІІ клінічної 

групи 8,0% проти 4,0% у І групі (р > 0,05). 

Спостереження за новонародженими в динаміці показало досить високий 

відсоток геморагічного синдрому як у першій, так і в другій групі (23,0% і 

28,0%) відповідно. 
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Таким чином, "синдром ранніх втрат вагітностей" при спорадичному і 

звичному невиношуванні в анамнезі – складна патологія з високим ризиком для 

гестаційного процесу, особливо на тлі дисбіозів, яка вимагає удосконалення 

технології ведення даної групи вагітних. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

РАННЬОГО ГЕСТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ГРУП 

4.1. Клінічна характеристика досліджуваних груп 

Згідно з поставленими завданнями наукового дослідження, проведена 

оцінка стану репродуктивного здоров’я у 100 вагітних жінок із ранніми 

втратами в анамнезі при порушенні біоценозу піхви: ІІІ група – 50 вагітних із 

спорадичним і  ІV група – 50 зі звиклим невиношуванням, асоційованих із 

дисбіозом піхви. Контрольну групу склали 50 пацієнток із нормальним 

біоценозом піхви та фізіологічним перебігом вагітності й пологів. 

Зазначені групи пацієнток велися згідно з клінічним протоколом з 

акушерської допомоги «Невиношування вагітності» (наказ МОЗ України №624 

від 03.11.2008 р.) [120], порівнювались між собою і групою контролю. 

У всіх 100 жінок із ранніми втратами в анамнезі обстеження виконано на 

час звернення в І триместрі (6–12 тижнів) гестації. 

Аналіз отриманих даних розподілу вагітних жінок за віком свідчить, що 

середній вік обстежуваних вагітних коливається від 16 до 40 років і в 

середньому вік вагітних ІІІ групи склав 25,6±0,7 року з індивідуальним 

коливанням від 17 до 40 років, ІV групи – 28,1±0,8 року з індивідуальним 

коливанням від 17 до 40 років і суттєво не відрізнявся від ІІІ групи. 

У групі контролю переважали вагітні жінки від 16–25 років. Юні 

першонароджуючі (до 20 років) у групі контролю складали 14,0%, а в ІІІ групі – 

8,0% і в четвертій – лише 6,0%. Літні першонароджуючі (після 30 років) 

переважали у третій і четвертій групах, відповідно, 22,0%, 24,0% і 6,0 % в 

контролі (р < 0,05). 

Розподіл вагітних жінок залежно від віку представлено в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Вік обстежуваних жінок, років (абс. ч., %) 

 

 

Групи 

Вік, років 

≤ 20 21–25 26–30 31–35 36–40 ≥ 30 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ІІІ група 4 8,0 16 32,0 19 38,0 9 18,0 2 4,0 - - 

ІV група 3 6,0 15 30,0 20 40,0 9 18,0 2 4,0 1 2,0 

Контрольна 

група 
7 14,0 24 48,0 16 32,0 3 6,0 - - - - 

 

Як видно з даних таблиці 4.1, сприяючим фактором ризику при ранніх 

втратах вагітностей в анамнезі у жінок, окрім дисбіотичних порушень 

піхвового вмісту слід вважати вік вагітних після 30 років. 

Клінічні дослідження останніх років свідчать, що тригерним механізмом 

дисбіотичних порушень можуть бути різні фактори: стресові ситуації, 

перенесені інфекції, зниження імунологічного захисту, гормональні порушення, 

соматична і гінекологічна патологія [63, 66, 89, 235, 242]. 

Аналіз впливу соціально-медичних факторів та шкідливих звичок на 

перебіг гестаційного процесу з ранніми втратами вагітностей в анамнезі у 

жінок із порушенням мікробіоценозу статевих шляхів при спорадичному і 

звичному невиношуванні в анамнезі наведений у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Характеристика соціально-медичних факторів у жінок досліджуваних груп 

(абс. ч., %) 

Соціально-медичні фактори 

Групи жінок 

ІII група ІV група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Характеристика соціально-

побутового статусу: 

 соціальна дизадаптація 

18 36,0хх 21 42,0хх 5 10,0 

 незареєстрований шлюб 24 48,0хх 23 46,0хх 6 12,0 

Шкідливі звички: 

 вживання алкоголю 
12 24,0хх 14 28,0хх 1 2,0 

 тютюнопаління 21 42,0хх 24 48,0хх 3 10,0 

Нутрітивна недостатність 25 50,0хх 27 54,0хх 9 18,0 

Професійні шкідливості 13 26,0х 16 32,0хх 3 6,0 

Психоемоційні стреси 45 90,0хх 46 92,0хх 11 22,0 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 
ххр<0,01 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 

 

Як видно з даних таблиці 4.2, одержані результати підтверджують 

гіпотезу щодо впливу соціально-медичних факторів на реалізацію 

репродуктивної функції та перебіг гестації. При вивченні соціально-побутового 

статусу вагітних із ранніми репродуктивними втратами вагітностей в анамнезі 

встановлено, що соціальна дизадаптація серед жінок ІІІ групи становила 36,0%, 

четвертої – 42,0% , у контрольній групі – 10,0% відповідно (р < 0,01). 

Аналогічна тенденція спостерігається щодо незареєстрованого шлюбу – 
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48,0% у ІІІ групі, 46,0% – у четвертій та 12,0% – у осіб групи контролю (р < 

0,01). Зловживання алкоголем виявлено у жінок із невисоким соціальним 

рівнем у 24,0% пацієнток ІІІ групи і 28,0% – четвертої групи. Тютюнопаління 

мало місце у 42,0% жінок ІІІ групи і в 48,0% четвертої і в контролі 10,0% (р < 

0,01). Частота осіб із нутрітивною недостатністю серед вагітних жінок ІІІ групи 

спостережень становила 50,0%, четвертої – 54,0%, у контролі 18,0% відповідно 

(р<0,01). Аналіз зайнятості серед вагітних жінок  показав, що вагома частка 

серед них працює в шкідливих умовах: жінки ІІІ групи склали 26,0%, четвертої 

– 32,0% проти 6,0% у групі контролю (р < 0,01). 

При вивченні психоемоційних особливостей у жінок із ранніми 

репродуктивними втратами встановлено, що стреси під час попередніх 

вагітностей були у 90,0% пацієнток із спорадичним і 92,0% зі звичним 

невиношуванням вагітності в анамнезі, при цьому переважали тривалі хронічні 

стреси. 

Анамнез у всіх жінок із репродуктивними втратами був обтяжений як у 

третій, так і в четвертій клінічних групах перенесеними дитячими інфекціями: а 

найбільша частота з них припадає на вітряну віспу (54,0% і 58,0%), червоницю 

(40,0% і 42,0%), кір (36,0% і 42,0%). Менше трапляються такі захворювання, як 

епідемічний паротит (10,0% і 12,0%), вірусний гепатит А (8,0% і 10,0%). 

Переважна більшість жінок із репродуктивними втратами в анамнезі хворіла на 

ГРВІ, в т.ч. грип (52,0% і 54,0%), інфекцію, викликану стрептококами (28,0% і 

32,0%), ентеровірусною інфекцією (22,0% і  24,0%) та TORCH-інфекції у 

вигляді цитомегаловірусу (12,0% і 14,0%), хламідіозу (12,0% і 16,0%), 

токсоплазмозу (2,0% і 6,0%). При чому дані інфекції переважали у жінок зі 

звичним невиношуванням в анамнезі. Також спостерігається збільшення 

частоти кандидозу (62,0% і 66,0%), бактеріального вагінозу (32,0% і 34,0%), 

герпетичної інфекції (18,0% і 24,0%) і трихомоніазу (10,0% і 12,0%), всі інші 

інфекції спостерігались значно рідше (табл. 4.3, 4.4). 
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Таблиця 4.3 

Перенесені інфекційні захворювання у вагітних досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Нозологічна одиниця 

Групи жінок 

ІІІ група ІV група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Вітряна віспа 27 54,0 29 58,0х 18 36,0 

Вірусний гепатит А 4 8,0 5 10,0 - - 

Вірусний гепатит В 1 2,0 2 4,0 - - 

ГРВІ, в т.ч. грип 26 52,0хх 27 54,0хх 9 18,0 

Епідемічний паротит 5 10,0 6 12,0х 1 2,0 

Ентеровірусна інфекція 11 22,0 12 24,0 6 12,0 

Інфекції, викликані 

стрептококами 
14 28,0хх 16 32,0хх 2 4,0 

Кір  18 36,0 21 42,0 12 24,0 

Червониця  20 40,0 11 22,0 14 28,0 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю; 
ххр<0,01 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 
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Таблиця 4.4 

Перенесені інфекції, що передаються статевим шляхом у жінок 

досліджуваних груп (абс. ч., %) 

Нозологічна одиниця 

Групи жінок 

ІІІ група ІV група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 

Бактеріальний вагіноз 16 32,0хх 17 34,0хх 2 4,0 

Герпетична інфекція 9 18,0х 12 24,0хх 1 2,0 

Кандидоз 31 62,0хх 33 66,0хх 3 6,0 

Токсоплазмоз 1 2,0 3 6,0 - - 

Хламідіоз 6 12,0 8 16,0 - - 

Цитомегаловірусна інфекція 6 12,0 7 14,0 - - 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю; 
ххр<0,01 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 

 

Аналізуючи анамнестичні дані, можна відзначити, що більшість жінок із 

дисбіозом і репродуктивними втратами в анамнезі мають екстрагенітальну 

патологію (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Структура екстрагенітальної патології у жінок досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Нозологічна одиниця 

Групи жінок 

ІІІ група ІV група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Анемія  12 24,0хх 13 26,0хх 2 4,0 

Варикозна хвороба 9 18,0х 16 32,0хх 1 2,0 

Патологія щитоподібної 

залози 
23 46,0хх 27 54,0хх 3 6,0 

Серцево-судинні 

захворювання 
6 12,0 13 26,0хх 2 4,0 

Хронічні захворювання 

гепато-біліарної системи 
10 20,0х 11 22,0х 2 4,0 

Хронічні захворювання 

дихальної системи 
5 10,0 12 24,0хх 1 2,0 

Хронічні захворювання 

системи нирок 
14 28,0х 17 34,0хх 4 8,0 

Хронічні захворювання 

шлунково-кишкового тракту 
10 20,0хх 12 24,0 хх 2 4,0 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю; 
ххр<0,01 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 

 

Згідно з даними таблиці 4.5, у жінок із дисбіозом і репродуктивними 

втратами в анамнезі спостерігається ріст екстрагенітальної патології. 

Порівнюючи ІII і ІV клінічні групи з контрольною, виявляється, що 
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найбільшого значення серед захворювань мають патологія щитоподібної залози 

(46,0% і 54,0%), анемія (24,0% і 26,0%),  хронічні захворювання нирок (28,0% і 

34,0%), варикозна хвороба (18,0% і 32,0%), хронічні захворювання гепато-

біліарної системи (20,0% і 22,0%). 

Порівняльний аналіз соматичної патології показав, що такі захворювання, 

як варикозна хвороба, серцево-судинна патологія, хронічні захворювання нирок 

та дихальних шляхів у жінок із дисбіозом виявляються в 1,3–2,3 разу частіше 

при звичному невиношуванні. 

Простежується серед даних груп і суттєве зростання показників супутньої 

генітальної патології (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Супутня генітальна патологія у жінок досліджуваних груп (абс. ч., %) 

Нозологічна одиниця 

Групи жінок 

ІІІ група ІV група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 

Запальні процеси геніталій 20 40,0хх 24 48,0хх 4 8,0 

Патологічні зміни шийки 

матки 
13 26,0 19 38,0хх 6 12,0 

Порушення менструального 

циклу 
9 18,0х 11 22,0 х 2 4,0 

Полікістоз яєчників 1 2,0 3 6,0 - - 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю; 
ххр<0,01 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 

 

Як видно з даних у таблиці 4.6, запальні захворювання геніталій у жінок з 

дисбіозом на тлі репродуктивних втрат у IIІ групі складають (40,0%), у 

четвертій – (48,0%), контролі – (8,0%) відповідно (р < 0,01). Порушення 

менструальної функції відзначено в ІII і ІV групах (18,0% і 22,0%, р<0,05) 

обстежуваних вагітних жінок. 
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Серед іншої генітальної патології у 4,5 і 5,3 разу частіше відносно 

контролю у жінок із дисбіозом і репродуктивними втратами в анамнезі 

трапляються патологічні зміни шийки матки. 

Заслуговують на увагу дані про репродуктивну функцію у жінок із 

дисбіозом статевих шляхів і репродуктивними втратами в анамнезі (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Характеристика репродуктивної функції у жінок досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Нозологічна одиниця 

Групи жінок 

ІII група ІV група 
Контрольна 

група 

абс. % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 переривання вагітності в 

ранні терміни 
9 18,0х 7 14,0х 1 2,0 

3 і >  перериваннь вагітності у 

ранні терміни 
- - 5 10,0 - - 

1-2 артифіційних абортів у 

ранні терміни 
1 2,0 10 20,0хх 1 2,0 

3 і > артифіційних абортів у 

пізні терміни 
- - 3 6,0 - - 

3 і > передчасні пологи до 32 

тижнів вагітності 
1 2,0 2 4,0 - - 

Вагітність, яка нерозвивається 3 6,0 4 8,0 - - 

Неплідність в анамнезі 5 10,0 8 16,0х 1 2,0 

Передчасні пологи 9 18,0х 11 22,0х 2 4,0 

Термінові пологи 30 60,0 26 52,0х 39 78,0 
 

Примітка: хр<0,05 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю; 
ххр<0,01 – вірогідність різниці ІІІ і ІV груп відносно контролю. 

 

Згідно з даними таблиці 4.7, передчасні пологи у групі вагітних із 
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ранніми втратами в анамнезі склали 18,0% і 22,0% проти контролю 4,0% 

відповідно (р < 0,05). Аналогічну закономірність бачимо і в частоті самовільних 

викиднів та ранніх передчасних пологів. Артифіційні аборти в ранніх і пізніх 

термінах у 1,2 і 4,0 разу частіше траплялися у вагітних зі звичним 

невиношуванням. Неплідність в анамнезі у жінок ІІІ групи слала 10,0%, ІV 

група – 16,0%, що у 1,6 рази є вищою. 

На основі анамнестичної оцінки репродуктивного здоров’я жінок із 

дисбіозом і репродуктивними втратами в анамнезі можна виділити найбільш 

вагомі чинники, які сприяють невиношуванню вагітнсті: вік матері менше 20 і 

більше 30 років, соціальна дезадаптація, нутрітивна недостатність, шкідливі 

звички і умови праці, психоемоційний стрес, спорадичне і звичне 

невиношування в анамнезі, штучне переривання вагітності, інфекційні 

захворювання, соматична і генітальна патологія. 

4.2. Психологічний стан у вагітних досліджуваних груп 

Вивчення психоемоційного стану у вагітних жінок у період гестації з 

дисбіозом статевих шляхів на тлі ранніх втрат вагітностей в анамнезі показали, 

що хронічні тривалі стреси сприяють як посиленню депресії, так і розвитку 

психологічної дезадаптації (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Оцінка ступеня психологічної дезадаптації у вагітних жінок досліджуваних 

груп (М±м) 

Групи 

обстежених 

жінок 

Тест Бека 

Рівень 

тривожності 

(РТ) 

Ситуативна 

тривожність 

(СТ) 

Особистісна 

тривожність 

(ОТ) 

ІІІ група 20,2±2,4х 51,3±4,1х 48,3±2,5х 52,1±5,3х 

ІV група 21,2±1,8х 54,0±4,6х 50,2±3,1х 58,3±4,8х 

Контрольна 

група 
6,7±1,8 20,2±1,8 20,8±2,5 25,2±3,1 

Примітка: хр<0,05 – достовірність різниці ІІІ і ІV груп відносно групи 

контролю. 
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Згідно з даними таблиці 4.8, середній показник тесту Бека в жінок IIІ 

групи склав (20,2±2,4) бала, у ІV групі – (21,2±1,8) бала, що свідчить про 

помірний рівень депресії в обох групах пацієнток, і відповідно у 3 рази 

вирізняється від показника групи контролю (6,7±1,8) бала (р < 0,05). 

Встановлено, що профіль депресії за тестом Бека у вигляді початкових 

симптомів (11–19 балів) траплявся у 11 осіб (20,0%) IIІ групи, у 12 жінок 

(24,0%) ІV групи і в 4 пацієнток (8,0%) групи контролю. Легкий ступінь 

депресії (20–25 балів) виявлено у 24 вагітних (48,0%) ІII групи і у 26 (50,0%) – 

ІV групи. Помірно виражена депресія (26–30 балів) спостерігалася у 7 (14,0%) 

вагітних IIІ групи і у 9 (8,0%) – четвертої групи. У групі контролю депресію 

легкого і помірно вираженого ступеня не виявлено. 

Порівняльний аналіз ступеня психологічної дезадаптації (за тестом 

Спілбергера-Ханина) виявив високий рівень тривожності (РТ) за середнім 

показником як у жінок із дисбіозом і спорадичним невиношуванням в анамнезі 

(51,3±4,1) бала, так і в групі з дисбіозом і звичним невиношуванням в анамнезі 

(54,1±4,6) бала, що вірогідно вирізняється від показника контролю (20,2±1,8) 

бала (р < 0,05). Крім того, в обох групах встановлено достовірне підвищення 

ситуативної тривожності (СТ) до (48,3±2,5) бала в ІІІ групі і до (50,2±3,1) бала у 

ІV групі спостереження, у контролі даний показник склав (20,8±2,5) бала 

відповідно (р < 0,05). Особиста тривожність (ОТ) у вагітних жінок ІІІ групи 

склала (52,1±5,3) бала, ІV групи – (54,3±4,8) бала проти (25,2±3,1) бала у 

контрольній групі (р < 0,05). Достовірної різниці між показниками ситуативної 

і особистісної тривожності в обох групах не виявлено (р > 0,05). 

Отримані дані рівнів середніх показників ситуативної і особистісної 

тривожності досліджуваних груп зображено на рисунках 4.1, 4.2. 
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б) група жінок із дисбіозом і спорадичним  невиношуванням в анамнезі 
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в) група жінок із дисбіозом і звичним невиношуванням в анамнезі 

 

Рис. 4.1. Частка рівнів середніх показників ситуативної тривожності у 

досліджуваних групах 
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16%

40%

44%

високий ступінь ОТ

середній ступінь ОТ

низький ступінь ОТ

 

в) група жінок із дисбіозом і звичним невиношуванням в анамнезі 

 

Рис. 4.2. Частка рівнів середніх показників особистої тривожності у 

досліджуваних групах 
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Отримані дані свідчать, що у пацієнток із дисбіозом статевих шляхів на 

тлі ранніх втрат при спорадичному і звичному невиношуванні вагітностей в 

анамнезі спостерігається високий рівень ситуативної і особистісної 

тривожності який вказує на хронічний психоемоційний стрес, що посилюється 

у період вагітності і може сприяти гормональному дисбалансу та порушенню 

імуно-адаптаційних процесів в організмі вагітної в період гестації. 

4.3. Стан мікробіоценозу та місцевого імунітету піхви вагітних 

досліджуваних груп 

Вивчення мікробіоценозу статевих шляхів у жінок із ранніми втратами 

вагітностей в анамнезі вказує як на зміну клітинного і лейкоцитарного складу, 

так і на кількісний і видовий склад мікрофлори вмісту піхви (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Показники бактеріоскопічного дослідження вмісту піхви у вагітних 

досліджуваних груп (абс. ч., %) 

Мікроскопія мазка 

Досліджувані групи 

ІІІ група  

(n=50) 

ІV група 

(n=50) 

Контрольна 

група (n=50) 

Абс. % Абс. % Абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Епітеліальні клітини 

Поверхневі 23 46,0 20 40,0 47 94,0х 

Проміжні 18 36,0 19 38,0 6 6,0 х 

Парабазальні 1 2,0 2 4,0 - - 

«Ключові» клітини 8 16,0 9 18,0 - - 

Лейкоцити 

L до 1–2 в п/з - - - - 4 8,0 

L до 10–20 в п/з 8 16,0 7 14,0 46 92,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 

L 20 і більше в п/з 42 84,0 43 86,0 - - 

Загальна кількість мікроорганізмів 

Незначна 

(0–10 клітин у полі зору) 
- - - - 12 24,0 

Помірна 

(до 102 клітин у полі зору) 
3 6,0 2 4,0 18 36,0 х 

Більше 102-103 

клітин у полі зору 
39 78,0 38 76,0 - - 

Масивна 

(>103 клітин у полі зору) 
8 16,0 10 20,0 - - 

Примітка: хр<0,05 – різниця достовірна відносно показників контролю 

 

Як видно з даних таблиці 4.9, при спорадичному і звичному 

невиношуванні на тлі дисбіозу спостерігається виражена лейкоцитарна реакція 

слизової піхви як відповідь на патогенні мікроорганізми та мікробні агенти. 

Майже в 2,8 і 3,3 разу частіше у вагітних при спорадичному і звичному 

невиношуванні спостерігалася помірно виражена лейкоцитарна реакція (> 102–

103 клітин у полі зору), з перевагою лейкоцитів над епітеліальними клітинами і 

зменшенням кількості нормальної флори піхви (р < 0,05). 

Загальна кількість видів мікроорганізмів у вагітних із спорадичним і 

звичному невиношуванням, асоційованим із дисбіозом піхви, була в 3,5 рази 

вище, ніж у здорових вагітних (р < 0,05). У обстежуваних вагітних як при 

спорадичному, так і при звичному невиношуванні висівалися дво- та 

трикомпонентні асоціації умовно-патогенних мікроорганізмів. Серед видової 

структури мікроорганізмів найбільш часто траплялися асоціативні форми 

бактеріальної контамінації слизової оболонки піхви (у 60,0% і 70,0%) 

відповідно. До складу мікробних асоціацій у першому триместрі входили різні 

види стафілококів зі стрептококом. Необхідно підкреслити, що у складі 
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асоціацій кокова мікрофлора досягала високих діагностичних концентрацій 

(Іg 4,7±0,67 до Іg 6,1±0,82 КУО/мл). У пацієнток із ранніми втратами 

вагітностей траплялися з незначною частотою та в низьких концентраціях 

(Іg 3,1±0,22 та Іg 3,4±0,68 КУО/мл) ентеробактерії (кишкова паличка, клепсієла, 

ентеробактер) та гриби роду Candida. Патогенна мікрофлора перевищувала 

норму (> Іg 4 КУО/мл). Так, золотистий стафілокок виявлено в концентрації Іg 

6,0 КУО/мл, стафілокок гемолітичний – Іg 5,3 КУО/мл, кишкова паличка – Іg 

4,6 КУО/мл. При цьому спостерігалися низькі показники обсіменіння слизових 

оболонок лактобактеріями; концентрація лактобацил склала – Іg 3,7 КУО/мл. 

На відміну від існуючих закономірностей, обумовлених самоочищенням 

слизової оболонки статевих шляхів від умовно-патогенної мікрофлори навіть у 

здорових вагітних жінок, спостерігається посилення дисбіотичних змін 

бактеріального біоценозу під час вагітності. Особливо характерними дані зміни 

є при спорадичному і звичному невиношуванні вагітності. 

Так, було відзначено посилення адгезивності епітеліальних клітин до 

грамвід’ємних бактерій у третій групі в 1,5 разу, а в четвертій групі – у 2 рази. 

Співвідношення аеробів до анаеробів при цьому склало 1,6:1,0 і 1,8:1,0 проти 

контролю 1,2:1,0 відповідно. 

На основі порушень мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних із 

репродуктивними втратами і контрольній групі були встановлені в першому 

триместрі такі типи біоценозу (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Тип біоценозу піхви у вагітних досліджуваних груп  

(абс. ч., %) 

Тип біоценозу 

Досліджувані групи 

ІII група 

(n=50) 

ІV група 

(n=50) 

Контрольна 

група (n=50) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз 5 10,0x 3 6,0x 47 94,0 
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Проміжний тип 29 58,0x 25 50,0x 3 6,0 

Неспецифічний вагініт 14 28,0x 16 32,0х - - 

Бактеріальний вагіноз 3 6,0x 7 14,0х - - 

Примітка: хр<0,05 – відносно групи контролю. 

 

Як видно з даних таблиці 4.10 неспецифічний вагініт та бактеріальний 

вагіноз достовірно переважав у групі вагітних зі звичним невиношуванням 

порівняно з групою із спорадичним (р < 0,05). 

Одним із скринінгових методів дисбіотичних станів піхви є результат рН-

метрії. За нашими даними рівень рН > 5,5 не виявлено у жодної пацієнтки із 

ранніми втратами вагітностей в анамнезі. При цьому зсув у лужний бік 

піхвового вмісту (рН > 5,5) спостерігався у 2,0 разИ частіше при спонтанних 

викиднях і у 2,5 раз – при звичному невиношуванні порівняно з групою 

контролю. 

Амінотест виявився позитивним  майже у 2,6 разу частіше у жінок зі 

звичним невиношуванням в анамнезі. 

У всіх пацієнток контрольної групи амінотест був від’ємний, а рівень рН 

знаходився в межах норми. 

Клінічно у вагітних спостерігалися помірні виділення з піхви у (48,% і 

50,0%), густі з жовтим відтінком – у (12,% і 14,0%). 

Слизова оболонка піхви в більшості випадків була помірно гіперемована 

з ознаками вторинних змін. 

Кольпоскопічна картина нагадувала про зміну секреції як гестагенів, так і 

естрогенів. 

Отже, отримані дані свідчать про негативні зміни як якісних, так і 

кількісних показників мікрофлори, а також свідчать про структурні зміни з 

боку слизової піхви та організму в цілому. 

Місцеву імунологічну відповідь демонструє отриманий профіль 

концентрації цитокінів у піхвовому вмісті досліджуваних груп (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 

Рівень цитокінів піхвового секрету досліджуваних пацієнток  

(M ± m) 

Показник 

цитокінів 

(ПГ/мл) 

Обстежувані групи 

ІII група (n=50) ІV група (n=50) 
Контрольна група 

(n=50) 
 

1 2 3 4 

IL-1β 5,93±0,51x 6,08±0,57x 4,48±0,45 

IL-4 0,35±0,02 x 0,38±0,05 x 1,68±0,06 

IL-6 263,13±0,26x 268,82±0,28x 128,38±0,24 

TNFα 61,12±2,18 xx 63,13±2,28 xx 7,51±0,28 

IFNγ 0,04±0,001x 0,03±0,001x 0,08±0,003 

SigA 65,43±1,9x 68,96±1,80x 53,18±2,39 

Примітка: хр<0,05 – відносно групи контролю 
xx хр<0,001 – відносно групи контролю. 

Отже, згідно з даними таблиці 4.11, зміни показників місцевої 

імунологічної відповіді демонструє отриманий профіль прозапальних 

інтерлейкінів (ІL-1β, IL-6 і TNFα) у піхвовому секреті пацієнток першої і другої 

груп, де чітко відзначено суттєве підвищення ІL-1β і IL-6,  що свідчить про стан 

неспроможності слизового бар’єру забезпечувати захист від дії інфекційних 

патогенів в пацієнток ІІІ і IV груп із ранніми втратами вагітностей в анамнезі. 

Підтвердженням неспроможності імунного бар’єру статевого тракту 

адекватно реагувати на інфекцію і її агенти, про що свідчить ріст рівнів 

прозапальних цитокінів – ІL-1β, IL-6 і TNFα, із одночасним зниженням рівнів 

протизапальних цитокінів і, зокрема, ІL-4. 
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За нашими даними, рівень ІL-1β у піхвовому секреті у першій групі виріс 

в 1,3 разу, в другій – у 1,4 разу проти групи контролю (р < 0,05). Виявлена і 

надмірна продукція моноцитами «регулятора цитотоксичності» – TNFα в обох 

групах із репродуктивними втратами (61,12±2,18 і 63,13±2,28) пг/мл проти 

(7,51±0,28) у групі контролю (р < 0,001). 

Крім того, на тлі посиленої продукції ІL-1β, IL-6 і TNFα, простежується 

відповідне зниження рівня протизапального цитокіна IL-4 (р < 0,05). 

Отримані нами результати демонструють підвищення концентрації SIgA 

у пацієнток із спорадичним і звичним невиношуванням в анамнезі, 

асоційованим із дисбіозом піхви. Середній рівень SIgA у цервікальному слизі 

пацієнток із ранніми втратами вагітностей в анамнезі становив у І триместрі 

вагітності (65,43±1,91 і 68,96±1,8) пг/мл, що є суттєво вище, ніж у контрольній 

групі, де даний показник склав (53,18±2,39) пг/мл (р < 0,05). 

У більшості пацієнток із репродуктивними втратами виявлена також 

депресія інтерфероногенезу в 24,0% вагітних ІІІ групи і у 36,0% – четвертої, що 

свідчить про розвиток інтерферонодефіциту. 

Комплексне імунологічне дослідження вагітних із репродуктивними 

втратами в анамнезі, асоційованих з дисбіозом піхви вказує також на активацію 

аутоімунного процесу у вагітних, про що свідчить високий титр IgG (г/л) 

TORCH-патогенів. 

Отже, отримані результати свідчать про наявність порушення локальної 

імунної реакції статевого тракту у вагітних із ранніми втратами вагітностей в 

анамнезі, асоційованих з дисбіозом піхви, які обумовлені як порушенням 

самоочищення слизової піхви, так дисбалансом продукції цитокінів, що відіграє 

важливу роль в ініціації переривання вагітності. 

4.4. Стан гормонопродукуючої функції фетоплацентарного 

комплексу 

Гормональна регуляція гестаційного процесу на ранніх етапах 

здійснюється завдяки ендокринній функції як жовтого тіла, так і плаценти, яка 

відіграє важливу роль у розвитку плода [60, 70, 80, 84, 148]. 

Отже, даний фрагмент наукового дослідження присвячений вивченню 

гормонопродукуючої функції деяких ланок фетоплацентарної системи у 
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пацієнток із ранніми втратами вагітностей в анамнезі, асоційованих із 

дисбіозом піхви за такими показниками: рівнем плацентарного лактогену (ПЛ) і 

хоріонічного гонадотропіну (ХГ) – для оцінки стану синцитіотрофобласту, 

прогестерону (Пг) та естрадіолу (Е3) – з метою оцінки функціонального стану 

біосистеми «мати-плацента-плід» і кортизолу – для оцінки змін у гіпоталамо-

гіпофізарній системі як критерію верифікації хронічного стресу у вагітних. 

У процесі розвитку вагітності уже на ранніх етапах гестації у пацієнток із 

репродуктивними втратами в анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви були 

виявлені ознаки порушень гормонопродукуючої функції фетоплацентарного 

комплексу (ФПК) та наявність хронічного стресу у вагітних (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Показники гормонопродукуючої функції фетоплацентарного комплексу у 

вагітних досліджуваних груп (М±m) 

Показники 

Досліджувані групи 

ІII група 

(n=50) 

ІV група 

(n=50) 

Контрольна група 

(n=50) 

Пг, нмоль/л 44,61±1,25х 43,64±2,41х 91,51±5,21 

Е3, нГ/л 6,61±0,24х 6,89±0,22х 4,89±0,06 

ХГ, мкг/л 391,6±15,8х 386,7±16,1х 291,4±11,8 

ПЛ, нмоль/л 44,82±1,21х 43,86±1,25х 92,48±5,41 

Кортизол, 

нмоль/л 
8,46±0,29 8,86±0,21 8,16±0,41 

Примітка: хр< 0,05 – достовірність різниці IIІ і ІV груп відносно групи 

контролю. 

 

Як видно з даних таблиці 4.12 спостерігається вірогідне зниження 

прогестерону ( 44,61±1,25 нмоль/л – в ІII групі, – 45,65±2,41 нмоль/л – в ІV 

групі і 91,51±5,21 нмоль/л – в контролі (р < 0,05) та збільшення естріолу 

(6,61±0,24 нмоль/л – в ІII групі, 6,89±0,22 нмоль/л в ІV групі і 4,89±0,06 

нмоль/л – в контролі (р < 0,05)). Ці дані підтверджують проведені нами 

ретроспективні дослідження, згідно з якими ранні репродуктивні втрати 
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вагітностей в анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви, траплялися суттєво 

частіше на тлі порушеннь гормональної функції хоріону у порівнянні з 

контрольною групою і склали (18,0% і 16,0%) в ранні терміни та (2,0% і 17,0%) 

у пізні. 

Оцінка функціонального стану синцитіотрофобласту, яка проводилася за 

визначенням рівнів хоріонічного гонадотропіну (ХГ) і плацентарного лактогену 

(ПЛ), показала достовірне збільшення (ХГ) та зниження плацентарного 

лактогену, що свідчить про порушення функції синцитіотрофобласту. Так, у ІІІ 

групі обстежених вагітних рівень у крові вагітних ХГ склав 391,6±15,8 мкг/л і 

ІV групі – 386,7±16,1 нмоль/л і вірогідно був вищий за групу контролю (р < 

0,05). 

Рівень плацентарного лактогену відповідно становив (44,82±1,21 нмоль/л 

– у ІII групі, 43,86±1,25 нмоль/л  – у ІV групі і 92,48±5,41 нмоль/л – у 

контрольній групі (р < 0,05). 

Вплив несприятливих факторів і інфекційних агентів призводить до 

зростання в сироватці крові рівня кортизолу (ІII – 8,46±0,29 нмоль/л і ІV – 

8,86±0,21 нмоль/л проти 8,16±0,41 нмоль/л групі контролю (р > 0,05), що вказує 

на напруження у стрес лімітуючій системі і має свідчити про розвиток у 

вагітних із репродуктивними втратами хронічного стресу. 

Отже, виявлення ознак дефіциту  прогестерону на тлі гіпоестрогенії, а 

також зниження рівня плацентарного лактогену та підвищення хоріонічного 

гонадотропіну дає нам можливість стверджувати, що уже на початкових етапах 

гестації під впливом мультифакторного комплексу чинників формується 

первинна хронічна фетоплацентарна недостатність. Це не може не вплинути на 

швидкість росту плода і стан фетоплацентарного комплексу, а тому наступним 

етапом було вивчення даного питання. 
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4.5. Оцінка гестаційної перебудови у ранні терміни гестації в 

басейнах маткових артерій досліджуваних груп 

Проведені нами дослідження показали, що у 8–10 тижнів гестації з 

неускладненим перебігом вагітності на тлі першої хвилі інвазії ворсин 

трофобласта в ендометріальні сегменти СА закінчується формування 

низькорезистентного кровоплину  в басейні маткових артерій (МА). 

Доплерометричні показники маткового кровоплину: систоло-діастолічне 

співвідношення (С/Д), пульсовий індекс (ПІ), індекс резистентності (ІР) при 

неускладненій вагітності в басейні МА в різні терміни гестації наведені в 

таблиці 4.13. 

Таблиця 4.13 

Доплерометричні показники маткового кровоплину 

в різні терміни гестації при неускладненій вагітності (М±m) 

Термін гестації, тиж. 

Доплерометричні  

показники 

С/Д ПІ ІР 

8–9 9,69±0,06 1,87±0,08 0,78±0,04 

10–11 8,03±0,04х 1,32±0,04х 0,61±0,02х 

12–13 3,25±0,02х 1,02±0,01х 0,51±0,02х 

Примітка: хр < 0,05 – порівняно з терміном вагітності 8–9 тижнів. 

 

Як видно з даних таблиці 4.13, систоло-діастолічне співвідношення (С/Д) 

знижується з 9,69±0,06 у 8–9 тижнів до 8,03±0,04 у 10–11 тижнів і до 3,25±0,02 

у 12–13 тижнів гестації. Пульсаторний індекс (ПІ) знижується з 1,87±0,08 у 8–9 

тижнів до 1,32±0,04 у 10–11 тижнів і до 1,02±0,01 у 12–13 тижнів гестації. 

Індекс резистентності (ІР) відповідно становив 0,78±0,04 у 8–9 тижнів, 

0,61±0,02 у 10–11 тижнів і 0,51±0,02 у 12–13 тижнів гестації. 

Як відомо, при первинній хвилі інвазії ворсин трофобласта у 

ендометріальні сегменти спіральних артерій (СА), що відбувається у 8–9 
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тижнів гестації, яка завжди відображає гестаційну перебудову ендометріальних 

сегментів СА з наявністю достатньо виражених систолічного і діастолічного 

компонентів хвилі, що свідчить про формування низькорезистентного 

кровоплину в мікроциркуляторному руслі басейну МА (рис. 4.3).  

 
 

Рис. 4.3. Неускладнений перебіг вагітності в 10–11 тижнів. Доплерограма КШК 

у домінантній МА. Наявність достатньо виражених систолічного і  

діастолічного компонентів хвилі 

 

У всіх випадках на тлі зниження індексів судинного опору, починаючи із 

ранніх термінів гестації (10–11 тижнів), у басейнах мікроциркуляторного русла 

МА формується низькорезистентний кровоплин. КШК, при цьому в 

мікроциркуляторному руслі басейну МА характеризується наявністю 

систолічного і достатньо вираженого діастолічного компонентів хвилі, 

особливо на боці розміщення хоріону, що свідчить про існування асиметрії між 

домінантним мікроциркуляторним руслом МА (на боці хоріону МА) (рис. 4.4) і 
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субдомінантним (на протилежному боці МА) (рис. 4.5). Нульових і від’ємних 

значень на доплерограмі КШК виявлено не було.  
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Рис. 4.4. Неускладнений перебіг вагітності 8–9 тижнів. Доплерограма КШК у 

домінантній МА. Наявність систолічного і достатньо вираженого 

діастолічного компонентів хвилі. 
 

 
 

Рис. 4.5. Неускладнений перебіг вагітності 8–9 тижнів. Доплерограма КШК у 

субдомінантній МА. Помірна пульсація діастолічного компоненту хвилі. 
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Гестаційна трансформація ендометріальних сегментів СА сприяє 

становленню адекватного матково-плацентарного кровообігу, нормальному 

перебігу процесів плацентації і сприяє створенню умов для прогресування 

вагітності [102, 112, 114, 115], що підтверджують наші спостереження за 

розмірами матки та біометричними показниками плідного яйця. 

Проведені дослідження показали, що у 32 осіб (64,0%) при неускладненій 

вагітності розміри матки та біометричні показники плідного яйця відповідають 

терміну гестації. 

За нашими даними, швидкість росту плідного яйця склала в середньому 

0,64 см (рис. 4.6), а збільшення КТР плода – 0,82 см на тиждень (рис. 4.7). 

Частота серцевих скорочень плода була в межах від 124 уд/хв до 154 уд/хв і в 

середньому становила 138,7±5,3 уд/хв. 

 

 

 
 
 

Рис. 4.6. Динаміка росту ВД плідного яйця при неускладненому перебігу 

вагітності (по осі абсцис – термін гестації в тиж.;  
по осі ординат – ВД плідного яйця в см). 
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Рис. 4.7. Динаміка росту КТР ембріону при неускладненому перебігу 

гестаційного процесу (по осі абсцис – термін гестації, тиж.; по осі 
ординат – КТР ембріону, см) 

 
Проведені дослідження показали відсутність ознак гіпертонусу 

міометрію. При ультразвуковому дослідженні не виявлено локальне 

потовщення міометрію (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Неускладнений перебіг вагітності 8–9 тижнів (поздовжнє сканування). 

Нормотонус міометрію. 
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У всіх випадках, за нашими даними, розладам гестаційної трансформації 

матково-плацентарного кровоплину передували клінічні і ехографічні ознаки 

несприятливого перебігу і завершення вагітності. 

Провідними скаргами у вагітних жінок обох груп були тягнучі болі в 

попереку і понизу живота, помірні кров’янисті виділення зі статевих шляхів. 

Переважно діагностувався гіпертонус міометрію (рис. 4.9). 

 

 

 

Рис. 4.9. Вагітність 6–7 тижнів. Загроза переривання вагітності. Гіпертонус 

міометрію. 

 

Заслуговує на увагу той факт, що доплерометричне дослідження 

кровоплину в 10–11 тижнів вагітності в басейні МА виявило наявність високого 

преплацентарного опору плину крові у 20 осіб (40,0%) IIІ групи і у 32 жінок 

(64,0%) ІV групи (табл. 4.14), що свідчить про затримку формування 

низькорезистентного кровоплину в басейні МА. 
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Таблиця 4.14 

Доплерометричні показники у басейні домінантної МА  

в досліджуваних групах (М±м) 

Групи вагітних 

Доплерометричні показники 

С/Д ПІ ІР 

І група 

(10–11 тиж.) 
9,47±0,04х 1,48±0,05х 0,71±0,02х 

ІІ група 

(10–11 тиж.) 
9,46±0,06х 1,82±0,05х 0,76±0,06х 

Контрольна група  

(10–11 тиж.) 
8,03±0,04 1,32±0,04 0,61±0,02 

Примітка: хр < 0,05 – порівняно з групою контролю. 

 

Так, у вагітних жінок при спонтанних викиднях (ІII група) в терміні 10–

11 тижнів вагітності доплерометричні показники склали: С/Д – 9,47±0,04; ПІ – 

1,48±0,05; ІР – 0,71±0,02 (р < 0,05). У вагітних із звичним невиношуванням 

(ІV група) аналогічні показники  відповідно становили: С/Д – 9,46±0,06; ПІ – 

1,82±0,05; ІР – 0,76±0,06 (р < 0,05). Суттєвої різниці між третьою і четвертою 

групами нами не встановлено. 

При цьому в обох групах на доплерограмах КШК реєструвалося 

зниження як систолічної, так і діастолічної компоненти (рис. 4.10). В окремих 

випадках, особливо при звичнму невиношуванні, спостерігалися патологічні 

КШК у басейні домінантної МА, припинення або зворотний напрямок 

кровоплину у фазу діастоли в окремих циклах. 
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Рис. 4.10. Вагітність 10–11 тижнів. Загроза викидня. Доплерограма КШК у 

домінантному руслі МА. Зниження діастолічної компоненти. 

 

У вагітних жінок на тлі загрози викидня при кольоровому доплерівському 

картуванні видно, що в ділянці гіпертонусу міометрію спостерігається 

порушення кровоплину у вигляді низького кольорокартування стінки матки 

(рис. 4.11). 

 

 

 

Рис. 4.11. Вагітність 10–11 тижнів. Загроза викидня. Кольорове доплерівське 

картування. Низьке кольорове картування стінки матки в ділянці 

гіпертонусу міометрію. 
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При цьому ультразвукове дослідження виявило декілька потовщень 

міометрію, в тому числі й на місці плацентації. В окремих випадках  у ділянці 

прикріплення хоріону спостерігалося часткове його відшарування на невеликій 

площі. Між хоріоном і міометрієм візуалізувалася гематома у вигляді 

сплощеного ехонегативного оводу (рис. 4.12). 

 

 

 

Рис. 4.12. Вагітність 11–12 тижнів. Загроза викидня. Передчасне відшарування. 

Ехографічно візуалізується хоріальна гематома (поздовжнє скануван-

ня). 

 
Відомо, що причиною ранніх репродуктивних втрат вагітностей можуть 

бути як затримка гестаційної перебудови СА в матково-плацентарні судини, так 

і виникнення хромосомних аберацій у ворсинках хоріону, що призводить до їх 

неповноцінності внаслідок дій екзо- і ендогенних факторів, у т.ч. й інфекційних 

патогенів [5, 6, 114, 122, 123]. 

Враховуючи наведене вище, нами в усіх випадках переривання 

вагітностей при спорадичному і звичному невиношуванні були проведені 

морфологічні дослідження біоптатів плацентарного ложа матки, та у співпраці з 
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вченими ДУ «Інституту спадкової патології НАМНУ» та «Інститутом генетики 

людини» Університету Фрідріха Шілера (Німеччина) проведено молекулярно- 

цитогенетичне дослідження із застосуванням зондів на хромосоми ворсин 

хоріону (ВХ). 

Морфологічні дослідження біоптату плацентарного ложа матки свідчать 

про відсутність втрати м’язо-еластичних структур СА, що вказує на затримку 

гестаційної перебудови ендометріальної частини СА у матково-плацентарній 

артерії (рис. 4.13). 

 

 
Рис. 4.13. Вагітність 10–11 тижнів. Самовільний викидень. Затримка 

гестаційної трансформації ендометріальної частини СА у матково-

плацентарні артерії. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб.: об.х10, 

ок.х15. 

1) збережені в судинах ендотеліальні та гладком’язові елементи; 

2) просвіти судин вузькі, щілеподібні. 

На основі проведеного цитогенетичного дослідження 419 зразків ВХ при 

ранніх втратах вагітності у 39,1% зафіксовано хромосомні і геномні 

порушення, а у 264 випадках при спорадичному і звичному даний показник 

відповідно склав (39,7 %  і 27,1%) і тісно пов’язаний із термінами гестації. 

1 

2 
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Лише при СРВ нами виявлені трисомії  за хромосомами 13, 14, 18 та 22, 

тоді як у групі ЗРВ – тетраплодію та моносомію за хромосомою 15 (табл.4.14).  

Таблиця 4.14 
Результати каріотипування  мимовільно елімінованих ембріонів при 

спорадичному і звичному невиношуванні (абс. ч., %) 
 

Каріотип Група I 
n=131 

Група II 
n=133 

Всього 
випадків, 
n = 264 

нормальний XY 39 29,8 52 39,1 91 34,5 

нормальний XX 40 30,5 45 33,7 85 32,3 

моносомія X 12 9,2 8 6,0 20 7,6 

47,XXY — — 1 0,8 1 0,4 

трисомія X — — 1 0,8 1 0,4 

трисомія 13 1 0,7 — — 1 0,4 

трисомія 14 1 0,7 — — 1 0,4 

трисомія 15 3 2,3 2 1,5 5 1,9 

моносомія 15 — — 1 0,6 1 0,4 

v трисомія 16 12 9,3 7 5,3 19 6,7 

трисомія 18 2 1,5   2 0,8 

трисомія 21 5 3,8 1 0,8 6 2,3 

трисомія 22 4 3,1   4 1,5 

Триплоїдія 11 8,4 10 7,5 21 8,0 

Тетраплоїдія — — 3 2,3 3 1,2 

моносомія Х[40]/ трисомія Х[60] — — 1 0,8 1 0,4 

моносомія 22[26]/ дисомія 22[23]/ 
трисомія 22[51] 

— — 1 0,8 1 0,4 

2n[14]/3n[30]/4n[56] 1 0,7   1 0,4 
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З метою уточнення часу виникнення генетичної патології, цитологічне 

дослідження проведено в трьох підгрупах із спорадичним і звичним 

невиношуванням з різними термінами гестації: перша підгрупа – до 6 тижнів, 

друга підгрупа – 6–10 тижнів, третя підгрупа – більше 11 тижнів (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Розподіл хромосомних аномалій при репродуктивних втратах 

залежно від терміну мимовільного викидня. 

 

Згідно з даними, зображеними на рисунку 4.14, найвищий відсоток 

хромосомної патології (37,0%) зафіксували у другій підгрупі, найнижчий – у 

третій (21,0%). Поліплоїдію спостерігали в усіх підгрупах, але з різною 

частотою – від 17,0% у третій підгрупі до 14,0% у першій та 11,0% у другій. У 

другій та третій підгрупах поліпплоїдію фіксували виключно у вигляді 

триплоїдії, що збігається з даними [184].  

Гомосомні анеуплоїдії зафіксували тільки у другій (9%) та першій (5%) 

підгрупах, причому переважала моносемія Х у чистій та мозаїчній формах. 

При цьому для другої підгрупи був притаманний вищий відсоток 

аутосомних змін – 17%, порівняно з 14% у першій підгрупі та 4% у третій 

підгрупі, та ширший спектр порушень, а саме – наявність трисомії хромосом 3, 

14, 15, 18, 20 та 21, які не траплялися  в інших підгрупах (табл. 4.15). 
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Таблиця 4.15 
Розподіл результатів цитогенетичних досліджень залежно від терміну 

мимовільного переривання вагітності (абс. ч., %) 

Каріотип 

Групи жінок 

I група  
менше 6 тижнів 

n = 44 

II група 
6–10 тижнів  

n = 151 

III група 
більше 11 

тижнів  
n = 23 

Всього 
випадків, 
n = 218 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Каріотип N 30 68 95 63 18 78 143 65,5 
Триплоїдія 5 11,4 17 11,2 4 17,4 26 11,9 

Тетраплоїдія 1 2,3 — — — — 1 0,5 
трисомія 16 5 11,4 8 5,2 1 4,3 14 6,4 
моносомія X — — 10 6,6 — — 10 4,5 
трисомія X — — 1 0,7 — — 1 0,5 

моносомія X 

[40]/трисомія 
X [60] 

1 2,3 — — — — 1 0,5 

дисомія X 

[23]/моносомія X 

[77] 
— — 1 0,7 — — 1 0,5 

дисомія X 

[4]/моносомія X 

[96] 
— — 1 0,7 — — 1 0,5 

47, XXY 1 2,3 — — — — 1 0,5 
трисомія 3 —  1 0,7 — — 1 0,5 
трисомія 14 —  1 0,7 — — 1 0,5 
трисомія 15 —  4 2,6 — — 4 1,8 

моносомія 15 

[61]/дисомія 15 

[39] 
— — 1 0,7 4 2,6 1 0,5 

трисомія 18 — — 2 1,3 — — 2 0,9 
трисомія 20 — — 2 1,3 — — 2 0,9 
трисомія 21 — — 4 0,7 — — 4 1,8 
трисомія 22 1 2,3 2 1,3 — — 3 1,3 

моносомія 22 

[26]/дисомія 22 

[23]/трисомія 
22 [51] 

— — 1 0,7 — — 1 0,5 

 

Таким чином, проведені дослідження показали, що важлива роль у 

затримці гестаційної перебудови судинного русла басейну маткових артерій 

належить неповноцінності ворсинчастого хоріону, зокрема цитотрофобласту, 

внаслідок спектра хромосомних і геномних порушень та їх частот, що 
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виникають під впливом екзо- і ендогенних факторів, у т.ч. й інфекції. 

Основні результати розділу опубліковані в працях: 
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Ужгородського університету серія «Медицина». – 2014. – Вип. 2 (50). – С. 

173-175 [172]; 

2. Федишин Т.В. Особливості психоемоційного стану у жінок при синдромі 

ранніх втрат» вагітностей в анамнезі, асоційованого з дисбіозом піхви / 

Т.В. Федишин, В.А. Маляр.  //Проблеми клінічної педіатрії. – 2017. – № 
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репродуктивних втрат / І.Р. Ткач, Н.Л. Гуменюк, Н.В. Гельнер, Г.М. 

Безкоровайна, А Вайсе, Н. Косякова, Т. Лір, Т.В. Федишин // Фактори 

експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць Ін-ту молек. біол. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНО-ТЕРАПЕВ-

ТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ЖІНОК ПРИ НЕВИНОШУВАННІ, 

АСОЦІЙОВАНОГО ІЗ ДИСБІОЗОМ ПІХВИ 

На наступному етапі щодо оцінки ефективності запропонованих 

профілактично-терапевтичних заходів вагітні жінки були розподілені на дві 

репрезентативні групи: V група – 50 вагітних, у яких використані розроблені 

нами лікувально-профілактичні заходи, і VІ група – 50 пацієнток, де 

застосована базисна терапія [117, 194, 206, 216]. 

Ефективність запропонованих заходів оцінювалася за критеріями клініко-

лабораторного обстеження та комплексною оцінкою мікробіоценозу статевих 

шляхів та за станом фетоплацентарного комплексу, а також за акушерськими і 

перинатальними наслідками розродження. 

Оскільки у наше завдання входили як нормалізація мікробіоценозу 

статевих шляхів, так і попередження мимовільного викидня, а також 

покращення акушерських і перинатальних наслідків, терапія, як правило, 

починалася із нормалізації біоценозу піхви шляхом 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. 

Після відновлення піхвового вмісту до нормоценозу (відсутність 

лейкоцитарної реакції, зменшення кількості епітеліальних клітин, наявність 

лактобацил) призначалася мікронізована форма прогестерону  інтравагінально 

по 100 мг вранці і 100мг ввечері тривалісттю до 3-х місяців. Дана форма 

препарату зручна в дозуванні і є більш ефективною для збереження вагітності, 

враховуючи місцеву дію на матку. 

Для попередження хромосомних аберацій у клітинах хоріону та 

відновлення ушкодження ворсинчастого хоріону патогенами призначалася 
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фолієва кислота, яка приймає участь у синтезі амінокислот, пуриновому і 

пірамідиновому обмінах, метаболізмі холіну (призначалася по 2 мг 2 рази на 

добу). 

Із метою стимуляції процесів ангіогенезу і підвищення метаболізму та 

антиоксидантного захисту клітин і тканин нами в комплексну терапію 

додатково були введені сухий депротеїнізований гемодериват із крові телят в 

официнальному дозуванні і комбінований препарат, складником якого є омега-

3 поліненасичені жирні кислоти (ейкозатетраєнова, ейкозапентатрієнова та 

декозаєнова кислоти), вітаміни А і Д2 та йодид калію (770мкг) природного 

сполучення. 

Сухий депротеїнізований гемодериват із крові телят – препарат, що 

активує процеси ангіогенезу і метаболізму в клітинах судин, а також сприяє 

синтезу ендотеліальних факторів релаксації – простацикліну і оксиду азоту – 

призначався по 200 мг 2 рази на добу, а також приймався комбінований 

препарат (по 1 чайній ложці на добу), до складу якого входять: вітамін Д2, який 

є регулятором фосфорно-кальцієвого обміну в організмі та ритинол (віт. А), що 

забезпечує нормальний розвиток та функціонування нервової системи у плода 

[165]. 

Відомо, що омега-3 поліненасичені жирні кислоти сприяють утворенню 

біологічно активних речовин, які розслаблюють гладком’язові клітини як 

матки, так і маткових судин, а також гальмують агрегацію тромбоцитів, що 

впливає на  покращення мікроциркуляції у матково-плацентарній системі [165]. 

Оцінюючи клінічну ефективність розроблених і запроваджених 

профілактично-терапевтичних заходів, перш за все слід зазначити, що після 

першого курсу проведеної терапії, спостерігалося більш швидке відновлення 

мікробіоценозу піхви в V групі, ніж у VІ групі – групі порівняння. Так, у 39 

осіб (68,0%) стан піхвового вмісту оцінювався як нормоценоз, тоді як у 

вагітних VІ групи нормоценоз піхвового вмісту був лише у 29 (58,0%), 

незважаючи на проведену традиційну терапію [163]. Проміжний тип біоценозу 

піхви виявлено у (30,0% і 28,0%) відповідно. Неспецифічний бактеріальний 
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вагіноз траплявся у 2 пацієнток (4,0%) першої групи та у 8 (16,0%) другої, що у 

4 рази вище. Після другого курсу через 30 днів у І групі бактеріальний вагіноз 

не виявлено, а в другій групі на тлі традиційної терапії бактеріальний вагіноз 

виявлений лише у 5 осіб (10,0%). 

Дані опитування пацієнток показали, що у переважній більшості вагітних 

після другого курсу спостерігалося повне одужання. Амінотест був негативний 

у всіх випадках після проведених двох курсів терапії. За рівнем рН траплявся 

незначний алкалоз (pH 5,0–5,5) в обох групах вагітних.  

Проте зсув у лужний бік піхвового секрету в групі порівняння траплявся 

у 2,5 разу частіше, ніж в основній. При визначенні рН секрету піхви на тлі 

проведеного лікуванння у жодному випадку не спостерігалося підвищення рН > 

5,5, тоді як у групі порівняння (VІ група) зсув рН у лужний бік спостерігався в 

3,5 разу частіше. У всіх вагітних контрольної групи даний показник був у 

межах норми. 

Для оцінки впливу терапії на кількісний і якісний склад мікрофлори, 

вивчено в порівняльному аспекті видовий склад вмісту мікрофлори піхви. 

У цілому у вагітних V групи після проведеної запропонованої нами 

терапії відзначалося кількісне зниження видового складу, зокрема у вагітних V 

групи після закінчення курсу терапії було ідентифіковано 14 видів 

мікроорганізмів, тоді як у групі порівняння (VІ група) – 22 види (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Видовий склад мікрофлори статевих шляхів на  

тлі проведеної терапії (абс. ч., %) 

Вид мікрофлори 

Групи вагітних 

V група  

(n=50) 

VІ група  

(n=50) 

Контрольна  

Група 

абс. % абс. % абс. % 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Lactobacillus spp. 50 100,0о 28 56,0х 50 100,0 
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Bifidobacterium spp. 32 64,0о 13 26,0х 34 68,0 

Peptococcus niger 2 4,0о 8 16,0х 1 2,0 

Peptostreptococcus spp. 3 6,0о 12,3х 24,0х 2 4,0 

Fusobacterium spp. - - 7 14,0 - - 

Bacteropides spp. - - 6 12,0 - - 

Staphylococcus spp. 5 10,0о 19 38,0х 4 8,0 

S. epidermidis 3 6,0 7 14,0 2 4,0 

S. aureus - - 4 8,0 - - 

S. haemolyticus - - 5 10,0 - - 

S. saprophyticus 3 6,0 6 12,0 - - 

S. hominis 1 2,0 4 8,0 - - 

Streptococcus spp. 3 9,0 9 18,0 - - 

S. viridans - - 3 6,0 - - 

E. faecalis 1 2,0о 6 12,0 - - 

Enterobakterium 2 4,0о 12 24,0 - - 

E. colli 1 2,0о 9 18,0 - - 

K. pneumoniae - - 2 4,0 - - 

Candidas sp. 9 18,0 15 30,0х 4 8,0 

Mycoplasma hominis 1 2,0 3 6,0 - - 

Ureoplasma urealiticum 2 4,0 7 14,0 - - 

Chlamidia trachomatis - - 4 8,0 - - 

Примітка: хр < 0,05 відносно групи контролю  
ор < 0,05 відносно V групи в порівнянні з VІ. 

 

Як видно з даних таблиці 5.1, використання запропонованої нами 

методики у вагітних із ранніми репродуктивними втратами в анамнезі й 

порушенням біоценозу статевих шляхів є в цілому більш ефективною, ніж 

традиційна терапія [163]. Так, уже під кінець першого курсу терапії у вагітних 

жінок V групи загроза переривання вагітності була відсутня, а контамінація 
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піхви представниками індигенних мікроорганізмів була суттєво вищою: 

лактобацили та біфідобактерії висівали в 1,8 і 2,5 рази частіше, ніж у вагітних 

групи порівняння. Збільшення кількості нормальної мікрофлори на тлі 

запропонованої терапії свідчить про сприяння захисту даного біотипу 

мікрофлори від заселення умовно-патогенною мікрофлорою статевих шляхів у 

вагітних із репродуктивними втратами в анамнезі на тлі дисбіозу піхви. 

Насамперед зменшувалася частота кокової мікрофлори, зокрема: 

стафілококи – у 3,8 рази, стрептококи – у 2,3 рази, анаеробні коки – у 2,0 рази 

порівняно з відповідними показниками шостої групи, що отримували 

традиційну терапію [163]. 

Значну питому вагу в біотипі мікрофлори піхви у жінок VІ групи мали 

представники мікрофлори кишечника, що негативно впливало на гестаційний 

процес. Особливо це стосується ентеробактерій, які у VІ групі висівались у 

24,0% випадків, тоді як у вагітних V групи на тлі запропонованої терапії – лише 

у 4,0% випадків. Достатньо часто в обох групах висівали гриби роду Candida 

(18,0% в V групі), (30,0% в VІ групі), тобто в 1,7 рази менше порівняно з 

основною групою. 

Показовим є той факт, що асоціації різних видів ентеробактерій та 

стрептококів, які вважаються найбільш патогенними, виявлені тільки у жінок 

VІ групи. Частота виявлення анаеробів була невисокою, а такі мікроорганізми, 

як K. pneumoniae у вагітних V групи в жодному випадку не висівалися. 

Велике негативне значення для перебігу вагітності та впливу на стан 

фетоплацентарного комплексу мають асоціації мікроорганізмів, частота яких 

складала 40,0% у V групі й 74,0% у VІ групі, тобто в 1,8 рази вище. Однак, 

якщо до складу асоціацій в осіб V групи входило 2–3 види умовно-патогенних 

мікробів, то в осіб VІ групи асоціації мікробів складалися з 3–4 представників, 

зокрема кокової флори та грибів роду Candida або ентеробактерій. 

Отже, запропонована нами схема лікувально-профілактичних заходів у 

вагітних із ранніми втратами вагітностей в анамнезі, асоційованих із дисбіозом 

піхви, сприяє більш швидкій нормалізації біоценозу піхви і позитивно впливає 
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на гестаційний процес, що підтверджують дані нашого дослідження. 

У всіх випадках у вагітних V групи на тлі корекції неускладнений перебіг 

вагітності в І триместрі спостерігався у 86,0%, тоді як при традиційній терапіїї 

даний показник становив лише 68,0%, що є на 18,0% нижче. 

Клінічні прояви загрози переривання вагітності не спостерігалися. 

Величина відношення довжини порожнини матки до її передньо-заднього 

розміру склала 1,37±0,04, а середній показник відношення довжини шийки 

матки до її діаметра на рівні внутрішнього вічка – 1,54±0,05. 

Останнє ультразвукове дослідження підтверджує, що майже у 100% 

вагітних не спостерігались ознаки гіпертонусу міометрію (рис. 5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Вагітність 6–7 тижнів, неускладнений перебіг. Поздовжнє 

сканування. Нормотонус міометрію. 

 

Принципове значення для оцінки ефективності лікувально-профі-

лактичних заходів має стан гемодинамічної перебудови преплацентарного 

кровоплину на тлі гестаційної трансформації ендометріальних сегментів СА 

басейну МА. 

У пацієнток V групи під впливом запропонованих комплексних 

лікувально-профілактичних заходів спостерігається своєчасне формування 
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низькорезистентного кровоплину в басейні МА (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Показники кровоплину в басейні МА на тлі розроблених лікувально-

профілактичних заходів (М±m) 

Термін гестації, 

тиж. 

Показники 

С/Д ПІ ІР 

8–9 9,71±0,04 1,86±0,07 0,79±0,06 

10–11 8,07±0,06х 1,35±0,04х 0,59±0,05х 

12–13 3,18±0,05х 1,05±0,04х 0,51±0,02х 

Примітка: хр < 0,05 – порівняно з вагітними в терміні 8–9 тижнів гестації. 

 

Згідно з даними таблиці 5.1, у пацієнток, в яких використовувалися 

мікронізований натуральний прогестерон, селективний симбіотик екобіол, 

фолієва кислота,  сухий депротеїнізований гемодериват із крові телят і 

комплексний препарат, до складу якого входять омега-3 поліненасичені жирні 

кислоти, вітаміни А і Д2 та калій йодид природного походження, в 12–13 

тижнів вагітності виявлено 100,0% гестаційну трансформацію в 

мікроциркуляторному руслі басейну МА. Якщо в V групі вагітних показники 

судинного опору в мікроциркуляторному руслі басейну МА (С/Д, ПІ і ІР) у 8–9 

тижнів гестації склали, відповідно, 9,71±0,04; 1,86±0,07; 0,79±0,06, то у 10–11 

тижнів і особливо у 12–13 тижнів гестації встановлено їх достовірне зниження 

(р<0,05). При цьому вже в 10–11 тижнів гестації КШК у басейні МА 

характеризувалися помірною пульсацією і високим діастолічним компонентом 
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(рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Вагітність 10–11 тижнів. Доплерограма КШК у МА. Помірна 

пульсація, високий діастолічний компонент. 

Внаслідок формуванням низькорезистентного кровоплину в басейні МА з 

12–13 тижнів гестації на КШК спостерігався високий діастолічний компонент в 

АП (рис. 5.3), що свідчить про нормальний перебіг процесів гестаційної 

перебудови плацентарного кровоплину в V триместрі вагітності. 

 
Рис. 5.3 Вагітність 12-13 тижнів. Доплерограма КШК у АП. Помірна 

пульсація, високий діастолічний компонент. 

У даних випадках виявлена повна гестаційна трансформація 

міометральних сегментів СА у матці. Судини вирізнялися широким просвітом, 
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в яких спостерігалося зниження ендотеліального і гладком’язового шарів 

артерій унаслідок інвазії ендоваскулярного трофобласта (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Центральна ділянка плацентарного ложа при 18–19-тижневому терміні 

вагітності. Ендометріальний сегмент СА з ознаками повної 

гестаційної трансформації. Дилятований простір судин із заміщенням 

еластично-м’язового каркасу васкулярним ендотрофобластом і 

фібриноїдом. Забарвлення гематоксилін-еозин. Зб.: об.х10; ок.х10. 
В межах ендо- та міометрію візуалізувалася значна кількість гігантських 

клітин (рис. 5.5), яка корелює з інвазією цитотрофобласту [115]. 

 

 
Рис. 5.5. Центральна ділянка плацентарного ложа матки при 18–19-тижневому 

терміні гестації. Чисельні велетенські багатоядерні клітини у 

міжм’язових сполучно-тканинних просторах на межі з ендометрієм. 
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Забарвлення гематоксилін-еозин. Зб.: об.х10; ок.х10. 
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Останнє позитивно вплинуло на динаміку росту плідного яйця і ембріону. 

Так, швидкість росту плідного яйця складала 0,65 см, а збільшення КТР – 0,83 
см на тиждень (рис. 5.6, 5.7). 

 

 
Рис. 5.6. Динаміка росту плідного яйця на тлі запропонованих лікувально-

профілактичних заходів (по осі абсцис – термін гестації, тиж.; по осі 
ординат – ВД плідного яйця, см). 

 

 
Рис. 5.7. Динаміка росту КТР ембріону на тлі запропонованих лікувально-

профілактичних заходів (по осі абсцис – термін гестації, тиж.; по осі 

ординат – КТР ембріону, см). 

У VІ клінічній групі на тлі традиційної терапії мимовільне переривання 

вагітності відбулося у 9 (18,0%) пацієнток. Із них у 8,0% випадків самовільний 

викидень відбувся на 11–12 тижнях гестації, у 6,0% – 13–14 тижнях, у 4,0% – 

17–18 тижнях відповідно. Дослідження кровоплину в мікроциркуляторному 

руслі басейну МА у жінок даної групи показали, що 62,0% із загального числа 
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викиднів спостерігалися розлади гестаційної трансформації. 

У всіх випадках, які завершились викиднем, морфологічне дослідження 

біоптатів плацентарного ложа матки вказувало на розлади гестаційної 

трансформації ендометріальної частини СА (рис 5.8). 

 
Рис. 5.8. Центральна ділянка плацентарного ложа матки при 17–18-тижневому 

терміні гестації. Затримка гестаційної трансформації матково-плацен-

тарної артерії. Забарвлення гематоксилін-еозин. Зб.: об.х10; ок.х10. 

У результаті неповної гестаційної трансформації ендометріальних 

сегментів СА КШК характеризувалася зниженням діастолічного компоненту 

(рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Вагітність 10–11 тижнів. Загроза викидня. Доплерограма КШК 

МА. Знижений діастолічний компонент. 
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Показники судинного опору в басейні МА при 10–11-тижневому терміні 

гестації вірогідно перевищували нормативні величини (С/Д 9,47±0,08; ПІ – 
1,81±0,06; ІР – 0,76±0,04, р<0,05) (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Доплерометричні показники в МА у вагітних ІІ групи при 10–11-

тижневому терміні гестації (М±m) 

Групи 

спостереження 

Показники  

С/Д ПІ ІР 

Неускладнений 

перебіг вагітності 
8,03±0,04 1,32±0,04 0,61±0,02 

Загроза викидня 9,47±0,07х 1,81±0,06х 0,76±0,04х 

Примітка: хр < 0,05 – порівняно із групою з неускладненим перебігом 

вагітності. 

Відзначено, що в окремих кардіоциклах реєструвався нульовий або 

реверсний кровоплин у фазі діастоли. 

Спостерігався гіпертонус міометрію в декількох частинах міометрію, в 

тому числі і в ділянці плацентації, що веде до часткового відшарування хоріону 

(рис. 5.10). 

 

 
Рис. 5.10. Вагітність 9–10 тижнів. Загроза викидня. Передчасне 

відшарування хоріону (поздовжнє сканування). 
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Оцінка швидкості росту плідного яйця склала 0,63 см, а збільшення КТР 

– 0,79 см на тиждень, що свідчить про затримку розвитку ембріона (рис. 5.10,  

5.11).  

 

 
Рис. 5.11. Динаміка росту плідного яйця на тлі базисної і розробленої терапії 

(по осі абсцис – термін гестації, тиж.; по осі ординат – ВД плідного 

яйця, см). 

 

Рис. 5.12. Динаміка росту ембріону на тлі розробленої і базисної терапії (по осі 

абсцис – термін гестації, тиж.; по осі ординат – КТР ембріону, см). 
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Базальна ЧСС плода дорівнювала 141,3±4,9 уд/хв. Величина відношення 

довжини порожнини матки до її передньо-заднього розміру вірогідно зростала 

(1,79±0,04, р<0,05), а величина відношення довжини шийки матки до її 

діаметру на рівні внутрішнього вічка зменшувалась (1,16±0,04, р<0,05). 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що застосування в 

комплексі лікувально-профілактичних заходів мікронізованого натурального 

прогестерону, сухого депротеїнізованого гемодеривату із крові телят і 

препарату, до складу якого входять: омега-3 поліненасичені жирні кислоти, 

вітаміни А і Д2 та йодид калію – природного сполучення на тлі лікування 

дисбіозу піхви селективним симбіотиком у вагітних із ранніми втратами 

вагітностей, асоційованих із дисбіозом, сприяє як відновленню нормоцинозу 

піхви, так і гестаційній трансформації з формуванням низькорезистентного 

кровоплину в матково-плацентарній регіонарній системі, що забезпечує 

нормальний розвиток ембріона і плода. Профілактика розладів формування  

низькорезистентного преплацентарного кровоплину у функціональній 

підсистемі материнський організм-плацентарне ложе матки при ранніх втратах 

в анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви, забезпечує зниження частоти 

невиношування у 2,6 рази, септичні ускладнення пуерперію  – в 2,7 рази, 

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

неонатальну смертність  – в 2,0 рази. 

Основні результати розділу опубліковані в праця: 

1. Федишин Т.В. Перебіг раннього неонатального періоду у малюків, 

народжених матерями з ранніми втратами в анамнезі, асоційованими з 

дисбіозом піхви / Т.В. Федишин, В.А. Маляр // Проблеми клінічної 

педіатрії. – 2016. – № 3-4 (33-34). – С. 104-106 [175]; 

2. Федишин Т.В. Оптимізація діагностично-терапевтичних заходів при 

спонтанному і звиклому невиношуванні вагітонсті в анамнезі, 

асоційованих з дисбіозом піхви / Т.В. Федишин, В.А. Маляр // Актуальні 
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питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – № 1 (19). – С. 120-

123 [173]; 

3. Маляр В.А. Оптимізація системи лікувально-профілактичних заходів у 

жінок при невиношуванні вагітності, асоційованого з дисбіозом піхви / 

В.А. Маляр, Т.В. Федишин, Вол.В. Маляр // Науковий вісник 

Ужгородського університету серія «Медицина». – 2017. – Вип. 2(56). – 

С. 87-92 [108]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проблема ранніх втрат вагітностей, особливо на тлі порушення біоценозу 

статевих шляхів – одна із складних і маловивчених проблем, про що 

красномовно свідчать такі цифри: спонтанне переривання вагітності в І–ІІ 

триместрах спостерігається у 10–15% випадках, звичне невиношування – у 2–

5%. У структурі невиношування ранні втрати вагітностей становлять від 5% до 

20% [24]. 

Трігерним механізмом спонтанних абортів і звичного невиношування 

можуть бути як гормональні порушення, так і кількісні та якісні зміни 

мікрофлори статевих шляхів [1,22, 67, 43]. Крім того, в умовах дисбіозу 

статевих шляхів у вагітних виникають умови для інфікування плодового яйця в 

будь-якому терміні гестації, що сприяє виникненню та розвитку плацентарної 

недостатності, яка трапляється в 2–4 рази частіше, ніж у здорових вагітних [21, 

23,27,28]. 

З метою уточнення впливу кількісних і якісних змін мікробіоценозу піхви 

в генезі ранніх втрат вагітностей на першому етапі проведений 

ретроспективний клініко-статистичний аналіз наслідків гестації як у ранніх (6–

12 тиж.), так у пізніх термінах гестації. 

Результати проведених досліджень свідчать, що у жінок із ранніми 

втратами вагітностей в анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви, середній вік 

склав у першій групі 24,7±2,2, у другій – 25,7±2,1 і суттєво не відрізнявся від 

групи контролю 24,3±2,6 року. 

Важливим фактором впливу на патогенез ранніх втрат вагітностей є 

дефіцит маси тіла, соматична патологія, хвороби інфекційного генезу 

перенесені в дитинстві, що створювало несприятливий вплив на гіпоталамо-

гіпофізарну систему [20, 24, 25, 46, 149]. 

За нашими даними, більша частина вагітних І і ІІ груп перенесли дитячі 

інфекційні захворювання, з них найбільша кількість випадків це, зокрема: 
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корева червониця (І – 48,0%, ІІ – 47,0%), кір (І – 25,0%, ІІ – 26,0%), ендемічний 

паротит (І – 4,0%, ІІ – 6,0%), частота яких є значно вищою за групу контролю (р 

< 0,05). Вірусний гепатит у 4 рази перевищував групу контролю і становив 

8,0% в І клінічній групі й 9,0% – у ІІ групі (р < 0,05). 

При детальному вивченні анамнезу у вагітних жінок виявлена достатньо 

висока частота інфекційно-соматичної патології, а саме: часті ангіни і ГРВІ, 

патологія щитоподібної залози, яка у І клінічній групі була значною і склала 

47,0%, у другій – 53,0%, що значно перевищує показник контрольної групи – 

3,0%, нейро-циркуляторна дистонія відповідно становила (І – 27,0%, ІІ – 

24,0%), захворювання сечовидільної системи (І – 25,0%, ІІ – 31,0%), варикозна 

хвороба (І – 20,0%, ІІ – 36,0%), анемія (І – 27,0%, ІІ – 26,0%), серцево-судинні 

патології (І – 12,0%, ІІ – 21,0%), захворювання шлунково-кишкового тракту (І – 

21,0%, ІІ – 25,0%), гепато-біліарної системи (І – 20,0%, ІІ – 23,0%) та патології 

дихальної системи (І – 18,0%, ІІ – 20,0%) відповідно. 

Серед основних нозологій генітальної патології переважали запальні 

захворювання, внаслідок порушень кількісного і якісного складу мікрофлори, 

особливо у жінок із мимовільними абортами і звиклим невиношуванням в 

анамнезі. Наші результати підтверджують дані літератури [10], що ступінь 

інфікованості статевих шляхів зростає, особливо починаючи з 20–22 тижнів 

гестації аж до пологів. За нашими даними, загальна кількість мікроорганізмів із 

спорадичним абортом в анамнезі становила 107 КУО/мл, зі звичним 

невиношуванням – 108 КУО/мл. При цьому спостерігалося суттєве зменшення 

біфідобацил і лактобацил як у групі з спорадичними викиднями в анамнезі до 

Іg 3,8±0,3 КУО/мл. і до Іg  4,7±0,2 КУО/мл, так у в групі зі звичними 

невиношуванням до Іg  3,3±0,2 КУО/мл і до Іg  4,5±0,4 КУО/мл відносно до 

групи контролю до Іg  6,7±0,3 КУО/мл і до Іg 6,6±0,2 КУО/мл (р < 0,05). 

Досить часто у пацієнток І і ІІ груп траплялися кольпіти (40,0% і 42,0%), 

ендоцервіцити (29,0% і 30,0%), ерозії шийки діагностована відповідно у 27,0% і 

36,0% проти 11,0% у групі контролю. Слід відзначити, що лейоміома матки 

невеликих розмірів і ендометріоз склали від 5,0% до 8,0%. 
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За результатами мікробіологічного дослідження, лише у 7,0% І групи і у 

9,0% другої  простежувалася низька інфікованість. 

Невиношування вагітності на тлі інфекційного процесу викликає інтерес 

у сучасній літературі [1, 21, 46, 54, 71]. 

Найчастіше у жінок І-ї і ІІ-ї клінічних груп висівались S. Haemolyticus 

(70,0% і 60,0%), гриби роду Candida spp. (80,0% і 50,0%) та E. colli, яка 

виявлялася з однаковою частотою у обидвох групах. Тоді як Pr. Mirabilis та 

Mobiluncus spp. висівалися тільки у пацієнток зі звичним невиношуванням 

вагітності та склали відповідно 36,6% і 26,6%. Tetracocus spp. при звичному 

невиношуванні не виявлений, а при спонтанному перериванні вагітності в 

анамнезі висівався у 10,0% вагітних жінок. Значно частіше при спорадичному 

викидні висівався і Cryptoccocus spp. ніж при звичному (13,0% і 10,0%) 

відповідно. 

Інфекційні, дисбіотичні захворювання статевих шляхів та вагінози за 

даними літератури [56, 61, 78, 186, 230] залишаються вагомим чинником 

ризику невиношування вагітності внаслідок негативного впливу на 

стероїдогенез – зниження синтезу прогестерону та погіршення умов імплантації 

плідного яйця на тлі хронічного ендометриту, який виникає у жінок при 

дисбіотичних порушеннях, спричинюючи викидень або загибель плідного яйця 

[142, 245, 246, 258]. 

Згідно з ретроспективним аналізом мікроскопії мазків, встановлено, що у 

пацієнток із ранніми втратами вагітностей в анамнезі нормоциноз піхвового 

вмісту спостерігався лише у 8,0% пацієнток І групи і у 5,0% – другої. 

Неспецифічний вагініт у 26,0% і 32,0%, відповідно. В той час, як бактеріальний 

вагіноз й 1,8 разу частіше траплявся у пацієнток зі звичним невиношуванням 

вагітності. 

Привертає на себе увагу той факт, що різноманітні порушення ритму, 

тривалості й інтенсивності менструального циклу траплялися в 1,5 рази частіше 

у жінок із ранніми втратами вагітностей в анамнезі, ніж у контрольній групі. 

Штучне переривання вагітності в анамнезі мала третина пацієнток із 
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спорадичним викиднем і звиклим невиношуванням вагітності. Аналогічна 

тенденція простежувалася щодо передчасних пологів, частота яких становила 

27,0% при звичному невиношуванні проти 18,0% – при спорадичних викиднях, 

що на 9,5% є вище. Відсоток вагітності, що нерозвивалася, відповідно становив 

6,0% і 8,0%. 

Слід відзначити високий відсоток у жінок зі звичним невиношуванням, 

стрімких пологів та передчасного відшарування нормально розміщенної 

плаценти. 

Важливим фактором ризику перинатальної патології у жінок з 

«синдромом ранніх втрат вагітностей» є стрімкі пологи, передчасне 

відшарування плаценти, гіпоксичні ураження плода та геморагічний синдром, 

який у І-ій і ІІ-ій клінічних групах відповідно становив 23,0% і 28,0%. 

З поміж основних чинників, окремі автори [35, 57, 96, 144] виділяють 

психоемоційний стан вагітних.  

Встановлено, що психоемоційний стан у вагітних із «синдромом ранніх 

втрат вагітностей», асоційованого із дисбіозом піхви, вирізнявся від пацієнток 

із фізіологічним перебігом вагітності психологічною дезадаптацією. 

Відзначено, що профіль депресій за тестом Бека у вигляді початкових 

симптомів (11–19 балів) траплявся у 20,0% вагітних І групи і 24,0% – другої, 

проти 8,0% у групі контролю. 

Легка і помірно виражена депресія відповідно становили (І група – 48,0% 

і 14,0%, ІІ група – 50,0% і 18,0%). Психологічна дезадаптація за тестом 

Спільберга[35] в І-ій групі склала 51,3±4,1 бала, в ІІ-ій – 54,1±4,6 бала проти 

20,2±1,8 бала у контрольній групі (p˂0,05). Відзначена і вірогідна різниця між 

показниками ситуативної та особистістної тривожності у пацієнток із 

«синдромом ранніх втрат вагітностей», асоційованого з дисбіозом піхви та  

контрольною групою (р < 0,05). 

На основі анамнестичної оцінки репродуктивного здоров’я і 

психоемоціонального стану вагітних жінок із дисбіозом піхви та 

репродуктивними втратами в анамнезі видилені найбільш вагомі чинники, що 
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сприяють "синдрому ранніх втрат вагітностей": вік матері більше 30 років, 

нутрітивна недостатність, соціальна дезадаптація, шкідливі звички і умови 

праці, інфекційна захворюваність, соматична і генетична патологія, штучне 

переривання вагітності, психоемоційний стан, що співпадає з даними авторів 

[13, 17, 85, 101, 184]. 

На відміну від існуючих закономірностей самоочищення слизової 

оболонки статевих шляхів від умовно-патогенної мікрофлори при спонтанному 

і звичному невиношуванні вагітностей простежувалося посилення адгезивності 

епітеліальних клітин до грам-від’ємних бактерій та зміна співвідношення 

аеробів до анаеробів, яке у І-ій клінічній групі становило 1,6:1,0, у ІІ-й – 1,8:1,0 

при 1,2:1,0 у групі контролю. 

Спостерігається характерна реакція слизової піхви на патогени у жінок із 

ранніми втратами в анамнезі. Відзначено, що у жінок як із спонтанним, так і зі 

звичним невиношуванням, асоційованим із дисбіозом піхви спостерігається 

помірно виражена лейкоцитарна реакція, яка трапляється у 2,8 і 3,3 рази 

частіше, ніж у групі контролю (р < 0,05). 

Дослідження рН піхвового вмісту показало, що у жінок обидвох груп у 

2,0 разу частіше трапляється зсув рН піхвового вмісту в лужний бік (рН > 5,5). 

Поряд із цим необхідно зазначити, що у 2,6 рази частіше амінотест був 

позитивним при звичному невиношуванні порівняно із спонтаним викиднем, 

що вказує на користь баквагінозу [4, 12, 45, 77, 242]. 

Зміна як кількісних, так і якісних показників мікрофлори статевих шляхів 

немогла не вплинути на дистабілізацію місцевого імунітету статевих шляхів. 

Підтвердженням цьому є неадекватність відповіді імунного бар’єру статевого 

тракту на інфекційні агенти, про що свідчить ріст рівнів прозапальних 

цитокінів – IL-1β, IL-6 і TNFα, із одночасним зниженнням протизапальних 

цитокінів і, зокрема, IL-4. 

У жінок І-ої групи рівень IL-1β в піхвовому секреті виріс у 1,3 разу, в ІІ-ої 

– у 1,4 рази проти контрольної групи (р < 0,05). Встановлені також ріст IL-6 і 

надмірна продукція моноцитами – «регулятора цитотоксичності» TNFα, який у 
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І-ій і ІІ-ій 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). Крім того, на тлі посиленої 

продукції IL-1β, IL-6 і TNFα, спостерігалося зниження рівня протизапального 

цитокіна IL-4 (р < 0,05). 

Вивчення стану місцевого імунітету статевого тракту показало, що уже в 

І триместрі у групах жінок з «синдромом ранніх втрат вагітностей», 

асоційованого із дисбіозом піхви, вказує на підвищення рівня SIgA, який 

відповідно становив,  у І-ій групі 65,43±1,81 ПГ/мл, у другій – 68,96±1,83 

ПГ/мл, що вірогідно вище за групу контролю – 53,18±2,39 ПГ/мл (р < 0,05). 

З урахуванням етіологічних чинників, факторів ризику у вагітних із 

ранніми втратами в анамнезі при порушеннях мікробіоценозу піхви 

спостерігається активація і автоімунних процесів, на що вказують високі титри 

IgG (г/л) до TORCH-інфекцій. 

Зважаючи на те, що у механізмах ранніх втрат вагітностей важлива роль 

належить генетичним змінам, особливо у хоріоні [7, 13, 16, 17], проведено було 

цитогенетичне дослідження 419 зразків хоріону при ранніх втратах вагітностей, 

з них 218 зразків при спорадичному і  звичному невиношуванні. 

За підсумками цитогенетичного дослідження нами у 37,0% зафіксовані 

хромосомні і геномні порушення, які тісно були пов’язані із термінами гестації. 

За нашими даними, найвищий рівень хромосомних аномалій (37,0%) 

спостерігався у ранні терміни гестації (6–7 тиж.), що підтверджує дані 

літератури [6, 18, 184, 192]. Найнижчий рівень хромосомних аберацій 

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

поліплоїдія траплялася у всіх термінах, але найчастіше виявлялась у 6–10 

тижнів гестації до 17,0%. Тоді як у 11 тижнів і вище поліплоїдія склала 14,0%. 

У ранні терміни гестації (6–7 тиж.) частіше також траплялися і автосомні 

аберації, які становили 17,0%. Нами виявлений кореляційний зв'язок: термін 

гестації до 10 тижнів – хромосомні і геномні порушення (+) 0,67; термін 

гестації 14 тижнів і вище – хромосомні і генномні порушення (+) 0,57. 
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Дослідження функціонального стану синцитіотрофобласта, зокрема, його 

гормонопродукуючої функції за рівнями 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 групі і до 386,7±16,1 мкг/л і до 43,86±1,25 нмоль/л – у другій (р < 0,05), що 

вказує на порушення функції хоріону і формування первинної дисфункції 

плаценти [71, 148]. 

Про формування первинної плацентарної дизфункції свідчить і вірогідне 

зниження рівнів прогестерону й естрадіолу (р < 0,05). 

Отримані дані дають можливіть вважати, що інфекційні патогени 

сприяють також про напруження стрес-реакції в організмі вагітної, про що 

свідчить ріст рівня кортизолу в І-ій і ІІ-ій групах до 8,46±0,29 нмоль/л і 

8,86±0,21 нмоль/л проти 8,16±0,41 у групі контролю (р > 0,05). 

Заслуговує на увагу той факт, що при неускладненій вагітності на боці 

розміщення хоріону у матці в басейні МА починає першим формуватися 

низькорезистентний кровоплин завдячуючи гестаційній трансформації  

ендометріальних сегментів СА, що підтверджує посилення кровоплину в 

мікроциркуляторному руслі басейну домінантної МА. 

У всіх випадках, за нашими даними, у пацієнток із спорадичним і 

звичним невиношуванням, асоційованого з дисбіозом піхви, як правило, 

спостерігалися розлади матково-плацентарного кровоплину.  

 В терміні 10–11 тижнів гестації, показники судинного опору в басейні 

домінантної МА при фізіологічній вагітності становили:С/Д-8,03+0,04; ПІ-

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

1,48±0,05; ІР – 0,71±0,02 (р < 0,05). 

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

ПІ – 1,82±0,05; ІР – 0,76±0,02, (р < 0,05). Криві швидкостей кровоплину у 

досліджуваних судинах характеризувалися низькою пульсацією і високим 

діастолічним компонентом, що несприятливо впливало на розвиток ембріону. 

Отже, одним із важливих факторів затримки гестаційної перебудови в 
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судинному руслі басейну МА, а також формування первинної дисфункції 

плаценти може належати неповноцінній функції ворсинчастого хоріону, 

зокрема цитотрофобласту, на тлі хромосомних і геномних аномалій, які 

виникають під впливом екзо- і ендогенних факторів, у т.ч. й інфекцій [5, 139]. 

Базуючись на результатах проведених досліджень, нами розроблений 

комплекс лікувально-профілактичних заходів, направлених на нормалізацію 

мікробіоценозу піхви і збереження вагітності. 

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 природнЬого прогестерону –  по 100 мг 2 рази 

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

використовувались препарати, які впливають на ангіогенез, підвищують 

антиоксидантний захист, знижують мутації в клітинах. Це сухий депротеїнізований 

гемодериват із крові телят по 200 мг 2 рази на добу, 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 (770 мкг) по 1 

дозованій ложці (5 мл.) 1 раз на добу. 

Після закінчення першого курсу симбіотичної терапії спостерігалося 

більш швидке відновлення біоценозу вмісту піхви, ніж на тлі загально 

прийнятої 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% 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 І групи 

було ідентифіковано 14 видів мікроорганізмів, тоді як у групі порівняння 
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(І група) – 22 види. Контамінація слизової піхви ендогенними 

мікроорганізмами: лактобактеріями, біфідобактеріями була в 1,8 і 2,5 рази 

вищою, ніж у вагітних ІІ групи. При цьому спостерігалося, насамперед, 

зменшення кокової флори, зокрема: стафілококів –у 3,8 рази, стрептококів – у 

2,3 рази, анаеробних коків – у 2,0 рази відповідно до групи порівняння (ІІ 

група). На тлі запропонованої терапії лише у 4,0% висівалася мікрофлора 

кишечника – ентеробактерії, тоді як при традиційній терапії у 24,0%. Гриби 

роду Candida spp. висівались у І групі в 1,7 разу рідше ніж у вагітних другої 

клінічної групи. Асоціації мікроорганізмів відповідно траплялися в 40,0% у 

осіб першої групи і у 74,0% – другої, тобто у 1,8 разу частіше. Слід відзначити, 

що до складу асоціацій у жінок І групи входили 2–3 види умовно-патогенних 

мікробів, тоді як у другій 3–4 представники, зокрема кокової флори та гриби 

Candida spp. 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 

першої групи в 86,0%, другої – у 68,0%, що на 18,0% підвищило ефективність 

терапії по відношенню до базисної. На тлі оптимізації профілактично-

терапевтичних заходів відзначено своєчасне формування низькорезистентного 

кровоплину в басейні МА. Якщо показники судинного опору у 8–9 тижнів 

вагітності відповідно склали С/Д – 9,71±0,04; ПІ – 1,86±0,07; ІР – 0,79±0,06, то 

у 12–13 тижнів гестації відзначалося їх достовірне зниження у 100,0% (р < 

0,05), що свідчить про формування низькорезистентного кровоплину в басейні 

МА. КШК при цьому характеризувалась низькою пульсацією і високим 

діастолічним компонентом. 

На тлі сформованого низькорезистентного матково-плацентарного 

кровоплину, починаючи з 12–13 тижнів гестації, у вагітних першої групи 

спостерігається діастолічний компонент в АП, що свідчить про формування 

нормального кровоплину в плодовій частині плаценти. Це позитивно вплинуло 
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на динаміку росту плодового яйця і ембріону. Швидкість росту плодового яйця 

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

нормативним показникам. 

Дослідження крвоплину в басейні МА у жінок ІІ групи показали, що у 

62,0% затримується гестаційна трансформація матково-плацентарного 

кровоплину. Показники судинного опору в басейні МА при 10–11-тижневому 

терміні гестації відповідно перевищували нормативні показники і відповідно 

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

неповної гестаційної трансформації ендометріальних сегментів СА КШК 

характеризувалася зниженням діастолічного компоненту. Характерною 

особливістю було те, що в окремих кардіоциклах КШК мала нульовий або 

реверсний характер у фазу діастоли. В даних випадках, відзначався в певних 

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

свідчило про загрозу переривання вагітності. Інколи спостерігалося і часткове 

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

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

Нами відзначено, що у тих випадках, коли відношення довжини порожнини 

матки до її передньо-заднього розміру суттєво зростала, а величина відношення 

довжини шийки матки до її діаметра на рівні внутрішнього вічка зменшувалась, 

вагітність закінчувалася викиднем. 

Результати досліджень свідчать про те, що удосконалення 

профілактично-терапевтичних заходів при ранніх втратах вагітностей в 

анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви, сприяє не тільки відновленню 

нормоценозу секрету піхви, але й створює відповідні умови для прогресування 

вагітності, що забезпечило зниження частоти ПП на 15,0% (V група – 9,0 % і VI 

група – 23,0%), що у 2,6 рази нижче за традиційну терапію. Септичні 

ускладення в пуерперії у V групі склали (6,0 %), в VІ групі (16,0 %), що у 2,7 

разів вище за традиційну терапію. Інфекційні ускладнення в неонатальному 

періоді відповідно становили (4,0 % і 10,0 %), що у 2,5 рази нижче за 
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традиційну терапію. Рання неонатальна смертність у V групі становила (2,0 %), 

в VІ групі (4,0 %), що в 2 рази вище.  
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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 ситеми (25,0% 

і 31,0%), патологію щитоподібної залози (47,0% і 53,0%), анемію (27,0% і 

26,0%), варикозну 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 (Іg 7–8 КУО/мл) на тлі 

суттєвого зменшення лакто- і біфідобацил з одночасним посиленням 

лейкоцитарної реакції, адгезивності епітеліальних клітин піхви до 

грамвід’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 ворсинчастого хоріону, які в 6–7 тижнів 

гестації нами виявлені у 37,0%, тоді як у 11 тижнів і вище 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. 
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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. 
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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. 

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 по 200 мг per os упродовж 4 тижнів, 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 

природного сполучення по 1 дозованій ложці (5 мл.) 1 раз на добу. 
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заходів у жінок при невиношуванні вагітності, асоційованих з дисбіозом 

піхви. 
• Установа розробник: Кафедра акушерства та гінекології, медичного 

факультету ”Ужгородський національний університет“  
м. Ужгород, вул. Грибоедова, 20, (Федишин Тетяна Володимирівна). 

• Джерело інформації: Маляр В.А. Оптимізація системи лікувально- 
профілактичних заходів у жінок при невиношуванні вагітності, 

асоційованих з дисбіозом піхви / В.А. Маляр, Т. В. Федишин, Вол. В. Маляр 

// Науковий вісник Ужгородського університету серія «Медицина».- 2017. -
Вип. 2(56). - С. 87-92. 

• Форма впровадження: лікувальний процес 
• Термін впровадження: з грудня 2017 року 
• Суть впровадження: Впровадження матеріалів, що подані, мають 

практичне значення для профілактики невиношування у жінок з дисбіозом 

піхви. 

Відповідальний за впровадження  

Заступник директора по лікувальній роботі  

ДЗ «ПЦРЛ» МОЗ України 
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