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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Важливою проблемою на сьогодні в Україні й у всьому 

світі є збереження вагітності, профілактика гестаційних ускладнень, зниження 
перинатальної захворюваності і смертності (В.В. Подольський та ін., 2014; 
Л.Б. Маркін та ін., 2017; А.В. Бойчук та ін., 2018; Х.Х. Ding et al., 2014; 
J. Unterscheider et al., 2015). 

Останнім часом більшістю клінічних досліджень доведений той факт, що при 
обтяженому акушерському, гінекологічному і соматичному анамнезі, крім інших 
ускладнень вагітності, виникає патологія об’єму навколоплодових вод, що в свою 
чергу ще більше ускладнює перебіг вагітності й пологів та погіршує прогноз для 
плода (Л.И. Алиева, 2014; І.О. Басюга, 2017; A. Soni, 2016; M.A. Maher et al, 2017). 

Згідно з дослідженнями більшості вітчизняних і зарубіжних авторів, аномалії 
об’єму навколоплодових вод – маловоддя і багатоводдя трапляються в 6-12% усіх 
вагітностей (О.А. Пустотина и др., 2005; T.S. Patrelli et. al., 2012; J.G. Hall, 2014; 
E. Karahanogen et al., 2016). 

Зміна об’єму або біохімічного складу амніотичної рідини впливає 
безпосередньо на умови антенатального життєзабезпечення плода та його 
розвиток (В.І. Пирогова, А.П. Місюра, 2015; К.Ю. Дмитрук та ін., 2014; 
Н.І. Геник, І.О. Басюга, 2015; J.G. Yall, 2014; M.G. Ross, 2004; A.C. Rossi, 2013; 
E.A. Dubile, 2013). 

Значення патогенетичних механізмів негативної дії при зміні кількісного і 
якісного складу навколоплодових вод на внутрішньоутробний стан плода, 
особливо при ідіопатичній патології навколоплодового середовища, залишається 
ще недостатньо з’ясованим, що потребує подальших наукових досліджень. 
Неуточненими залишаються фактори ризику, що сприяють змінам об’єму 
навколоплодового середовища, особливо при помірному ідіопатичному мало- і 
багатоводді. Недостатньо вивчена роль волемічних і гемодинамічних змін у 
біосистемі «мати-плацента-плід» та параплацентарній ланці. 

Дискусійними залишаються методи ранньої діагностики помірного 
ідіопатичного мало- і багатоводдя. Потребує подальшого удосконалення 
патогенетичної концепції надання акушерської допомоги при помірному 
ідіопатичному оліго- і полігідроамніоні. 

Із врахуванням того, що амніотична рідина є біологічно активним 
середовищем, яке оточує плід і виконує протягом усієї вагітності й пологів 
функцію життєзабезпечення плода (В.О. Орчаков, О.О. Дрозд, 2006; S. Van 
Teeffelen et al., 2013), клінічна практика диктує доцільність проведення наукових 
досліджень, скерованих на пошук нових і удосконалення вже існуючих 
діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.  

Разом із тим, завдяки використанню нових ультразвукових технологій 
(К.Л. Шатилович, 2013; N.A. Shcherbina, L.A. Vygovskaya, 2016), виникла 
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можливість реально оцінити стан біосистеми «мати + плід» при ідіопатичному 
мало- і багатоводді.  

Унаслідок відсутності чіткого уявлення про генез мало- і багатоводдя 
нез’ясованої етіології, у вагітних, терапія даних станів нерідко має емпіричний 
характер. Поглиблення досліджень у даному напрямку, з’ясування механізмів 
розвитку ідіопатичної патології об’єму навколоплодових вод дасть можливість 
оптимізувати лікувально-профілактичні заходи при даних патологічних станах. 
Останнє буде сприяти вирішенню проблеми прогнозування, своєчасного 
проведення лікувально-профілактичних заходів, що приведе до зниження 
неінфекційних ускладнень у вагітних, плода і новонародженого, а також до 
покращення показника перинатальної захворюваності й смертності. Вирішенню 
зазначеної проблеми і присвячена дана дисертаційна робота. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри акушерства та 

гінекології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «Оцінка та шляхи 
покращення репродуктивного здоров’я жінок, перинатальні аспекти вагітності в 
умовах нестачі йоду і еконавантаження» (№ державної реєстрації 0110U001968), 
«Моніторинг гестаційного процесу при патології навколоплодового середовища» 
(№ державної реєстрації 0115U001289), де дисертант є основний виконавець. 

Проведені дослідження узгоджуються із державними програмами 
«Репродуктивне здоров’я нації на 2006 – 2015 роки» (№224 від 27.04.2006 р.), 
«Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 р.» (концепція 
загальнодержавної програми від 16. 03. 2017 р.). 

Тема докторської дисертації і її науковий консультант затверджені Вченою 
радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України та 
проблемною комісією МОЗ НАМН України «Акушерство та гінекологія», 
протоколи (№ 3 від 23.03.2012 р. та № 2 від 14.06.2013 р.). 

Мета дослідження. Зниження частоти акушерських і перинатальних 
ускладнень шляхом удосконалення технології допомоги вагітним при 
ідіопатичній патології навколоплодового середовища. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити частоту і особливості гестаційного процесу у жінок при 

ідіопатичній патології навколоплодового середовища. 
2. Встановити провідні фактори ризику ідіопатичної патології навколо-

плодового середовища під час вагітності. Розробити систему індивідуального 
прогнозу даної патології. 

3. Визначити діагностично-прогностичну цінність дослідження матково-
плацентарної і плодово-плацентарної геодинаміки, фетальної біофізичної 
активності при маловодді й багатоводді. 
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4. Дослідити особливості структур та васкуляризації плодових оболонок 
при ідіоматичній патології об’єму навколоплодових вод та визначити їх участь у 
механізмах розвитку оліго- й полігідроамніону. 

5. З’ясувати роль зміни осмолярності плазми крові матері і електролітного 
балансу в ґенезі мало- і багатоводдя нез’ясованої етіології. 

6. Оцінити етапність змін матково-плацентарного і плодово-плацентарного 
кровообігу в жінок при ускладненому гестаційному процесі помірним 
ідіопатичним маловоддям і багатоводдям. 

7. Дослідити стан ниркової геодинаміки і сечовидільної функції у плода при 
оліго- й полігідроамніонії. 

8. Визначити діагностично-прогностичне дослідження індексу амніотичної 
рідини, показників матково-плацентарно-плодового кровоплину, STV, 
варіабельності ЧСС плода, фетальної біофізичної активності плода, стану 
ренальної геодинаміки і фетального діурезу при ідопатичній патології об’єму 
навколоплодових вод. 

9. Розробити, апробувати і впровадити у практику перинатальної медицини 
профілактично-терапевтичні заходи та алгоритм  патронажу при помірному 
ідіоматичному мало- і багатоводді.  

10. Дати комплексну оцінку ефективності розробленої технології допомоги 
при патології навколоплодового середовища. 

Об’єкт дослідження: вагітність, ускладнена патологією навколоплодового 
середовища. 

Предмет дослідження: амніотична рідина, біофізичний профіль плода, 
матково-плацентарний, плацентарно-плодовий, параплацентарний кровоплин, 
фетальний діурез, плацента, навколоплодові оболонки, осмолярність плазми крові 
матері. 

Методи дослідження: клініко-лабораторні, біофізичні, ультрасонографічні,  
доплерометричні, морфологічні, математичні і статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Проведені дослідження 
дозволили одержати нові відомості про фактори ризику виникнення ідіопатичної 
патології навколоплодового середовища. Вперше виділені провідні чинники 
розвитку маловоддя і багатоводдя, що дозволило розробити методологію 
індивідуального прогнозу даної патології. Заслуговує на увагу розроблена 
наукова концепція розвитку ідіопатичної патології об’єму навколоплодових вод. 

Уперше доведено, що дана патологія виникає на тлі дисфункції плаценти, 
порушення параплацентарного обміну амніотичної рідини, дисфункції зустрічних 
потоків материнської і плодової гемодинаміки, а також зміни осмолярності й 
електролітного балансу плазми крові матері. Одержані принципово нові дані про  
роль специфічних морфологічних змін у мікроциркуляторному руслі в басейні 
маткових і плацентарних судин на тлі затримки формування низькорезистентного 
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кровоплину в даних структурах у формуванні патології навколоплодового 
середовища. 

Вперше проведене поглиблене дослідження регіональних особливостей 
ренальної гемодинаміки й сечовидільної функції у плода при мало- і багатоводді. 

Суттєва новизна притаманна результатам визначення діагностичної цінності 
проведення дослідження кровоплину в басейні МА, АП, НА, варіабельності ЧСС, 
артеріальної ацидемії (STV) та біофізичної активності (тонусу, ЕПРП, ДРП) для 
оцінки стану плода у вагітних з патологією навколоплодового середовища. 

Результати проведених досліджень дозволили розширити уяву про 
етіопатогенез розвитку помірного ідіопатичного мало- і багатоводдя та створити 
теоретичні передумови для оптимізації комплексного підходу до лікувально-про-
філактичних заходів, вибору акушерської тактики ведення вагітності й вибору 
методу розродження. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 
результатів наукового дослідження полягає в тому, що розроблена і широко 
впроваджена в практичну охорону здоров’я система організації заходів, 
спрямованих на удосконалення технології надання допомоги вагітним при 
ідіопатичній патології навколоплодового середовища. 

Проведенні наукові дослідження дозволили встановити особливості 
преморбідного тла, клінічного перебігу вагітності й пологів, частоту 
пренатальних ускладень, а також виділити основні фактори ризику і на їх основі 
розробити індивідуальну систему прогнозування мало- і багатоводдя нез’ясованої 
етіології. 

Розроблено концепцію та удосконалено технологію надання акушерської 
допомоги вагітним при патології об’єму навколоплодових вод шляхом 
диференційованої корекції осмотичного тиску плазми крові матері з 
використанням колоїдів, кристалоїдів, стабілізаторів капілярної проникливості. 
Запропоновано критерії ранньої діагностики та методи комплексної терапії 
порушень антенатального стану плода. 

Розроблена, апробована і впроваджена у практику медичних закладів 
технологія допомоги при ідіопатичному мало- і багатоводді забезпечує зниження 
дисфункції плаценти в 1,5 і 2 рази, антенатальний дистрес в 1,3 і 1,7 разу, ЗВУР 
плода відповідно у 2 рази, перинатальну патологію у 1,2 і 1,4 разу. 

Впровадження дослідження. Результати наукових досліджень впроваджені 
в практику багатьох пологодопоміжних закладів України (м. Київ, Ужгород, 
Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Суми). 

Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються в навчальному 
процесі кафедри акушерства і гінекології та охорони материнства і дитинства 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 
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Теоретичні положення і практичні рекомендації включені в матеріали при 
написанні монографії, методичних рекомендацій для практичних занять з 
акушерства для студентів, лікарів-інтернів і практичних лікарів. 

Особистий внесок автора. Отримані дані є результатом самостійної роботи 
автора. Здобувачем особисто зроблений патентний пошук, проаналізовано 
наукову літературу з проблеми, розроблено програму й методологію дослідження, 
вибрана тема, мета і завдання дослідження, визначено основні етапи й напрямки 
їх дослідження. Дисертантом із 8156 випадків зроблено вибірковий аналіз і 
проаналізовано 300 історій пологів та карт новонароджених, а також самостійно 
або за його особистої участі проведено всі клінічні спостереження, біофізичні, 
ультразвукову, лабораторні й морфологічні дослідження. 

Обстежено 350 тематичних жінок. Із них 150 вагітних ідіопатичним 
маловоддям, 150 – із багатоводдям та 50 – із фізіологічною вагітністю. Автором 
уперше висловлена концепція, що патофізіологічні механізми розвитку 
ідіопатичної патології об’єму навколоплодових вод базуються на змінах 
осмолярності плазми крові матері, гемодинаміки в мережі матково-плацентарної і 
плодово-плацентарної систем, параплацентарній ланці на тлі затримки гестаційної 
перебудови судинного русла та морфофункціональних змінах у структурних 
компонентах плаценти і плодових оболонках. 

Дисертантом особисто розроблена система індивідуального прогнозу 
ідіопатичного оліго- й полігідроамніону та схема комплексного 
диференційованого лікування вагітних, проведена оцінка ефективності 
терапевтичних заходів. Упровадження практичних рекомендацій у лікувальний та 
навчальний процес проводилось за особистої участі здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи оприлюднені на міжнародних конференціях «Актуальные вопросы 
акушерства гинекологии и перинатологии» (Судак, 2010, 2011, 2012), ХІІI з’їзді 
акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Охорона репродуктивного здоров’я. Профілактика материнської та 
перинатальної захворюваності і смертності» (Одеса, 2011), науково-практичні 
конференції з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, 
наслідки, перспективи» (Чернівці, 2011), науково-практичні інтернет-конференції 
з міжнародною участю «Значення морфологічних наук на сучасному етапі 
розвитку людини» (Чернівці, 2014), 65-й – 68-й підсумкових конференціях 
професорсько-викладацького складу УжНУ (Ужгород, 2011 – 2019), IV конгресі 
анатомів, гістологів, ембріологів і топографо-анатомів України (Запоріжжя, 2015), 
ХІV з’їзді акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та 
репродуктології в сучасних умовах (Київ, 2016), пленумі Асоціації акушерів-
гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю 
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«Акушерство, гінекологія та репродуктологія, освіта, клініка, наука» (Одеса, 
2017), IV науково-практичній конференції з міжнародною участю (Чернівці, 
2017), науково-практичній конференції «Актуальні питання акушерства та 
гінекології» (Львів, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 41 наукова праця. Із них: 32 
статті у журналах; 24 у фахових виданнях, рекомендованих ВАК і ДАК України; 
27 одноосібних; 6 статей у іноземних періодичних та 3 у науковометричних 
виданнях; 9 тез доповідей, 1 монографія, 3 деклараційні патенти на корисну 
модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 290 сторінках 
комп’ютерного тексту. Робота складається з анотації, вступу, огляду літератури, 
матеріалів та дослідження, чотирьох розділів із викладом отриманих результатів, 
аналізу й обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій та 
використаних джерел (326) і додатків. Роботу ілюстровано 50 таблицями і 106 
рисунками, із них 97 у вигляді фото. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети і виконання 

поставлених у роботі завдань був проведений ретроспективний аналіз 8156 
історій пологів та проспективне поглиблене комплексне обстеження 300 вагітних 
жінок з одноплідною вагітністю, де було діагностовано мало- і багатоводдя та 
виключена інфекційна патологія, цукровий діабет, імуноконфлікт, дисбіотичні 
порушення статевих шляхів, аномалій розвитку плода (УЗД діагностика, 
визначення АФП при необхідності генетичне консультування), які народжували у 
клініці за останні 9 років (2008–2017 рр.). 

Для розробки системи прогнозування мало- або багатоводдя із 222 випадків 
нез’ясованої етіології на першому етапі проведений вибірковий клініко-
статистичний аналіз 100 історій пологів у жінок з ідіопатичним маловоддям (І 
група) і 100 історій пологів – із багатоводдям (ІІ група), 100 історій пологів 
соматично здорових жінок із фізіологічною вагітністю, у яких проводилося 
стандартне обстеження і спостереження відповідно до клінічного протоколу 
(наказ МОЗ України №624 від 3.11.2008 р.). 

На другому етапі вагітні, де проводилася традиційна терапія у разі мало- і 
багатоводдя згідно з рекомендацією Є.К. Айламазян и др. (2007); В.М. Запорожан 
та ін. (2013) були виділені у 2 репрезентативні групи: 

ІІІ група (n=50) вагітних із помірним ідіопатичним маловоддям; 
ІV група  (n=50) – із багатоводдям та 50 соматично здорових жінок із 

фізіологічною вагітністю – контрольна група (КГ). 
У всіх вагітних поряд із загально-клінічними, лабораторними і 

мікробіологічними методами дослідження, передбаченими клінічним протоколом 
(наказ МОЗ України №417 від 15.07.2011 року), обстеження проведено 
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комплексно із застосуванням спеціальних методик ультразвукового і 
допплерівського дослідження за допомогою апарату «TOSHIBA» SAL-38A та 
Sono Scapa Sco Exp , який обладнано блоком пульсової хвилі й функцією 
кольорового допплерівського картування. 

На третьому етапі проведено поглиблене комплексне клініко-параклінічне 
обстеження 200 вагітних жінок: 100 – із помірним ідіопатичним маловоддям (V 
група); 100 – із багатоводдям (VІ група), які на основі подібних патогенетичних 
механізмів, у свою чергу, розподілили на 4 підгрупи: VА (n=50) і VІС (n=50), де 
переважали гемодинамічні порушення (ГП) у біосистемі мати-плацента-плід і VБ 
(n=50) і VІД (n=50), для яких характерне порушення водно-електролітного 
балансу (ВЕБ) у матері. 

Алгоритм ведення вагітності передбачав спостереження і комплексне 
обстеження до лікування – в 30–32 тижні гестації та після – в 35–36 тижнів 
вагітності на тлі запропонованих лікувально-профілактичних заходів, що 
передбачали: активацію ангіогенезу; корекцію водно-електролітного балансу; 
покращення матково-плацентарно-плодового кровоплину, плацентарного і 
параплацентарного обміну амніотичної рідини, метаболізму, антиоксидантного 
захисту клітин і тканин, біофізичної активності й сечовидільної функції у плода. 

Ефективність запропонованих лікувально-профілактичних заходів 
порівнювалась із ІІІ і ІV клінічними групами на тлі традиційної терапії і КГ. 

На ультразвуковому приладі «TOSHIBA» SAL-38A, в акушерських 
програмах згідно з рекомендацією Т. Халлагурта (2010), вираховували індекс 
амніотичної рідини (ІАР) й верифікували діагноз: ІАР від 5 см до 9 см ставили 
діагноз помірне ідіопатичне маловоддя; від 20 см до 24 см – багатоводдя; від 
10 см до 20см – норми. 

Окрім того, проводили оцінку антенатального розвитку плода та 
відповідності його гестаційному віку, використовуючи ультразвукове сканування 
плода й плаценти. У динаміці гестації: вимірювали біпарієтальний розмір голівки 
(БПГ), середній діаметр грудей (СДГ), середній діаметр живота (СДЖ); 
оцінювали відповідність розвитку плаценти терміну гестації та її зрілість. 

Оцінка відповідності розвитку плаценти терміну гестації проводилась за 
методикою, рекомендованою Л.Б. Маркіним, О.О. Михайловою (2011). 

Стадію зрілості плаценти визначили за критеріями P. Grannum et al. (1999). 
За розробленою нами методикою, на основі бальної оцінки товщини, 

ехогенності й васкуляризації d. рarietalis судили про стан параплацентарної ланки 
обміну амніотичної рідини. 

Характеристику життєвих функцій і антенатального стану плода проводили 
на основі системної оцінки матково-плацентарно-плодового кровоплину, серцевої 
діяльності, біофізичної активності, зрілості легень і функціонального стану 
сечовидільної функції у плода. 
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Стан матково-плацентарно-плодового кровоплину оцінювали за профілем 
КШК і кутозалежними індексами судинного опору (С/Д, ІР, ПІ) у маткових 
артеріях (МА), артеріях пуповини (АП), середній матковій артерії (СМА), 
низхідній аорті (НАо), ниркових артеріях (НА) плода. 

Оцінка порушень системного матково-плацентарно-плодового кровоплину 
згідно з класифікацією А.Н. Срижакова и др. (1990), відповідно до якої до ІА 
ступеня відносили випадки з нормальним плацентарно-плодовим (ППК), але з 
порушенням матково-плацентарним (МПК) кровоплином; до ІБ ступеня – із 
нормальним МПК, але зниженим ППК; до ІІ ступеня – із порушенням як МПК, 
так ППК, але із збереженням діастолічної компоненти в артерії пуповини (АП); до 
ІІІ – критичного ступеня – із відсутністю діастолічної компоненти в артерії 
пуповини (АП) при збереженому або зниженому МПК. 

Серцева діяльність плода оцінювалась на основі показника базальної частоти 
серцевих скорочень (БЧСС), варіабельності частоти серцевого ритму із 
урахуванням показників метаболічної ацидемії при гіпоксії плода (STV) за 
критеріями Девіса/Редмана. Запис здійснювали в напівфовлерівському положенні 
вагітної на комп’ютерному фетальному моніторі «Sonicair Team Care». 

Зрілість легень у плода оцінювали ехографічно в порівнянні зі стабільною 
ехограмою печінкової тканини за методикою М.Б. Оханкіна и др. (1989). 

Висновок про біофізичну активність плода робили на основі біофізичного 
профілю відповідно до клінічного протоколу «Затримка росту плода» (наказ МОЗ 
України №782 від 29.12.2005 р.) із врахуванням пропозицій Л.Б. Маркіна, 
З.З. Филипів (2010). Дослідження дихальних рухів плода (ДРП) здійснювали в 
М- режимі у поздовжньому і поперечному перерізі протягом 30- хвилинного 
ехографічного спостереження. Вирізняли поодинокі нерегулярні та регулярні 
епізодичного характеру ДРП типу вдих – видих (звичні), подвійні, потрійні, 
миготливі, (із коротким поверненням до вдиху на фазі видиху), пролонговані (із 
затримкою вдиху) та гикавкоподібні («gasps») із переважанням вдиху над 
видихом і вираженою амплітудою руху діафрагми. 

М’язовий тонус оцінювали за здатністю плода повертатися в стан флексії 
після здійснення рухів. Виділяли епізоди розгинання кінцівок із поверненням їх у 
стан флексії і епізоди розгинання його спинки. Реєстрували й оцінювали характер 
ковтальної активності плода. Для об’єктивізації біофізичної активності плода 
використовували відносні показники у вигляді індексів ДРП і ГРП. Індекс ДРП– 
процентне співвідношення тривалості постійних ДРП до часу спостереження. 
Індекс ГРП – це процентне співвідношення загальної тривалості ГРП до часу 
дослідження. 

Оцінка розвитку нирок у плода проводилась за методикою С.С. Бадалян 
(1986) на основі визначення їх об’єму, який розраховували за формулою: 
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V3H=0,5233∙А∙Б∙В, де: А – поздовжній, Б – поперечний, В – передньо-задній 
розміри нирок. 

Вимірювання А і Б розмірів проводилося поздовжнім скануванням черева 
матері, В – поперечним. Ниркову перфузію оцінювали на основі індексу 
перфузійного опору (ІПО), рекомендованого В.М. Облазницьким (2010), який 
розраховували за формулою: ІПО=VovBПB+VovAo/VovHA+IPHA, де VovBПB – 
середня швидкість кровоплину у верхній порожнистій вені, СМ/С; VovAo – середня 
швидкість кровоплину в аорті, СМ/С; VovHA – середня швидкість кровоплину в 
нирковій артерії, СМ/С; IPHA – індекс резистентності ниркової артерії, ум. од. 
Ехогенність паренхіми ниркової тканини оцінювали в зоні мозкового шару та 
чашечко-маткової зони з метою оцінки ішемії ниркової тканини. 

Сечовидільна функція нирок оцінювалась ехографічно за визначенням 
кількості одногодинної екскреції сечі А.П. Полянин (1983) у динаміці, яку 
визначили за формулою: Vсм3= 4/3П∙1/2А∙1/2В∙1/2С, де: А – довжина сечового 
міхура, яка вимірювалась поздовжнім скануванням від дна до шийки, см; В – 
максимальний поперечний розмір, см; С – передньо-задній розмір, см, визначення 
яких проводилось поперечним ультразвуковим скануванням. 

Функціональний стан нирок оцінювали за допомогою проби з гіпертонічним 
розчином глюкози (20 мл – 40% глюкози струминно довенно) із наступним 
визначенням на 10 хвилині – піковий ріст цукру в крові матері, а відповідно, і 
плода та на 30 хвилині на тлі подвійного зниження рівня цукру. Екскрецію сечі 
визначали за методикою Н.Г. Павлова (1983), а цукор крові загальноприйнятим 
методом. 

Стан фетоплацентарного комплексу оцінювали шляхом визначення 
показників рівнів основних гормонів: плацентарного лактогену (ПЛ), 
хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), прогестерону (Пг), вільного 
естродіолу (Е), кортизолу (Кр), визначення яких проводилось імуноферментним 
аналізом за загальноприйнятими методиками відповідно до інструкції наборів 
реагентів. Гемостаз оцінювали за рівнем фібриногену, протромбіновим індексом і 
агрегацією тромбоцитів з АДФ %. 

Осмолярність плазми крові матері визначали кріометодом, інші показники 
водно-електролітного і білкового обміну виконували у біохімічній лабораторії та 
на апараті «Біометріка». 

Матковий деальдегід (МДА) визначили в тесті з тіобарбітуровою кислотою 
електрофотометрично, за методикою І.Д. Стальної (1977). Вміст дієнових 
кон’югатів (ДК) – методикою І.Д. Стальної, М.Г. Грішвілі (1987). АОСЗ 
оцінювали за активністю каталази, супероксиддисмутази та вмістом вітамінів А і 
Е, згідно з загальноприйнятими методами. 

Матеріалом для морфологічного дослідження були шматочки плаценти, 
навколоплодових оболонок, які отримували після відділення посліду та біоптати 
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плацентарного ложа матки, що одержували під час кесаревого розтину або зіскріб 
із матки після пологів, який отримували за допомогою гострої кюретки 
«Медінтехвест ЗАО». 

Матеріал фіксували у 10% розчин нейтрального формаліну, зневоднювали у 
етилових спиртах і заливали в парафінові блоки. Гістологічні зрізи товщиною 
5-7 мкм фарбували гематоксиліном і еозином загальноприйнятими методами. 

У гістологічних зрізах біоптатів плацентарного ложа матки, d. parietalis 
навколоплодових оболонок та плаценти при збільшенні світлового мікроскопа 
МБИ – 3х600 (об’єктив х 40; окуляр х 10; бінокулярна насадка АУ – 12 х 1,5) 
вивчали гестаційну перебудову ендометріальних сегментів СА та внутрішньо-
плацентарних судин. 

На гістологічних зрізах плодових оболонок при збільшенні світлового 
мікроскопа МБИ – 3х6003х600 (об’єктив х40; окуляр х10; бінокулярна насадка 
АУ – 12х1,5), визначали морфометричним методом Стефанова С.Б. відносні 
площі структурних компонентів навколоплодових оболонок у відсотках за 
допомогою періодичної морфометричної сітки на площі 625 мкм. 

Зображення гістологічних препаратів за допомогою відеокамери Camery CM-
5500CH виводили на екран монітора комп’ютера і на ньому проводили 
морфометричні підрахунки. 

Морфофотографування структурних компонентів плаценти, плодових 
оболонок і СА плацентарного ложа та d. parietalis проводили на цифровому 
фотопараті Sony DSH-H5, 7,2 Mpx. 

Математичні розрахунки статистичної обробки отриманих результатів 
виконані згідно з рекомендаціями О.П. Мінпера (1991) і здійснювалися за 
допомогою стандартних програм статистичного аналізу In Vivo Stat V. 3,0, Sofa 
Stat V.1.4.6 та Libre Office Calc V. 5.2, 2.2 із використанням перевірки 
нормальності розподілу. Середні величини відображено у форматі M±m, де М – 
середнє значення, m – середньоквадратична похибка від М порівняння середніх 
величин проведено за t-критерієм Стьюдента з поправкою Бонфероні 
(Е.А. Вукулів, 2008). Для порівняння достовірності різниці між групами за 
частотою проявів ознаки застосували критерій χ2 Пірсона (Pearson chi–squared). 
Достовірними вважалися відмінності зі статистичною значимістю р<0,05 
(вірогідність різниці більше 95%). 

Дослідження проведено з урахуванням основних принципів Гельсінської 
декларації з дотриманням принципів інформованості, конфіденційності та етики 
(витяг з протоколу № 5, засідання комісії з питань біоетики від 17. 01. 2019 р. 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). 

Результати досліджень та їх обговорення. Отримані дані на основі 
ретроспективного аналізу за архівними матеріалами (8158 історій пологів у жінок 
з одноплідною вагітністю) показав, що показник середньостатистичної частоти 
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патології об’єму навколоплодових вод складає 8,7%, а ідіопатичне мало- і 
багатоводдя в структурі даної акушерської патології – 31,3% і 31,2% відповідно. 

Серед особливостей варто відзначити високий відсоток серед вагітних жінок 
при ідіопатичному мало- і багатоводді порівняно з КГ вікових першородячих 
(маловоддя: 32,0%, χ2=2,05, p=0,15; багатоводдя: 34,0%, χ2=3,00, p=0,083; КГ: 
22,0%), пацієнток розумової праці (маловоддя: 46,0%, χ2=9,69, p=0,0019, 
багатоводдя: 49,0%, χ2=12,43, p=0,00042; КГ: 24,0%), неодружених (маловоддя: 
17,0%, χ2=2,93, p=0,087; багатоводдя: 15,0%, χ2=1,77, p=0,18; КГ: 8,0%) із пізнім 
менархе (маловоддя: 7,0%, χ2=1,86, p=0,17; багатоводдя: 6,0%, χ2=1,17, p=0,28; КГ: 
2,0%), тривалим менструальним циклом (маловоддя: 19,0%,  χ2=6,58, p=0,010; 
багатоводдя: 18,0%, χ2=5,73, p=0,017; КГ: 6,0%), олігоменореєю (маловоддя: 
15,0%, χ2=1,77, p=0,18; багатоводдя: 16,0%, χ2=2,32, p=0,13; КГ: 8,0%), непліддям 
(маловоддя: 17,0%, χ2=7,66, p=0,0056; багатоводдя: 18,0%, χ2=8,63, p=0,0033; КГ: 
4,0%), гіперандрогенією (маловоддя: 14,0%,  χ2=10,38, p=0,0013; багатоводдя: 
13,0%, χ2=9,29, p=0,0023; КГ: 1,0%),  рубцем на матці (багатоводдя: 11,0%, 
χ2=5,27, p=0,022; маловоддя: 9,0%, χ2=3,60, p=0,058; КГ: 2,0%), лейоміомою 
(багатоводдя: 6,0%, χ2=1,17, p=0,28; маловоддя: 4,0%, χ2=0,17, p=0,68; КГ: 2,0%), 
ендометріоз матки (маловоддя: 4,0%, χ2=0,82, p=0,37; багатоводдя: 3,0%, χ2=0,26, 
p=0,61; КГ: 1,0%), артифіційні аборти у ранні (маловоддя: 27,0%, χ2=7,31, 
p=0,0069; багатоводдя: 25,0%, χ2=5,72, p=0,017; КГ: 11,0%) і пізні (маловоддя: 
8,0%, χ2=4,19, p=0,041; багатоводдя: 5,0%, χ2=1,55, p=0,21; КГ: 1,0%) терміни 
гестації. 

Варто відзначити у вагітних жінок в анамнезі високу частоту перенесених 
дитячих інфекцій, а саме: кір (маловоддя: 17,0%, χ2=9,39, p=0,0022; багатоводдя: 
16,0%, χ2=8,37, p=0,0038; КГ: 3,0%), скарлатина (маловоддя: 8,0%, χ2=4,19, 
p=0,041; багатоводдя: 9,0%, χ2=5,16, p=0,023; КГ: 1,0%), епідемічний паротит 
(7,0% і 7,0%, χ2=1,86, p=0,17; КГ: 2,0%). 

Враховуючи основну спрямованість наукових досліджень, особливий інтерес 
становлять дані про клінічний перебіг вагітності, які вказують на високу частоту 
акушерських ускладнень: недоношування вагітності (маловоддя: 25,0%, χ2=14,16, 
p=0,00017; багатоводдя: 22,0%, χ2=10,96, p=0,00093; КГ: 5,0%), мимовільні аборти 
у ранні (маловоддя: 21,0%, χ2=9,95, p=0,0016; багатоводдя: 18,0%, χ2=7,07, 
p=0,0078; КГ: 5,0%), і пізні терміни вагітності (маловоддя: 8,0%, χ2=4,19, p=0,041; 
багатоводдя: 5,0%, χ2=1,55, p=0,21; КГ: 1,0%), передчасні пологи (маловоддя: 
12,0%, χ2=8,23, p=0,0041; багатоводдя: 11,0%, χ2=7,18, p=0,0074; КГ: 1,0%), ранні 
токсикози (маловоддя: 21,0%, χ2=13,68, p=0,00022; багатоводдя: 23,0%, χ2=15,96, 
p<0,0001; КГ: 3,0%), та прееклампсія (маловоддя: 19,0%,  χ2=13,62, p=0,00022; 
багатоводдя: 12,0%, χ2=6,22, p=0,013; КГ: 2,0%), негативно вплинуло на наслідки 
розродження, зокрема неонатальну патологію. Найбільш частим ускладненням 
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була антенатальна загибель плода (маловоддя: 9,0%, χ2=5,16, p=0,023; 
багатоводдя: 5,0%, χ2=1,55, p=0,21; КГ: 1,0%). 

Зважаючи на дані статистичного матеріалу та з метою встановлення  зв’язку 
ідіопатичного мало- або багатоводдя у вагітних жінок із чинниками ризику, було 
проведено обчислення показника відносного ризику (ВР) за методикою 
Р.Н. Степанова и др. (1990), що дозволило виділити так звані прогностичні 
моніторингові чинники. При цьому відносний ризик яких становив 2 і більше. 

Відповідну групу ризику склали: вікові першородячі (ВП), пацієнтки 
розумової праці (РП), неодружені (НО), жінки що перенесли кір (К), скарлатину 
(С), епідемічний паротит (ЕП) в дитинстві, з пізнім менархе (ПМ), збільшенням 
тривалості менструального циклу – 32 дні й більше (ЗТМ), олігоменореєю (О), 
непліддям (Н), гіперандрогенією (ГА), доброякісною патологією шийки (ДПШ) 
матки, рубцем на матці (РМ), лейоміомою матки (ЛМ), ендометріозом матки 
(ЕМ), а також першовагітні (ПВ), із 1-2 артифіційними абортами у ранні (АР) і 
пізні (АП) терміни, мимовільними абортами в ранні (МАР) і пізні (МАП) терміни, 
передчасними пологами (ПП), антенатальною загибеллю плода (АЗП); 
ускладненнями вагітності: невиношуванням (НВ), раннім токсикозом (РТ), 
прееклампсією (ПЕ). 

Відповідно до методики А.А. Суслопарова и др. (1997), кожну розрахункову 
ознаку (діагностичний чинник) визначали через поправочний коефіцієнт (Q). 

Вірогідність відносного ризику (ВР) виникнення ідіопатичного мало- або 
багатоводдя у кожному конкретному випадку визначали у відсотках (%), що 
вираховували за допомогою логарифмування поправочного коефіцієнта чинника 
ризику (Q) та підсумування логарифмів і знаходження антилогарифму від 
сумарного показника, поділеного на число чинників (n) відповідно наведеної 
схеми: ВР%М або Б = alg (lgQBП + lgQBП + lgQHO + lgQK + lgQC + lgQEП + 
lgQПM + lgQЗТМ + lgQO + lgQH + lgQГА + lgQДПШ + lgQРМ + lgQЛМ + lgQЕМ 
+ lgQПВ + lgQАР + lgQАП + lgQМАР + lgQМАП + lgQПП + lgQАЗП + lgQНВ + 
lgQРТ + lgQПЕ / n=25, де n – кількість діагностичних чинників. 

Згідно з отриманими даними на основі логарифмів поправочних коефіцієнтів, 
за виділеними розрахунковими ознаками антилагорифмів середньостатистичної 
вірогідності розрахунку ідіопатичного мало- і багатоводдя складена таблиця 
прогнозу із визначенням вірогідності у відсотках (%). 

На основі наведених вище даних діагностичних значень розрахункових 
ознак, вірогідність ідіопатичного мало- і багатоводдя у когорті досліджуваних 
груп у середньому складає 4,3% і 4,4%. 

Отримані результати ретроспективного клініко-статистичного аналізу стали 
поштовхом для проведення поглиблених досліджень біосистеми мати-плацента-
плід та параплацентарної ланки обміну амніотичної рідини у вагітних жінок при 
ідіопатичному мало- і багатоводді. 
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Із цією метою на ІІ етапі дослідження було здійснене більш глибоке вивчення 
репродуктивного анамнезу, особливостей клінічного перебігу вагітності й 
пологів, структурно-функціональної перебудови в матково-плацентарному 
комплексі та параплацентарній ланці обміну амнітичної рідини. 

Групи вагітних із помірним ідіопатичним мало- і багатоводдям сформовані 
на підставі величини діагностичного показника ІАР з урахуванням їх 
репрезентативності за віком, паритетом, соціально-економічним станом. 

Обстежувані вагітні у разі маловоддя скаржилися на підвищення тонусу 
матки, а також на зміни відчуття рухової активності плода. Для багатоводдя 
характерними ознаками були: флюктуація і надмірна рухова активність плода. 
Серцеві тони у плода вислуховувалися нечітко. Матка завжди була напружена, 
тугоеластичної консистенції. Гістерографічно у 58,0% випадків при маловодді й у 
60,0% у разі багатоводдя мала місце загроза передчасних пологів у 30-32 тижні 
гестації. 

Відповідно у жінок при маловодді спостерігалось зниження щотижневого 
приросту висоти стояння дна матки і обводу живота, а у разі багатоводдя – їх 
випередження. 

Заслуговує на увагу той факт, що мало- і багатоводдя у досліджуваних 
групах відносно КТ досить часто супроводжувалися раннім токсикозом (32,0% і 
28,0% проти 12,0%, р<0,05), прееклампсією (26,0% і 32,0% проти 2,0%, р<0,05), 
анемією вагітних (22,0% і 24,0% проти 12,0%, р>0,05). 

За показником середнього об’єму еритроцита (MCV) нормоцитарна анемія 
(MCV між 82 і 92 фл) спостерігалося при маловодді у 19 (38,0%) і в 18 (36,0%) – у 
разі багатоводдя, мікроцитарна гіпохромна (MCV<82 фл) – 9 (18,0%) і в 
10 (20,0%). Макроцитарна анемія (MCV>95 мф) не виявлена у жодному випадку. 

Репродуктивний анамнез у основних досліджуваних групах був обтяжений 
високою частотою мимовільних викиднів (34,0% і 30,0%), артифіційних абортів 
(20,0% і 22,0%), передчасних пологів (10,0% і 12,0%), завмерлою вагітністю (8,0% 
і 6,0%). 

Серед основних нозологій генітальної патології переважали порушення 
оваріально-менструального циклу (36,0% і 34,0%), доброякісна патологія шийки 
матки (30,0% і 28,0%), непліддям (12,0% і 8,0%). Значно рідше траплялися 
лейоміома (6,0% і 4,0%) та ендометріоз (4,0% і 3,0%) матки. 

На нашу думку, аналіз асоційованих клінічних даних і репродуктивного 
здоров’я дозволяє вважати, що імплантація, ембріогенез і фетогенез тісно 
пов’язані як із підготовкою ендометрію до імплантації, так і з гестаційною 
перебудовою в плацентарному ложе матки й параплацентарній ланці обміну 
амніотичної рідини. 

Доплерометричне дослідження СА в центральній ділянці плацентарного 
ложа матки у вагітних жінок при помірному ідіопатичному мало- і багатоводді 
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виявило наявність високих значень індексів судинного опору. Середні значення, 
відповідно, склали: С/Д – 1,68±0,23 і 1,65±0,18; ІР – 0,38±0,06 і 0,37±0,05; ПІ – 
0,59±0,08 і 0,57±0,06 та перевищували аналогічні показники при неускладненій 
вагітності: С/Д – 1,52±0,27; ІР – 0,33±0,05; ПІ – 0,47±0,04 (р<0,05). КШК у СА 
плацентарного ложа вирізнялась вираженим зниженням діастолічної компоненти 
у фазу діастоли. 

У 11,0% вагітних жінок на тлі помірного ідіопатичного маловоддя (при 
порівнянні з контролем OR=12,25, p=0,0025) і в 3,0% – при багатоводді (при 
порівнянні з контролем OR=3,08, p=0,37) у фазу ранньої діастоли на 
доплерограмах МА і СА реєструвалась дикротична зазубринка. 

Клінічно в даних випадках спостерігався гіпертензивний синдром (рівень 
САТ вище 150 мм. рт. ст., ДАТ вище 100 мм. рт. ст.). 

Проведені морфологічні дослідження біоптатів плацентарного ложа матки 
при патологічному профілю КШК у СА показали затримку гестаційної 
трансформації ендометріальних сегментів СА в матково-плацентарні судини. На 
гістологічних препаратах судини мали  помірно звужений простір із чітко 
збереженого на значній частині інтими. Окремі СА зберігали на більшій частині 
інтими ендотеліальну вистилку. 

На основі результатів морфологічних досліджень розроблено систему 
бальної оцінки гестаційної трансформації СА: «1» – «2» бали – часткова 
(І ступінь), «3» – «4» бали – неповна (ІІ ступінь), «5» – «6» балів – повна (ІІІ 
ступінь). 

На основі проведених досліджень встановлений наступний кореляційний 
зв’язок: нормальний профіль КШК у СА – оцінка гестаційної трансформації «5»–
«6» балів (+) 0,65, патологічний профіль КШК – оцінка гестаційної трансформації 
«3»–«4» бали (+) 0,57. Найнижча оцінка «1»-«2» бали характерною була при 
виражених змінах профілю КШК та дистресі плода. 

Слід відзначити, що незалежно від ступеня гестації перебудови в СА 
плацентарного ложа матки як при олігогідрамніоні, так і у разі полігідрамніону 
КШК мала двофазний характер із низькою пульсацією і добре вираженим 
систолічним компонентом. 

Вивчення показників водно-електролітного балансу в даних групах вагітних 
показало, що осмолярність плазми крові у матері при помірному ідіопатичному 
маловодді становила 288,2±12,9 мОсм/кг Н2О, у разі багатоводдя – 281,4±9,6 
мОсм/кг Н2О проти 287,2±12,9 мОсм/кг Н2О у КГ (р>0,05). Одночасно відзначено 
несуттєву зміну концентрації йонів Na+,  гематокриту і питомої ваги сечі. 

Дослідження у цих випадках кровоплину в мікроциркуляторному руслі 
децидуального шару навколоплодових оболонок виявило достовірне  підвищення 
індексів судинного опору як у вагітних при олігогідрамніоні, так і у разі 
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полігідроамніону (С/Д – 1,92±0,17 і 1,88±0,12, РІ – 0,47±0,07 і 0,45±0,03, ПІ – 
0,70±0,06 і 0,64±0,05; КГ С/Д – 1,83±0,18, ІР – 0,40±0,06,  ПІ – 0,58±0,04, р<0,05). 

Доплерометричне та сонографічне сканування в режимі КДК виявило при 
помірному ідіопатичному мало- і багатоводді зміну товщини і васкуляризації 
децидуального шару навколоплідних оболонок залежно від об’єму 
навколоплодового середовища. У разі ідіопатичного олігідрамніону у 82,0% 
випадків виявлена бідна (1-2/см2 кольорових плям) або понижена (3-4/см2 
кольорові плями) васкуляризація на тлі атрофічного (ДІ: 1,0-1,5мм) або тонкого 
(ДІ:>1,5-2,0 мм) децидуального шару навколоплодових оболонок. 

У 66,0% випадках при багатоводді децидуальна частина навколоплідних 
оболонок була потовщена з підвищеною ехогенністю (ДІ:>3,0-4,0 мм) та 
пониженою васкуляризацією (3-4/см2 кольорових плям). 

У той же час, на тлі низькорезистентного кровоплину в СА, про що свідчать 
серединні показники С/Д, ІР, ПІ, які склали, відповідно: 1,88±0,15 і 1,85±0,16, 
0,44±0,03 і 0,42±0,02, 0,69±0,06 і 0,61±0,04 у 12,0% випадків при маловодді (ІІІ 
група) і в 38,0% у разі багатоводдя (ІV група) спостерігалися зміни водно-елек-
тролітного балансу організму вагітної (табл. 1). 

Таблиця 1 
Досліджувані показники водно-електролітного балансу при 

низькорезистентному кровоплині в СА (М±m) 

Показники 
Групи вагітних 

Маловоддя 
(ІІІ група) 

Багатоводдя 
(ІV група) КГ 

Осмолярність, 
мОсм/кг Н2О 

298,4±10,8 

t=2,78, p=0,016 
264,2±9,5 

t=-7,83, p<0,0001 287,2±12,9 

Натрій, ммоль/л 138,3±8,4 
t=2,00, p=0,076 

134,7±6,8 
t=1,21, p=0,24 132,5±5,3 

Гематокрит, л/л 0,32±0,02 

t=1,38, p=0,19 
0,28±0,04 

t=-2,97, p=0,0080 0,31±0,02 

Питома вага сечі 1,056±0,042 
t=0,76, p=0,46 

1,042±0,023 
t=-0,46, p=0,65 1,045±0,024 

Останнє свідчить про порушення регуляторних механізмів водно-
електролітного балансу у вагітних жінок при розвитку помірного ідіопатичного 
мало- або багатоводдя. 

Проте наведені вище дані без урахування морфологічних змін у структурних 
компонентах навколоплодових оболонок, що забезпечують параплацентарну 
ланку обміну амніотичної рідини, були б неповними і досить однотипними. 

При гістологічному дослідженні у 76,0% випадків при маловодді на тлі 
високорезистентного кровоплину СА і її гілках траплялася сітчатка або кистозна 
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трансформація децидуального шару з пониженою васкуляризацією, а у 24,0% 
дизонтогенна із атрофічними змінами в гілках (рис. 1). 

Як правило, у даних випадках простежувалася затримка росту плода та 
спостерігався субкомпенсований фетальний дистрес. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент плодових оболонок у вагітної при маловодді із 

дизоптогенною трансформацією децидуального шару.  
Забарвлення гематоксилін – еозин. Зб.: об.х20, ок.х10. 

 
Згідно з отриманими даними, типовою морфологічною ознакою у разі 

багатоводдя на тлі високорезистентного кровоплину в СА була підвищена 
складчатість з утворенням відростків амніального епітелію, що суттєво 
збільшувало відносну площу амніального епітелію (7,38±0,31% проти 6,38±0,56% 
у КГ, р<0,05). При цьому спостерігалося зменшення площі судинної компоненти в 
децидуальному шарі (1,41±0,16% проти 3,10±0,40% у КГ, р<0,05). Разом із тим у 
даних випадках у 2,6 разу частіше спостерігався набряк окремих ділянок 
компактного шару навколоплодових оболонок (рис. 2). 

У пацієнток із низькорезистентним кровоплином на тлі зміни водно-
електролітного балансу в організмі вагітної як при помірному ідіопатичному 
маловодді, так у разі багатоводдя спостерігалися несуттєві зміни з боку 
структурних компонентів навколоплодових оболонок. 

Принципове значення для реалізації росту і розвитку плода має 
морфофункціональний стан плаценти, яка у процесі прогресування вагітності 
поступово змінюється з ростом та диференціюванням плодового русла 
кровообігу. Останнє відіграє важливу роль у забезпеченні киснем і необхідними 
поживними речовинами плода. У  зв’язку з цим показники кровоплину в АП і її 
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гілках несуть інформацію безпосередньо про стан судинної системи в плодовій 
частині плаценти. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент новколоплодової оболонки при багатоводді. Відростки 

амніального епітелію та різке потовщення комплексного шару з набряком. 
Забарвлення гематоксилін – еозин. Зб.: об.х20, ок.х10. 

 
Середні значення С/Д в АП і при олігогідромніоні склали, відповідно: 

3,14±0,25 і 2,49±0,16 проти 2,56±0,40 і 2,05±0,25 в КГ (р<0,05). А у разі 
багатоводдя – 3,01±0,17 і 2,34±0,15 (р<0,05). КШК в АП мала двофазний спектр та 
характеризувалась низьким діастолічним компонентом. У цих випадках у 64,0% 
при помірному ідіопатичному маловодді й у 52,2% у разі багатоводдя на екрані 
монітору ехоструктура плаценти була дещо темнішою за ехоструктуру печінки 
плода. 

Проведені дослідження показали, що затримка формування 
низькорезистентної судинної системи в плодовому басейні тісно пов’язана із 
функціональним диференціюванням плодової частини плаценти. 

Встановлено, що при полігідроамніоні переважали проміжні незрілі 
ворсинки зі спазмом артерій, повнокрів’ям вен із наявністю значної кількості 
фібриноїду в міжворсинчастому просторі, що є характерною морфологічною 
ознакою І ступеня хронічної плацентарної гіпертензії (А.П. Милованов и др., 
1996). 

У плацентах при олігогідроамніоні на тлі високорезистентного кровоплину в 
АП переважали проміжні недиференційовані ворсини з малочисельною, як 
правило, кількістю плодових еритроцитів. 

У 8,0% випадків при олігогідромніоні з нульовими значеннями КШК в АП у 
плодовій частині плаценти переважали багаточисельні хаотично склерозовані 
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ворсини з варикозним розширенням інтраплацентарних вен, що є характерною 
морфологічною ознакою для ІІ стадії хронічної плацентарної гіпертензії 
(А.П. Милованов,1999). 

Слід зазначити, що при тривалому (>4 тижнів) високорезистентному 
кровоплині в АП на тлі розладів росту і диференціювання плодового русла 
кровообігу як при маловодді, так у разі багатоводдя спостерігалося формування 
артеріо-венозних шунтів, що забезпечують різницю тиску та регулюють 
швидкість кровоплину в плодовій частині плацентарного кровообігу.  

Із врахуванням отриманих даних у ІІІ групі спостереження, при 30 – 32 
тижневому терміні вагітності порушення матково-плацентарно-плодового 
кровоплину ІА ступеня відзначено у 21,9%, ІБ ступеня – у 28,1%, ІІ ступеня – у 
37,5% і ІІІ ступеня – у 12,5%. 

У вагітних ІV клінічної групи циркуляторні розлади ІА ступеню відмічено у 
34,8%, ІБ ступеню – у 47,8%, ІІ ступеню – у 17,4% відповідно. Критичний 
кровоплин (ІІІ ступінь) не зареєстрований. 

Проведені дослідження показали, що між формуванням плодово-
плацентарної гемодинаміки і антенатальним станом плода при ускладненій 
вагітності оліго- і полігідроамніоном існує тісний взаємозв’язок. 

Встановлено, що у всіх випадках високорезистентного кровоплину в АП у 
46,0% при олігогідроамніоні й у 52,0% у разі полігідроамніону переважав 
ундулюючий тип варіабельності ЧСС плода. 

У даних випадках спостерігався ареактивний НСТ та мали місце нечисельні 
акцелерації (1,5±0,4 уд/хв і 1,6±0,7 уд/хв) за 20-хвилинне спостереження. 
Амплітуда останніх склала (17,3±1,4 уд/хв і 1,6±0,7 уд/хв), тривалість (21,2±1,8 с і 
23,4±1,8 с) відповідно. На кардіотокограмі реєструвались низькоамплітудні 
(4,1±0,6 уд/хв і 5,6±0,4 уд/хв)  миттєві осциляції помірної частоти (3,3±0,6 уд/хв і 
3,9±0,8 уд/хв); показник STV знаходився в діапазоні (3,0 – 3,49 мл), що вказує на 
ацидоз. У 18,0% вагітних на тлі маловоддя спостерігався силентний тип 
варіабельності ЧСС плода. 

Амплітуда миттєвих осциляцій у середньому складала 2,9±0,4 уд/хв, частота 
– 3,2±0,6 уд/хв. У всіх випадках НСТ був ареактивним. Діапазон показника STV 
становив 2,5 – 2,99 відповідає важкому ступеню ацидемії, що відповідає важкому 
ступеню ацидемії у плода і вимагає вирішення питання щодо корекції 
метаболічних порушень і вибору способу розродження. 

За даними ультразвукової актографії на тлі хвилеподібного типу 
варіабельності ЧСС (амплітуда осциляцій > 6 уд/хв) плода в 30 – 32 тижні гестації 
групові рухи плода (ГРП) у середньому склали 4,1±1,2 ГРП за 30 хвилин 
спостереження. При цьому періодичні ГРП відбувались на тлі підвищеного 
тонусу м’язів згиначів, що забезпечувало плоду після рухової активності займати 
природню ортотонічну позу. 
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У всіх випадках при олігогідроамніоні в аналогічні терміни гестації на тлі 
«ундулюючого» типу ЧСС (амплітуда осциляцій 4-6 уд/хв) плода спостерігалось 
суттєве зниження ГРП (1,3±0,2 і 1,4±0,3) проти 4,1±1,3 ГРП у групі контролю 
(р<0,05). У даних випадках переважали в основному рухи окремих частин тіла 
(голова або кінцівки). Плід після рухової активності повертався у стан флексії із 
незначним запізненням. 

У той час, як при помірному ідіопатичному багатоводді у всіх випадках після 
завершення рухової активності плід повертався в стан флексії. 

У 12,0% випадків у разі помірного ідіопатичного багатоводдя на тлі 
«силентного» типу варіабельності ЧСС (амплітуда осциляцій 3 уд/хв і менше) 
після завершення хаотичної рухової активності плід тривалий час знаходився з 
частково розігнутими кінцівками і не повертаються в стан флексії. 

Важливою адаптаційною формою біофізичної активності, поряд із руховою, є 
зміна дихальних рухів, які сприяють не тільки розвитку легеневої тканини і 
дихальних м’язів, але й здійснюють саногенез трахіобронхіального дерева, 
завдячуючи механізму руху легеневої рідини в навколоплодові води. 

Встановлено, що у вагітних жінок при оліго- і полігідроамніоні протягом 30-
хвилинного спостереження відзначаються поодинокі (1,2±0,4 і 1,4±0,2) епізодичні 
дихальні рухи (ЕДР) тривалістю (32,6±1,7с і 36,4±1,5с), інтервал між якими 
складав до 6 с. 

Заслуговує на увагу наявність взаємозв’язку між станом кровоплину в АП 
типом варіабельності ЧСС плода і характером дихальних рухів плода у разі 
помірного ідіопатичного мало- і багатоводдя. У всіх випадках на тлі оліго- або 
полігідроамніону при хвилеподібному типі варіабельності ЧСС плода з високим 
діастолічним компонентом (С/Д<3) в АП спостерігалися звичайні (вдих-видих) 
показники, епізодичні дихальні рухи (ЕДР), частота яких за один епізод 30-
хвилинного спостереження складала 2 і більше ЕДР, тривалістю 60 с і більше. 

На тлі ундулюючого типу варіабельності ЧСС плода і зниженні діастолічного 
компоненту (С/Д>3) в АП виявлені регулярні або нерегулярні ЕДРП 1-2 за 30 
хвилинний період спостереження, тривалістю 30-60 с, які мали звичайний 
характер (вдих-видих) і подвійний, потрійний та миготливий тип, вирізнялися 
коротким поверненням до фази вдиху в період фази видиху. 

У 12,0% вагітних жінок на тлі помірного ідіопатичного маловоддя епізодичні 
дихальні рухи були відсутніми або мали патологічний характер типу «gasps» – 
переважання вдиху над видихом на тлі вираженої амплітуди руху діафрагми. 

Наведене, сприяє при неперекритій голосовій щілині виникненню 
меконіальної аспірації у плода (Л.Б. Маркін, І.М. Копчук, 2007). 

У вагітних жінок при мало- і багатоводді із низькорезистентним 
кровоплином в АП НСТ був позитивним (реактивним) у 26,0% і 12,0%. У цих 
випадках на КТГ реєструвався хвилеподібний тип варіабельності ЧСС плода. 
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При дослідженні серцевої діяльності плода встановлено, що у відповідь на 
рухи плода відзначались на КТГ ранні акцелерації, які в середньому складали 
(2,1±0,2 і 2,4±0,3) за 20-хвилинний запис КТГ. Амплітуда акцелерацій становила 
(17,6±1,2 уд/хв і 17,9±1,6 уд/хв), тривалість (42,3±2,4 с і 45,1±1,8 с) відповідно. У 
всіх випадках амплітуда миттєвих осциляцій склала (7.3±0,8 уд/хв і 8,1±0,9 уд/хв), 
частота (6,2±0,7 уд/хв і 6,1±0,8 уд/хв). Показник STV був більшим за 4 мс, що 
вказує на відсутність ациденамії  у плода та його задовільний стан. 

У 10,0% випадків при олігогідроамніоні й у 6,0% у разі помірного 
гідроамніону продолжувалося зниження амплітуди осциляцій (до 6,2±0,5 уд/хв і 
до 6,7±0,6 уд/хв) та частоти (до 5,8±0,5 уд/хв і до 6,1±0,6 уд/хв). На КТГ 
реєструвались поодинокі акцелерації, які в середньому становили (2,3±0,7 і 
2,4±0,6) за 20-хвилинне спостереження. Амплітуда акцелерацій склала (14,5±0,6 
уд/хв і 15,1±0,8 уд/хв). Тривалість (17,5±2,7 с і 18,0±2,1 с) відповідно. У цих 
випадках простежувалося зниження відповідно амплітуди миттєвих осциляцій 
(3,6±0,7 уд/хв і 3,9±0,4 уд/хв) та частоти (3,5±0,4 уд/хв і 3,8±0,5 уд/хв). При цьому 
монотонність ЧСС плода у разі маловоддя склала 80,0% при багатоводді – 66,7% 
запису. Показник STV був у діапазоні 3,5 – 4. Останнє, що вказує на початкову 
стадію ацидемії і розвиток дистресу плода (G.S. Dewes et al., 1992). 

На основі дослідження С/Д в АП, типу варіабельності ЧСС і показника 
ацидемії (STVмс) у плода, ехографічного визначення ДРП, ГРП і м’язового 
тонусу (Т). Нами розроблена шкала бальної оцінки стану плода при помірному 
ідіопатичному мало- і багатоводді у вагітних жінок (табл. 2). 

Таблиця 2 
Бальна оцінка стану плода при помірному ідіопатичному мало- або багатоводді 

Параметри Критерії оцінки 

1. Характер кровоплину в АП 

«2» – нормальний (С/Д<3); 
«1» – знижений (С/Д>3); 
«0» – термінальний (у всіх кардіоциклах нульовий 
або реверсний кровоплин). 

2. Тип варіабельності ЧСС плода 
за величиною амплітуди 
осциляцій  

«2» – хвилеподібний (>6 уд/хв);  
«1» – ундулюючий (4-6 уд/хв); 
«0» – силентний (<3 уд/хв). 

3. ДРП за 30 хв спостереження 
«2» – 1 і більше ДРП тривалість 60 с.; 
«1» – 1 і більше ДРП тривалістю 30-60 с.; 
«0» – відсутній ДРП. 

4. ГРП (рухи тулубу та кінцівок 
за 30 хв спостереження) 

«2» – 3 рухи і більше; 
«1» – 1-2 рухи; 
«0» – відсутні ГРП. 

5. Важкість ацидемії (за 
показником STVмс) 

«2» – ацидемія відсутня (>4 мс); 
«1» – початкова ацидемія (3,5-4,0 мс); 
«0» – ацидоз (3,0-3,49 мс). 
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Оцінка стану плода:  
- 10-8 балів – стан плода задовільний (БПП через 7-10 днів); 
- 7-6 балів – компенсований дистрес (БПП  через 7-10 днів); 
- 5-4 балів – субкомпенсований дистрес (БПП щоденно аж до розродження); 
- 3 і менше балів – декомпенсований дистрес (негайне розродження). 
Проведені дослідження показали, що з погіршенням антенатального стану 

плода бальна оцінка знижується. На момент обстеження задовільний стан плода 
(10-8 балів) становив у ІІІ групі 26,0% у ІV – 58,0%. Дистрес плода відповідно 
склав 74,0% при олігідроамніоні й 42,0% у разі полігідроамніону, що на 32,0% є 
вище. Слід відзначити, що субкомпенсований дистрес відповідно склав 10,0% і 
6,0%. 

Результати дослідження показали, що на стан плода суттєво впливає 
показник матково-плацентарно-плодового кровоплину (МППК), ренальної 
гемодинаміки та перфузії ниркової тканини. 

Встановлено, що при задовільному антенатальному стані плода (10 – 8 балів), 
ІА ступеня редукції МППК, несуттєвому збільшенні опору крові в НА – середній 
показник максимального об’єму сечового міхура при мало- і багатоводді 
відповідав гестаційній нормі і склав відповідно 18,8±1,5 мл і 19,2±1,3 мл проти КГ 
21,1±1,3 мл. 

У той час у вагітних при порушенні МППК ІБ ступеня, компенсованому 
дистресі (7 – 6 балів), підвищений С/Д у НА при маловодді на 8,0% і 
багатоводді на 5,0% – середня величина максимального об’єму сечового міхура 
у 44,4% при олігогідромніоні й у 72,7% у разі полігідроамніону відповідала 
довірчому інтервалу гестаційної норми (17 – 23) мл; при середньому показнику 
20,6±2,7 мл. 

У фазі поєднаних розладів у всіх ланках фетоплацентарної системи (ІІ ступінь) 
на тлі субкомпенсованого дистресу (6 – 5 балів), достовірному  зростанні С/Д у НА 
(5,90±0,05 і 5,70±0,06 проти 4,60±0,07 у КГ, р<0,05), величина максимального 
об’єму сечового міхура у плода відповідала гестаційній нормі при 
олігогідроамніоні у 16,7%, полігідроамніоні у 28,6%. 

ІІІ ступінь порушення МППК на тлі декомпенсованого дистресу (3 і <3 балів) 
спостерігався тільки при маловодді. 

Результати досліджень підтвердили, що існує тісне взаємовідношення 
ренального і системного кровоплину плода, а також ступенем впливу останнього 
на стан перфузії ниркової тканини, на що вказує індекс перфузійного опору (ІПО), 
індекс резистентності (ІР) та середня швидкість кровоплину в ниркових артеріях 
(табл. 3). 
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Таблиця 3 
Показники різних ланок гемодинаміки у плода в нормі та при мало- та 

багатоводді (М±m) 

Показники 
Групи вагітних жінок 

ІІІ група, n=50 ІV група, n=50 КГ, n=50 
Vov ВПВ, см/с 49,31±2,15 52,22±2,30 53,21±2,41 
Vov Ao, см/с 63,22±2,31 64,38±3,11 68,27±2,61 
Vov НА, см/с 69,59±3,41 73,86±3,46 79,96±5,21 
ІРНА, ум. од. 1,12±0,03х 0,98±0,07 х 0,71±0,04 
ІПО, ум. од. 1,53±0,04х 1,50±0,03 1,41±0,02 

xp < 0,05 в порівнянні із КГ. 
Ехографічно виявлено дифузне підвищення ехогенності ниркової тканини, 

розширення мезентія та зниження швидкості продукції фетальної сечі на 
функціональну пробу з гіпертонічним розчином глюкози на 67,0% при маловодді 
і на 42,0% у разі багатоводдя, що вказує на початкове формування олігуричної 
форми ниркової недостатності на тлі ішемії ниркової тканини особливо при 
маловодді. 

Згідно з результатами, доведено багатофакторний механізм розвитку 
помірного ідіопатичного мало- і багатоводдя. 

Базуючись на клінічному перебігу різних варіантів за механізмами розвитку 
ідіопатичного мало- і багатоводдя нами розроблений алгоритм диферен-
ційованого підходу до надання лікувально-профілактичних заходів при даній 
патології. 

Розроблена комплексна терапія включала: тівортін (1г (мірна ложка – 5мл) 3 
рази per os від 2 до 3 тижнів) до 3-х курсів, вітаміно-мінеральний комплекс, до 
складу якого входять 10 мкг вітаміну А, 40 мг вітаміну Е, 100 мг вітаміну С, 5 мкг 
селену (по 1 капсулі 2 рази на добу per os за півгодини до вживання їжі до 3 
місяців); препарат із вмістом до 70 мкг природного калію йодиду, омега-3 
поліненасичених жирних кислот, вітамінів А і Д2 (5 мл 3 рази per os в період 
гестації і лактогенезу); для стимуляції фетального діурезу при маловодді 
вводилось довенно 40% глюкози по 20 мл 2 рази на добу до покращення діурезу. 

Корекція осмолярності плазми крові й колоїдно-осмотичного тиску у 
вагітних при багатоводді проводилась шляхом довенного введення 20% розчину 
альбуміну від 50 мл до 100 мл або сухої плазми. 

При маловодді на тлі підвищеної осмолярності плазми крові у матері 
призначався капіляростабілізуючий засіб – аскорутин (по 1 т 2 рази на добу per os 
після їди) та проводилася інфузійна терапія гіпотонічним розчином «Рінгер 
лактату», розрахункова осмолярність якого складає 276 мОсм/кг Н2О, до 1000 мл 
(50-60 кр./хв.) пропорційно величині осмолярності, а також призначався питний 
режим прісної води до 2000 мл поверх добової норми. 
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При підвищенній реактивності у плода до екзо- і ендогенних стимулів 
включали літичну суміш нейролептичних прираратів (1мл 2,5% аміназину + 1мл 
0,5% діазепану) в 150мл гіпотонічного розчину «Рінгер лактату» довенно 
крапельно (5-6 кр/хв). 

Традиційне лікування вагітних з ідіопатичним мало- і багатоводдям 
проводилось згідно з клінічними протоколами (Наказ МОЗ України №417 від 
15.07.2006 р.; №900 від 27. 12. 2006 р.) і рекомендаціями В.М. Запорожана (2013); 
В.Е. Радзинського, А.М. Фукса (2016). 

Оцінка ефективності розробленого комплексу заходів для пацієнток при 
різних варіантах патології навколоплодового середовища здійснювалась шляхом 
зіставлення досліджуваних показників репрезентативних груп (основної та 
порівняння). 

Застосування на тлі комплексної терапії диференційованого підходу до 
корекції об’єму амніотичної рідини й біофізичної активності плода дозволило 
знизити антенатальну загибель плода при маловодді в 2,3 разу і багатоводді в 
1,7 разу. 

Одним із важливих підтверджень ефективності розроблених заходів у 
порівнянні з традиційною терапією є зниження відсотка передчасних пологів, 
особливо ранніх, до 32 – 33 тижнів гестації, на 16,7% при маловодді й на 19,7% у 
разі багатоводдя. 

Позитивна динаміка клінічного перебігу гестаційного процесу при 
ідіопатичному мало- і багатоводді, у першу чергу, пов’язана з нормалізацією 
об’єму навколоплодових вод, про що свідчить ІАР, який наближався до 
нормативного показника фізіологічної вагітності (11,2±2,6 і 18,7±7,2 проти 
15,6±2,7 р>0,05) відповідно. Окрім того, відзначено позитивний вплив на 
ехоструктуру, васкуляризацію і кровоплин у мікроциркуляторному руслі 
децидуального шару навколоплодових оболонок. 

У всіх випадках при ідіопатичній патології навколоплодового середовища 
КШК характеризувалась невисоким систолічним і високим діастолічним 
компонентом, що вказує на низькорезистентний кровоплин. 

Зазначені заходи позитивно вплинули також на формування 
низькорезистентного кровоплину в СА плацентарного ложа матки після 30 – 
32 тижнів гестації у осіб VA i VIC підгруп із високорезистентним опором крові в 
даних судинах, про що свідчить суттєве значення в 35-36 тижнів гестації С/Д 
(1,92±0,17 до 1,87±0,14 і з 1,88±0,12 до 1,83±0,01, р<0,05). 

Після проведення рекомендованого лікування у вагітних із порушенням 
водно-електролітного балансу  (VБ i VIД підгрупи) відзначена нормалізація рівня 
йонів Na+ і осмолярності плазми крові матері, а саме: йонів Na+ (до 
130,2±5,6 ммоль/л проти 138,3±8,4 ммоль/л, р<0,05; до 133,4±5,7 ммоль/л проти 
134,7±6,6 ммоль/л, р>0,05); осмолярності плазми крові матері (до 289,2±7,3 
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мОсм/кг H2O проти 298,4±10,8 мОсм/кг H2O, р<0,05 і до 286,0±4,5 мОсм/кг H2O 
проти 281,4±9,6 мОсм/кг H2O, р<0,05). 

Одночасно у вагітних при олігогідроамніоні спостерігалося достовірне 
зниження гематокриту (до 0,27±0,011 г/л проти 0,32±0,02 г/л р<0,05) і питомої 
ваги сечі (до 1,013±0,002 проти 1,026±0,012, р<0,05) на тлі гідратації і практично 
не мінялася у разі інфузії 5% розчину альбуміну при полігідроамніоні. 

Використання розробленої терапії позитивно вплинуло і на показники 
гемостазу у вагітних жінок при помірному ідіопатичному мало- і багатоводді, про 
що свідчить нормалізація рівня фібриногену (р<0,05), зниження протромбінового 
часу (р<0,05) і агрегації тромбоцитів з АДР (р<0,05). Тоді як за традиційного 
підходу вказані показники в динаміці гестації погіршувалися. 

Подальший аналіз ефективності розробленої терапії виявив його позитивний 
вплив на білковий обмін, показники білірубіну, холестерину і цукру в крові 
порівняно з традиційною терапією (табл. 4). 

Таблиця 4 
Основні біохімічні показники крові у обстежуваних вагітних (М±m) 

Показ-
ники 

Термін 
гестації 

Групи вагітних жінок 

V група 
(n=50) 

VI  група 
(n=50) 

IІІ група 
(n=50) 

ІV група 
(n=50) 

КГ 
(n=50) 

Загальний 
білок, г/л 

30-32 69,56±2,31хх 68,37±2,28хх 60,31±1,98х 59,14±1,37х 71,36±2,15 

36-38 68,31±2,24хх 67,11±2,12хх 59,26±2,09х 58,23±1,46х 70,53±2,18 

Альбумін, 
г/л 

30-32 42,18±2,16 41,16±2,18хх 36,41±2,12 35,23±1,16х 42,11±2,32 

36-38 41,15±2,10хх 40,29±2,12хх 35,23±1,88 34,01±1,12х 40,28±2,15 

Глобулін, 
г/л 

30-32 27,12±1,13хх 25,11±1,98 23,08±1,17х 23,09±1,16х 29,10±1,12 

36-38 28,11±1,16хх 26,16±1,13 24,11±1,12х 23,45±1,18х 30,11±1,18 

Загальний 
білірубін, 
ммоль/л 

30-32 10,81±2,11 12,18±1,17 12,11±2,16 14,73±2,14 10,16±1,11 

36-38 11,22±2,18 11,87±11,1 12,36±1,96 15,31±2,12 11,81±1,34 

Холесте-
рин, 
ммоль/л 

30-32 4,47±0,34 4,59±0,26 4,62±0,53 5,71±0,26х 4,42±0,36 

36-38 4,41±0,21 4,54±0,34 4,60±0,39 5,60±0,32х 4,40±0,43 

Цукор 
крові, 
ммоль/л 

30-32 4,37±0,51 4,28±0,41 4,52±0,35 3,48±0,41 4,41±0,56 

36-38 4,26±0,38 4,23±0,56 4,39±0,38 3,41±0,51 4,36±0,47 

Примітка: хр<0,05 достовірність відносно КГ; ххр<0,05 достовірність різниці 
між розробленою і традиційною терапією.  
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Проведення запропонованої терапії дозволило забезпечити зниження як при 
маловодді, так у разі багатоводдя рівня в сироватці крові кінцевих продуктів 
перекисного окислення ліпідів МДА і ДК (табл. 5). 

Таблиця 5 
Показники кінцевих продуктів ПОЛ у вагітних досліджуваних груп (М±m) 

Показники 
Групи вагітних жінок 

ІІІ група  
(n=50) 

IV група 
(n=50) 

V група 
(n=50) 

VI група 
(n=50) 

КГ 
(n=50) 

МДА мкмоль/л 12,11±0,26х* 11,36±0,23 х* 10,17±0,34х 9,61±0,27 8,56±0,25 

ДК  мкмоль/л 4,14±0,53 х* 3,47±0,28х 2,96±0,23 2,89±0,36 2,58±0,27 

Примітка хр – достовірність різниці порівняно з показниками КГ;  
*р - достовірність різниці між показниками в групах, р<0,05. 

В результаті розроблених терапевтичних заходів спостерігалось посилення й 
активності як неферментативного, так і ферментативного ланцюга АОСЗ 
порівняно з традиційною терапією, зокрема, вітамінів А і Е у 1,2 разу СОД у 1,5 
разу і каталази у 1,2 разу. 

Відзначено також покращення гормоно-продокуючої функції плаценти, на 
що вказує зростання рівня прогестерону, естродіолу, ХГЛ та ПЛ, рівень яких 
наближався до стандартних показників КГ (табл. 6). 

Таблиця 6 
Порівняльна оцінка гормонопродукуючої функції ФПК у обстежуваних 

вагітних при 36 – 38 тижнів гестації (М±m) 

Показники 
Групи вагітних жінок 

V група 
(n=50) 

VI група 
(n=50) 

ІIІ група 
(n=50) 

ІV група 
(n=50) 

КГ 
(n=50) 

Пг, нмоль/л 588,5±11,6 596,1±12,4 563,2±8,3х 574,5±9,6х 602,4±8,7 

Е3, нг/мл 15,8±2,4 16,0±1,8 13,9±2,2 14,0±2,1 16,8±2,3 

ХГЛ, нмоль/л 350,2±18,1 358,3±11,4 252,3±11,2 249,1±12,4 362,4±12,7 

ПЛ, нмоль/л 341,3±15,1 358,5±14,2 258,3±13,2х 252±14,1х 360,8±14,7 

Кортизол, 
нмоль/л 798,3±17,2 788,1±17,1 865,3±18,5 х 873,7±18,1 х 786,5±21,4 

Примітка: хр<0,05 – порівняно з контрольною групою. 
Одночасно виявлено, що у вагітних ІІІ-ї і ІV-ї групи кортизол був у 1,1 разу 

вищий за основні групи і КГ, що вказує на порушення адаптаційних механізмів у 
плода. 

Дослідження посліду свідчить, що розроблені заходи позитивно вплинули як 
на макроструктуру, так і на мікроструктуру плаценти, зокрема, ворсинчастий 
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хоріон складався з ворсинок різного розміру, синцитіальні вузлики великих і 
середніх ворсин малочисельні, між ворсинковий простір добре візуалізується. 
Капіляри ворсинок розташовані периферично, синцитоендотеліальна мембрана 
тонка (рис. 3). 

 
Рис. 3. Мікроструктура ворсинчастого хоріону у плаценті при проведенні 

запропонованих терапевтичних заходів вагітним з приводу маловоддя. 
Забарвлення гемотоксилін – еозин. Зб.: об.х20; ок.х10. 

Отримані дані свідчать, що розроблені лікувально-профілактичні заходи 
сприяли «феталізації» плаценти й покращенню стану плода. 

У всіх випадках при мало- і багатоводді в басейні АП спостерігався 
низькорезистентний кровоплин, що вказує на «феталізацію» плаценти. С/Д в АП 
при мало- і багатоводді склало, відповідно, 2,28±0,17 і 2,23±1,12 проти 2,22±0,13 у 
КГ (р>0,05). У той час як на тлі традиційної терапії даний показник становив 
(2,58±0,18 і 2,55±0,16, р<0,05) відповідно. 

На тлі традиційної терапії спостерігалась і достовірна різниця судинного 
опору в НА (С/Д- 5,13±0,04 і 5,23±0,05 проти 4,61±0,02 в КГ, р<0,05). 

На тлі розробленої терапії відносно КГ суттєвої різниці судинного опору в 
НА не встановлено (С/Д- 5,18±0,03 і 5,13±0,06, р>0,05). 

Привертає увагу також покращення сечовидільної функуції у плодів, 
особливо при маловодді на тлі запропонованої комплексної терапії. Так, показник 
екскрекції фетальної сечі суттєво не вирізнявся за структурну величину КГ і склав 
відповідно 0,66±0,03 мл/хв при маловодді та 0,69±0,08 мл/хв у разі багатоводдя 
(р>0,05). 

У цих випадках середня величина об’єму сечового міхура і частота сечопуску 
в плода при маловодді склала: (21,2±1,50 мл і 1,51±0,11/год) та у разі багатоводдя 
(20,8±1,30 і 1,59±0,13/год, р>0,05), що є на рівні КГ. 
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У разі порушення біофізичної активності плода, зокрема, появи ДРП типу 
«gasp» з метою профілактики МА використовувалась летюча суміш із 
нейротропних препаратів аміназину і діазепаму (Л.Б. Маркін, І.М. Конійчук, 2006; 
І.І. Конійчук, 2009). 

Суміш готувалась таким чином: у 150 мл гіпотонічного розчину «Рінгер 
лактату» при підвищеній осмолярності або у 150 мл ізотонічного розчину NaCl у 
разі нормальної осмолярності плазми крові матері розводили 1 мл 2,5% аміназину 
і 1,05% діазепаму та вводили довенно (8 – 10 кр/хв). 

Проведені дослідження показали, що через 40 – 60хв від моменту введення 
суміші спостерігалося виражене зниження дихальної активності плода. І лише в 2 
випадках при маловодді простежувалися епізодичні нерегулярні ДПР типу вдих-
видих. 

Що ж до оцінки антенатального стану плода при помірному ідіопатичному 
мало- і багатоводді після проведеної комплексної терапії відзначено покращення 
у плода серцевої діяльності, метаболізму та біофізичної активності в порівнянні з 
традиційною терапією, про що свідчать показники КТГ, STV, ДПР і ГРП. 

Так, у плодів при маловодді амплітуда миттєвих осциляцій складала 
(1,6±0,7 уд/хв проти 4,6±0,7 уд/хв, р<0,05), частота (7,9±0,8 уд/хв проти 
4,2±0,3 уд/хв, р<0,05) відповідно. У разі багатоводдя дані показники становили, 
відповідно, 12,0±0,5 уд/хв і 8,1±0,4 уд/хв проти 5,0±0,6 уд/хв і 4,5±0,6 уд/хв 
(р<0,05). 

Виявлено покращення метаболізму у плода, про що свідчить зниження 
показника метаболічної ацидемії STV (>4 мс. проти 3,5-4,0 мс.). 

У відповідь на рухову активність плода, як при маловодді, так і у разі 
багатоводдя спостерігалися спорадичні акцелерації, амплітуда яких, відповідно, 
становила (16,7±1,6 уд/хв і 18,3±1,4 уд/хв проти 22,6±1,5 уд/хв у КГ, р<0,05). 

На КТГ у основних групах переважно реєструвався ундулюючий (4,6 уд/хв) 
тип варіабельності ЧСС у плода, чутливим індекатором антенатального стану 
плода є нормалізація ГРП і ДРП (Л.Б. Маркін та ін., 2009). 

Відзначено позитивний клінічний ефект в основних групах у біофізичній 
активності плода порівняно з традиційною терапією. Середня тривалість ГРП 
склала (9,7±0,3 с і 10,1±0,4 с) проти 7,8±0,3 с і 8,4±0,9 с при традиційній терапії 
(р<0,05). В даних випадках по закінченню рухової активністю плід тривалий час 
не повертався в стан флексії. У цих випадках при мало- і багатоводді за 30 хв. 
спостереження реєструвались 1,2±0,1/30 хв і 1,8±0,3/30 хв епізоди ДРП 
тривалістю від 20 до 60 с. На тлі комплексної терапії даний показник становив, 
відповідно, 2,1±0,4/30 хв і 2,5±0,6/30 хв і майже відповідав нормативному 
показнику в КГ (2,7±0,6/30 хв; р>0,05). 
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У дисертації вирішена актуальна наукова проблема сучасного акушерства і 
перинатології – зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень 
шляхом удосконалення технології допомоги вагітним при ідіоматичній патології 
навколоплодового середовища. В основу алгоритму акушерської тактики було 
покладено диференційований підхід до ведення вагітності і вибору методу 
розродження (рис. 4). 

Використання удосконаленої технології допомоги при ідіопатичній патології 
навколоплодового середовища сприяло покращенню антенатального стану плода 
та наслідків розродження при мало- і багатоводді, зокрема, зниженню маткових 
кровотеч – у 1,5 і 2,0 разу, патології у пуерперії в 1,3 і 1,2 разу, ЗВРП – у 2 рази, 
дистресу плода – у 1,5 і 2,0 разу, перинатальної захворюванності і смертності у – 
1,2 і 1,4 разу. 

Ефективність лікувально-профілактичних заходів при мало- та багатоводді 
склала, відповідно, 78,0 % і 81,0 %, що на 9,0 % і 11,0 % вища за традиційну 
терапію. 

ВИСНОВКИ 
1. За даними FIGO (2017) патологія навколоплодового середовища  сягає 

до 12,0 %. Ідіопатичне мало-і багатоводдя в структурі даної патології, за нашими 
даними складає, відповідно, (31,3 і 31,2 %). При цьому спостерігається 
достатньо висока частота гестаційних ускладнень. Саме тому раннє виявлення 
помірного оліго- і полігідроамніону та удосконалення технології допомоги при 
даній патології являється достатньо актуальною проблемою сучасної 
перинатальної медицини. 

2. Ідіопатичне мало- і багатоводдя часто асоціюється із прееклампсією 
(19,0 % і 12,0 %), передчасними пологами (12,0 % і 11,0 %), дистресом плода 
(57,0 % і 40,0 %). При цьому спостерігається високий показник антенатальних 
втрат (19,0 % і 5,0%), церебральних порушень у плода (34,0 % і 28,0%) та асфіксії 
новонароджених (35,5 % і 32,0 %). 

3. Методом логічної регресії виділено сукупність чинників, які є 
прогностичними критеріями стосовно розвитку ідіопатичного мало- і 
багатоводдя: вік вагітних 30 років, екосоціальне неблагополуччя, перенесені 
дитячі інфекції, порушення менструального циклу, аномалії структури матки, 
несприятливі наслідки попередніх вагітностей, ускладнення гестаційного  
процесу невиношуванням, раннім токсикозом, прееклампсією. Зазначені 
прогностичні критерії дозволили розробити алгоритм прогнозу щодо ризику  
виникнення  ідіопатичного оліго- і полігідроамніону. 

4. Проведені доплерометричні дослідження показали, що у 82,0% випадків 
при оліго- і в 61,0 % - при полігідроамніоні спостерігається затримка формування 
низькорезистентного кровоплину в СА і АП. При цьому в СА складає, відповідно, 
С/Д  1,68 + 0,23 і 1,68 + 0,18, ІР – 0,38 + 0,06  і 0,37 +  0,05, ПІ – 0,59 + 0,08 і 0,57 +  
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0,06, у АП: С/Д – 3,14 + 0,25  і 3,01 +  0,17,  ІР – 0,76 + 0,06  і 0,71 + 0,04, ПІ – 0,85 
+ 0,04 і 0,85 + 0,05. 

5. Доведено, що наявність високорезистентного кровоплину в басейні 
маткової артерії, обумовлено розладами гестаційної трансформації судин 
плацентарного ложа матки. Останнє виявлено у 64,0 % при оліго- і в 52,0 % – у 
разі полігідроамніону, відповідно, обумовлює високий ризик гіпоксичного 
ушкодження плода. 

6. Основним морфологічним субстратом ідіопатичного маловоддя є 
порушення резорбційної здатності  плодових оболонок (велика кількість 
атрофічних мезенхімальних ворсин, сітчата і кистозна трансформація 
децидуального шару із посиленою васкуляризацією. В свою чергу, багатоводдя 
пов’язане як із гіперпродукцією амніотичної рідини (підвищена складчастість 
амніального епітелію, вакуолізація амніоцитів), так із порушенням резорбції 
(набряк децидуального шару з порушенням мікроциркуляції і великою кількістю 
вторинних атрофічних ворсин у гладкому хоріоні). 

7. Волемічні порушення в структурі факторів розвитку  ідіопатичного мало- 
і багатоводдя складають 18,0 % і 39, % відповідно, що встановлено на основі 
зміни осмолярності плазми крові матері та питомої ваги сечі. Осмолярність 
відповідно становила  298,4 + 10,8 мОсм/кг Н2O і 269,2 + 9,5 мОсм/кг Н2O, питома 
вага сечі 1,056 і 0,009 , що значно вище за нормативні показники. 

8. Одночасні розлади гемодинаміки у матково-плацентарній і плодово-
плацентарній ланках при 30–32 тижнях вагітності діагностовано у 37,0% 
випадків при олігогідроамніоні й у 17% у разі полігідроамніону, що відповідає ІІ 
ступеню порушення МППП кровоплину. Розлади ІА і ІБ ступенів переважали 
при багатоводді, а ІІІ ступеня виявлені лише у 12,5% при маловодді. 

9. Ниркова гемодинаміка і фетальний діурез напряму залежить від 
матково-плацентарно-плодової гемодинаміки. Відзначено, що при відсутності 
гемодинамічних порушень у матково-плацентарно-плодовій ланці показники 
максимального і залишкового об’ємів сечового міхура в терміні 30–32 тижні 
вагітності у 77,8% випадків при оліго- і в 87% у разі полігідроамніону, 
відповідають гестаційній нормі. У випадках порушення фетального діурезу 
виявлений патологічний кровоплин у НА плода відповідно у 37,5% і 26,9%. 

10. Найбільш об’єктивне уявлення про антенатальний стан плода при 
помірному ідіопатичному оліго- і полігідроамніоні при 30–32 тижнях вагітності 
можна отримати на основі оцінки характеру кровоплину в АП, типу 
варіабельності ЧСС, визначення індексів ЕДРП, ГРП і показника STV. 

11. Проведені дослідження показали, що запропонований комплекс 
лікувально-профілактичних заходів, що включає: тівортін, який позитивно 
впливає на ангіогенез, мікроциркуляцію і метаболізм, засоби що покращують 
антиоксидантний захист мембран клітин і тканин, регулюють колоїдно-



31 

осмотичний тиск, осмолярність плазми крові матері, впливають позитивно на 
біофізичну активність плода і фетальний діурез та перебіг гестаційного процесу 
при патології навколоплодового середовища. 

12. Впровадження в практику медичних установ основних результатів 
роботи показало, що розроблена технологія допомоги при ідіопатичному мало-та 
багатоводді забезпечує зниження дисфункції плаценти в 1,5 – 2 рази, ЗВРП плода 
– у 2 рази, дистресу плода – у 1,5 і 2 разу перинатальної захворюваності і 
смертності у – 1,2 і 1,4 разу. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. При виявленні мало- або багатоводдя слід у всіх вагітних, у першу чергу, 

виключити вади розвитку плода, імуноконфлікт та провести обстеження на 
наявність інфекцій, особливо із високим інфекційним ризиком для виключення 
патології об’єму навколоплодових вод інфекційного генезу. 

2. Для проведення своєчасної профілактики ідіопатичної патології 
навколоплодових вод доцільно використовувати запропоновану в роботі 
математичну модель визначення середньостатистичної вірогідності ідіопатичного 
мало- і багатоводдя. До групи ризику вказаної патології слід відносити: пацієнток 
пізнього репродуктивного віку, із частими дитячими інфекціями і ранніми 
втратами вагітності в анамнезі, порушенням менструальної функції і структури 
матки та ускладненнями гестаційного процесу. 

3. Профілактика і комплексна терапія ідіопатичного мало- і багатоводдя 
повинна здійснюватися під контролем перебігу гестаційного процесу та 
моніторингом стану плода, що передбачає дослідження варіабельності ЧСС, STV, 
ЕГРП, ДПР, ІАР та КШК в АП. Бальну оцінку наведених вище біофізичних 
параметрів плода слід проводити на основі удосконаленої шкали, запропонованої 
в роботі. 

4. Усім вагітним із профілактичною і лікувальною метою як із групи ризику, 
так і при наявності помірного ідіопатичного мало- або багатоводдя до комплексу 
базисної терапії, з метою активації ангіогенезу, покращення метаболізму і 
мікроциркуляції, підвищення антиоксидантного захисту мембран і клітин слід 
призначити: 

- тівортін (1г (мірна ложка) під час їди per os від 2 до 3 тижнів); 
- вітаміно-оксидний комплекс із вмістом 10 мкг вітаміну А, 40 мг вітаміну Е, 

100 мг вітаміну С, 5 мкг селену (по 1 капсулі 2 рази на добу per os за півгодини до 
їди від 1 до 3 місяців); 

- препарат, до складу якого входять омега-3 поліненасичені жирні кислоти, 
вітаміни А і Д2, природний калій йодид 70 мкг (1 дозована ложка (5 мл) 2 рази на 
добу per os в період гестації і лактації). 
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5. Ефективним методом терапії полігідроамніону є призначення в комплексі 
20% розчину альбуміну від 50 до 100 мл або сухої плазми. 

6. У випадках олігідроамніону і підвищеній осмолярності плазми крові 
матері, корекція осмолярності здійснюється шляхом довенного введення 
гіпотонічного розчину «Рінгер лактату», розрахункова осмолярність якого складає 
276 мОсм/кг Н2О довенно (50–60 кр/хв) до 1000 мл на тлі посиленого питного 
режиму прісної води до 2000 мл понад добову норму. 

7. Паралельно із корекцією осмолярності плазми крові матері доцільно 
призначити капіляро-стабілізуючий засіб – аскорутин (по 1 т 2 рази на добу per os 
після їди). 

8. При виявленні підвищеної реактивності у плода до екзо- і ендогенних 
стимулів до комплексної терапії при маловодді слід включати літичну суміш 
нейротропних препаратів (1 мл 2,5% аміназину + 1 мл 0,5% діазепаму) в 150 мл 
гіпотонічного розчину «Рінгер лактату» довенно крапельно (5-6 кр/хв). 

9. У вагітних із порушенням фетального діурезу в плода при 
полігогідроамніоні до комплексної терапії слід залучити 40% розчин глюкози 
(20 мл довенно струминно 2 рази на добу). 

10. У разі зниженого фетального діурезу до 10-15 мл/год, прогресуванні 
дистресу на тлі ЗВРП, порушенні плодово-плацентарного кровоплину ІІІ ступеню 
– дострокове розродження при наявності хоча б однієї з даних ознак 
(програмовані пологи, кесарів розтин). 

11. Профілактика ідіопатичного мало- або багатоводдя у вагітних жінок може 
проводитись із використанням розробленої математичної моделі, яка враховує 
виявлені фактори ризику. 
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АНОТАЦІЯ 
Маляр В.В. Удосконалення технології допомоги при ідіопатичній патології 

навколоплодового середовища. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – «Акушерство та гінекологія» (222 «Медицина»). – 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 
2019. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та клінічне 
вирішення актуальної проблеми сучасного акушерства – зниження акушерських 
ускладнень, перинатальної захворюваності і смертності при ідіопатичній патології 
навколоплодового середовища шляхом удосконалення акушерської тактики. 

Із використанням клініко-математичних методів дослідження виявлені 
фактори ризику при ідіопатичній патології навколоплодового середовища. В 
результаті розроблено алгоритм індивідуального прогнозу ускладнення 
гестаційного процесу мало- і багатоводдям. 
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Доведена патогенетична роль розладів гестаційної трансформації СА 
плацентарного ложа матки, перебудови парієтального шару децідуальної 
оболонки, «феталізації» плаценти, морфофункціональних змін в навколоплодових 
оболонках, осмолярності плазми крові матері, сечовидільної функції у плода в 
механізмах розвитку ідіопатичного мало- і багатоводдя. 

Поглиблені дослідження особливостей гемодинамічних змін в матково-
плацентарно-плодовому комплексі на тлі дисфункції зустрічних потоків 
материнської і плодової гемодинаміки у вагітних при оліго- і полігідроамніоні, що  
дозволило встановити стадії порушення МППК при вказаній патології. 

На підставі отриманих результатів розроблений алгоритм тактики ведення 
вагітності та індивідуального прогнозу; обґрунтована диференційована система 
комплексної оцінки антенатального стану плода та лікувально-профілактичних 
заходів скерованих на корекцію навколоплодового середовища і антенатального 
стану плода при мало- і багатоводді, показана її ефективність: дисфункція 
плаценти знизилась в 1,5 і 2 рази, антенатальний дистрес у 1,5 і 2 рази, 
перинатальна патологія у 1,2 і 1,4 разу. 

Ключові слова: вагітність, ідіопатичне мало- і багатоводдя, патогенез, 
прогноз, профілактика, терапія. 

АННОТАЦИЯ 
Маляр В.В. Совершенствование технологии помощи при идиопатической 

патологии околоплодных среды. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.01 – «Акушерство и гинекология» (222 «Медицина»). – 
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 
Львов, 2019. 

В диссертационной работе приведены теоретически обобщения и 
клиническое решение актуальной проблемы современного акушерства – 
снижение акушерских осложнений, перинатальной заболеваемости и смертности 
при идиопатической патологии околоплодных среды путем совершенствования 
акушерской тактики. 

С использованием клинико-математических методов обследования выявлены 
факторы риска при идиопатической патологии околоплодных среды. В результате  
разработан алгоритм индивидуального прогноза осложнений гестационного 
процеса мало- и многоводием. 

Доказана патогенетическая роль задержки гестационной трансформации СА 
плацентарного ложа матки, гестационного перестройки париетального слоя 
децидуальнои оболочки, «фетализации» плаценты, морфофункциональных 
изменений в околоплодных оболочках, осмолярности плазмы крови матери, 
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мочевыделительной функции у плода в механизмах развития идиопатического 
мало- и многоводия. 

Углубленные изучения особенностей гемодинамических изменений в 
маточно- плацентарного-плодовом комплексе на фоне дисфункции встречных 
потоков материнской и плодовой гемодинамики у беременных при олиго- и 
полигидроамнион и разрешило установить стадии нарушения МППК при даной 
патологии. 

На основании полученных результатов разработан алгоритм тактики ведения 
беременности и индивидуального прогноза; обоснованная дифференцированная 
система комплексной оценки антенатального состояния плода и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на коррекцию околоплодных 
среды и антенатального состояния плода при мало- и многоводии, показана ее 
эффективность: дисфункция плаценты снизилась в 1,5 и 2 раза, антенатальный 
дистрес в 1,5 и 2 раза, перинатальная патология в 1,2 и 1,4 раза. 

Ключевые слова: беременность, идиопатическое мало- и многоводие, 
патогенез, прогноз, профилактика, терапия. 

SUMMARY 
Malyar V.V. Improvement of the technology of assistance in idiopathic pathology 

of the pericarpic environment. – On the rights of the manuscript. 
Dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences in specialty 14.01.01 - 

Obstetrics and Gynecology (222 "Medicine"). – Lviv National Medical University 
named after Danylo Halytsky, Lviv, 2019. 

In the dissertation the theoretical synthesis and clinical solution of the topical 
problem of modern obstetrics are given - reduction of obstetric complications, perinatal 
morbidity and mortality in idiopathic pathology of the pericarpic environment by 
improving obstetric tactics. 

The revealed risk factors in the idiopathic pathology of the pericarpic medium by 
mathematical treatment allowed to develop an algorithm for the individual forecast of 
gestational complications of small and multi-source. 

The pathogenetic role of the delayed gestational transformation of the CA of the 
placental bed of the uterus, gestational parietal layers of the decidual membrane, 
"fetalization" of the placenta, morphofunctional changes in the pericarpic membranes, 
osmolality of the plasma of the mother's blood, biophysical activity and urinary 
excretory function of the fetus in the mechanisms of development of idiopathic malo-
and polyhydroamnions. 

It was proven that the disturbances of osmolarity of maternal plasma and 
discoordination of oncoming pre- and intraplacental flows of maternal and fetal blood 
play a important role in the mechanisms of idiopathic pathology of amniotic 
environment development. 



40 

In the study of the features of hemodynamic changes in the uterus-placental-fetal 
complex against the backdrop of dysfunction of the counter-flows of maternal and fetal 
hemodynamics in pregnant women with oligo- and polyhydramnion, the stages of the 
violation of the MPPK, their criteria were established. 

On the basis of the obtained results an algorithm of the individual forecast is 
developed; the differentiated system of the complex estimation of the antenatal state of 
the fetus and the therapeutic and prophylactic measures directed on the correction of the 
pericarpic medium and the antenatal state of the fetus with small and large water vessels 
are substantiated, its efficiency is shown. 

We made up and implemented an enhansed model of medical care and choice of 
antenatal timing and delivery tactics of conduct of pregnancy in case of idiopathic 
pathology of amniotic environment that made it possible to decrease the incidence of 
gestational complicatioons and prenatal pathology: disfunction of placenta went down 
in 1,5 and 2 times, antenatal distress in 1,5 and 2 times, perinatal pathology in 1,2 and 
1,4 time. 

Key words: pregnancy, idiopatic oligo- and polyhidramnios, pathogenesis, 
prognosis, prophylaxsis, treament.   
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КТ – контрольна група 
КТГ – кардіотокограма 
КШК – крива швидкостей кровоплину 
МПК – матково-плацетарний кровоплин 
НА – ниркова артерія 
НПВ – нижня порожниста вена 
НАо – нисхідна аорта 
ППІС – плацентарно-плодовий кровообіг 
ПІ – пульсаційний індекс 
СА – спіральна артерія 
С/Д – систоло-діастолічне співвідношення 
СМА – середня мозкова артерія 
ФСМПП – функціональна система мати-плацента-плід 
ЧСС – частота серцевих скорочень 
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