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АНОТАЦІЯ 

 

Дола Л.Л. Профілактика гестаційних ускладнень у жінок із синдромом 

втрати плода на фоні тромбофілії. – Кваліфікаційна наукова праця на руках 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та 

гінекологія» (14.01.00 – Клінічна медицина). – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

Серед найважливіших проблем сучасного акушерства одне із перших місць 

посідає проблема невиношування вагітності. У нашій державі та у світі в цілому 

питома вага невиношування у загальній кількості вагітностей не має тенденції до 

зменшення, а частота даної патології  залишається високою і становить в 

середньому від 10 % до 35 % у популяції. У сучасних умовах структура 

репродуктивних втрат зазнала значних змін. Крім традиційних причин 

невиношування (хромосомні, ендокринні, інфекційні, імунологічні порушення), у 

окрему групу виділена патологія системи згортання крові – генетичні та набуті 

тромбофілії, які становлять 40-75 % всіх причин втрати плода, яка лежить в основі 

так званого синдрому втрати плода, як одного з провідних чинників перинатальної 

захворюваності та смертності. Частка його є стабільною та достатньо високою, і 

за даними різних авторів, становить від 2 до 55 %, досягаючи у першому 

триместрі до 80 %, а діагностичний алгоритм на сьогодні вказує на труднощі, які 

виникають при веденні таких пацієнток, які, з одного боку, зумовлені 

багатофакторністю етіологічних та патогенетичних механізмів захворювання, а з 

іншого – недосконалістю застосованих методик та відсутністю адекватного 

моніторингу гестаційних ускладнень.  

Метою дослідження стало зменшення частоти гестаційних ускладнень та 

перинатальних втрат у вагітних із синдромом втрати плода, обумовленим 

спадковими та набутими тромбофіліями на основі удосконалення та 
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впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Для оцінки стану вагітної та плода використано анамнестичні, клінічні, 

інструментальні (високочастотна ультрасонографія із пульсовим доплерівським 

зображенням, кадіотокографія); для діагностики різних форм тромбофілії - 

молекулярно-генетичні, імуноферментні; для вивчення особливостей системи 

гемостазу - біохімічні; морфологічні - для оцінки змін плаценти у породіль із 

спадковою та набутою тромбофілією; для опрацювання отриманих результатів 

дослідження - математично-статистичні методи. 

При синдромі втрати плода на фоні тромбофілії розроблено та впроваджено 

тактику ведення пацієнтів на прегравідарному етапі та під час вагітності, 

ефективність якої підтверджена морфологічними дослідженнями плацент та 

позитивною оцінкою стану здоров’я новонароджених в ранньому неонатальному 

періоді.  

Відповідно до поставленої мети та завдань наукової роботи на першому 

етапі було проведено аналіз медичної документації та скринінгових методів 

дослідження у 239 жінок із синдромом втрати плода в анамнезі та підтвердженою 

наявністю тромбофілії (антифосфоліпідний синдром та поліморфізм генів 

фолатного обміну (МТFHR C677T, МТFHR A1298C, MTRR A66G)). Новими є 

отримані в результаті наукового пошуку дані про поширеність набутих та 

вроджених тромбофілій, а також їх комбінації серед пацієнток з синдромом втрати 

плода у анамнезі. За результатами даного етапу встановлено частоту 

тромбофілічних порушень у жінок з синдромом втрати плода в анамнезі, де  

частота тромбофілій склала 34,22 %, у 10,5 % була виявлена тільки циркуляція 

антифосфоліпідних антитіл, у  18,8 % – гомо- або гетерозиготний стан 

поліморфізму генів фолатного обміну, а у 5,02 % – комбінацію  циркуляції 

антифосфоліпідних антиліл та поліморфізму генів фолатного обміну, а також 

виділено найбільш вагому комбінацію показників тромбофілічних розладів, які 

збільшують ризик синдрому втрати плода, а саме комбінація циркуляції 

антифосфоліпідних антитіл та поліморфізму одного або декількох генів фолатного 
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обміну, поєднання яких збільшує ризик втрати плода у 6 разів (OR=5,91; 95 % СІ: 

3,20-8,62; р<0,002). 

До другого етапу дослідження було включено 82 пацієнтки, у яких  було 

виявлено одну або декілька форм тромбофілії, які і сформували дві групи 

дослідження. Контрольну групу (30 жінок) склали жінки із фізіологічним 

перебігом вагітності.  Залежно від призначеного лікування пацієнток з синдромом 

втрати плода  в анамнезі на тлі тромбофілії було розподілено на дві групи: групу 

порівняння склали 42 жінки, які отримували базисну терапію згідно наказів МОЗ 

України. Пацієнтки основної групи - 40 жінок, окрім стандартної терапії, 

отримали запропоноване нами лікування, що включало прегравідарну підготовку 

із використанням протягом трьох місяців полівітамінного препарату із 

підвищеним вмістом фолієвої кислоти (800 мкг) до 12 тижнів вагітності, L-

аргініну аспартат у другу фазу менструального циклу (курс 14 діб), 

антиагрегантний препарат, до складу якого входило ацетилсаліцилова кислота в 

дозі 100 мг. на добу. У процесі моніторингу  вагітності терапія L-аргінін 

аспартатом двома курсами та антиагрегантними середниками продовжувалася з 

12-го по 36-й тиждень вагітності  зі зменшенням дози ацетилсаліцилової кислоти 

до 75 мг на добу.  

Ефективність запропонованого лікування  оцінювали на підставі оцінки 

частоти гестаційних ускладнень, особливостей перебігу пологів та стану 

новонароджених.  

Було проаналізовано особливості перебігу попередніх вагітностей, що дало 

можливість оцінити структуру та механізм синдрому втрати плода. Так, 20 (47,6 

%) вагітних групи порівняння втратили вагітність в результаті мимовільного 

викидня; у 12 (28,6 %) жінок був зафіксований аборт, що не відбувся; у 11 (26,2 %) 

жінок пологи відбулися в терміні гестації до 37 тижнів. Також слід відмітити, що у 

жінок із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії вагітність ускладнилась 

розвитком плацентарної дисфункції у 38,1 %, що негативно впливає на стан плода 

та новонародженого. Найбільш частими ускладненнями вагітності та пологів були 
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загроза раннього (21,4 %) та пізнього (30,9 %) мимовільного викиднів, з 

преклампсії легкого та середнього ступеня (28,6 %), затримки розвитку плода у 

14,3 % та передчасних пологів – у 14,2 %. Як показали наші дослідження, жінки із 

синдромом втрати плода в анамнезі  мають обтяжений сімейний анамнез. Зокрема, 

у родичів першого ступеня споріднення у пацієнток основної групи у 34,0 % 

випадках відмічалися тромбози різної локалізації (ішемічний інсульт, інфаркт 

міокарда, ілеофеморальний тромбоз, тромбофлебіти та флеботромбози). Відомо 

про 31 випадок смертей у сім’ях жінок із синдромом втрати плода внаслідок 

тромбоемболії легеневої артерії. 

Проведено більш глибоку оцінку отриманих показників гемостазіологічних 

порушень, а також уточнено їх роль  та негативний вплив на розвиток 

гестаційних ускладнень та зростання частки перинатальних втрат на підставі 

проведеного комплексного дослідження стану системи гемостазу у взаємозв’язку 

із типом поліморфізму генів тромбофілії та їх комбінації з антифосфоліпідним 

синдромом.  

При аналізі перебігу даної вагітності та пологів у жінок із різними формами 

тромбофілії (група порівняння) встановлено, що симптоми загрози раннього та 

пізнього мимовільного викиднів зафіксовані у 9 (21,4 %) та 13 (30,9 %) пацієнток 

відповідно, ретрохоріальні гематоми різної величини діагностовані у 9 (21,4 %) 

пацієнток, синдром затримки розвитку плода - у 6 (14,3 %) пацієнток, 

плацентарна дисфункція – у 16 (38,1 %) жінок, багатоводдя – у 7 (16,7 %), 

передчасне відшарування нормально розташованої плаценти виявлено у 2 (4,8 %) 

жінок, прееклампсія легкого та середнього ступеня у 12 (28,6 %), передчасних 

пологів у 6 (14,2 %). Тоді як у групі контролю таких ускладнень не було. 

Клініко-лабораторне дослідження у жінок із синдромом втрати плода в 

анамнезі на тлі тромбофілії вже на етапі підготовки до вагітності озволило 

виявити достовірні зміни в показниках зсідання крові, а саме вкорочення 

активного часткового тромбі нового часу  стосовно референтних значень – у 14,6 

%  спостережень , тромбоцитопенію – у 45,1 % випадків,  підвищення вмісту D-
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димеру – у 13,4 % спостережень, що обґрунтовує доцільність оптимізації 

преконцепційної лікувальної програми. При оцінці гемостазіологічних показників 

в динаміці гестаційного періоду у вагітних із синдромом втрати плода та 

тромбофілією встановлено достовірне підвищення рівня Д-димеру (у 3,0 рази), 

фібриногену  (у 1,5 рази) та зниження рівня активованого часткового 

тромбопластинового часу, особливо у третьому триместрі.  

У вагітних із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії у 43,9 % випадків 

відмічаються ехографічні ознаки плацентарної дисфункції а також 

кардіотокографічних маркерів погіршення внутрішньоутробного стану плоду із 

погіршенням біофізичного профілю плода до показників сумнівного – у  25,6 % 

випадків та незадовільного – у 11,9 % на тлі гемодинамічних порушень 

(посилення кровотоку в артерії пуповини та маткових артеріях при одночасному 

зниженні кровотоку в середньо мозковій артерії плода).  

З метою верифікації плодово-плацентарно-материнських порушень 

проведено морфологічне дослідження плацент і доведено, що дані зміни плаценти 

у жінок на фоні тромбофілії пов’язані із судинною патологією. Морфологічні 

зміни плацентарної тканини у жінок із синдромом втрати плода на фоні 

тромбофілії характеризуються наявністю достовірного збільшення маси та 

плацентарно-плодового коефіцієнта, порушенням кровонаповнення судин, 

вогнищевими крововиливами різних розмірів, набряком судинної стінки, 

тромбозом судин самого посліду та спіралевидних артерій, ангіоматозом, 

відкладанням солей кальцію, набряком ворсинок хоріона. На основі цього 

формується плацентарна дисфункція із затримкою дозрівання і передчасним 

старінням незрілої плаценти, тромбами в судинах, інфарктами, псевдоінфарктами, 

гематомами в плаценті, надлишковим відкладенням в інтервельозному просторі і 

базальній пластинці фібриноїду.  

На основі проведеного дослідження гемостазіологічних показників  та 

особливостей морфоструктури плацентарної тканини вперше розроблено 

алгоритм лікувально-профілактичних заходів тромбофілічних порушень та 
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оптимізована програма преграрвідарної підготовки у жінок із синдромом втрати 

плода в анамнезі із використанням низькомолекуляних гепаринів, фолієвої 

кислоти та L-аргініну аспартату під контролем маркерів тромбофілії, а також 

вперше показано переваги комплексного лікування в порівнянні з базовою 

терапією. 

Розроблений алгоритм профілактики гестаційних ускладнень у жінок із 

синдромом втрати плода в анамнезі на фоні тромбофілії, Оптимізація 

прегравідарної підготовки і ведення вагітності дозволили підтвердити доцільність 

призначення запропонованої програми лікувального комплексу, що призвело до 

зменшення частоти гестаційних ускладнень, а саме зниження кількості випадків 

загрози раннього мимовільного викидня у 2,3 раза, загрози пізнього викидня у 1,8 

раза, виникнення ретрохоріальної гематоми - у 3,0 раза, плацентарної дисфункції 

–  у 3,2 раза, пізніх гестозів - у 2,0 раза. Застосування рекомендованого алгоритму 

призвело до покращення адаптивних можливостей плода, а саме зниження 

затримки розвитку плода у 2,8 раза, дистресу плода та асфіксії  новонароджених - 

у 2,3 раза проти даних групи порівняння (p < 0,05).  

Згідно проведеного дослідження для клінічної діагностики тромбофілій 

важливим є комплексна оцінка анамнестичних, клінічних і лабораторних даних, 

що дозволяє правильно оцінити ризик розвитку ускладнень, своєчасно провести 

профілактичні заходи та призначити необхідну терапію. Медикаментозна корекція 

порушень згортання крові, починаючи з прегравідарного етапу та завершуючи 

гестаційним періодом, у динаміці спостереження, ведення вагітності і 

розродження повинна бути комплексною, патогенетично і клінічно 

обґрунтованою. 

Ключові слова: синдром втрати плода, перебіг вагітності та пологів, 

поліморфізм генів фолатного циклу, антифосфоліпідний синдром, 

гемостазіологічні показники, морфологія плацент, лікування. 
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SUMMARY 

 

Dola L. L. Prophylaxis of gestational complications in women with fetal loss 

syndrome against the background of thrombophilia. – Qualifying Scientific Work as a 

Manuscript Copyright.  

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

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

Frankivsk National Medical University”, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2017. 

Among the most important problems of modern obstetrics, the problem of 

pregnancy miscarriage is on the one of the first places. In our country and in the world 

in general, the proportion of non-pregnancy in the total number of pregnancies does not 

tend to decrease, and the frequency of this pathology remains high and is on average 

from 10 % to 35 % in the population. In modern conditions, the structure of 

reproductive losses has undergone significant changes. In addition to the traditional 

causes of non-pregnancy (chromosomal, endocrine, infectious, immunological 

disorders), the pathology of the blood coagulation system is isolated in a separate group 

– genetic and acquired thrombophiliae, which are 40-75 % of all causes of fetal loss, 

which underlies the so-called fetal loss syndrome, as one of the leading factors in 

perinatal morbidity and mortality. Its part is stable and high enough, and according to 

various authors, it ranges from 2 to 55 %, reaching up to 80 % in the first trimester, and 

the diagnostic algorithm today indicates the difficulties that arise in the management of 

such patients, which are, on the one hand, due to the multifactorial nature of the 

etiological and pathogenetic mechanisms of the disease, and, on the other hand, – are 

due to the imperfection of the applied methods and the lack of adequate monitoring of 

gestational complications. 

Aim of the study was to reduce the frequency of gestational complications and 

perinatal losses in pregnant women with fetal loss syndrome which is due to the 

hereditary and acquired thrombophiliae on the basis of improving and introducing an 
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algorithm for diagnostic and therapeutic-prophylactic measures. 

Anamnestic, clinical, instrumental (high-frequency ultrasonography with pulse 

Doppler imaging, cardiotocography) methods were used to evaluate the condition of the 

pregnant woman and the fetus; for the diagnosis of various forms of thrombophilia – 

molecular-genetic, immuno-enzymatic methods; for studying the peculiarities of the 

hemostasis system – biochemical ones; morphological methods – for evaluation of 

placental changes in mothers with hereditary and acquired thrombophilia; to process the 

obtained results of the research – mathematical and statistical methods. 

The dissertation presents the data and develops a new approach to solving the 

current problem of modern obstetrics – reduction of the frequency of gestational 

complications and perinatal losses in pregnant women with fetal loss syndrome due to 

thrombophilia on the basis of developing, improving and introducing a diagnostic and 

therapeutic-prophylactic measures algorithm. 

In fetal loss syndrome against the background of thrombophilia, the tactics of 

patients’ management at the pre-gravida stage and during pregnancy has been developed 

and implemented, the effectiveness of which has been confirmed by placental 

morphological studies and a positive assessment of the health status of newborns in the 

early neonatal period. 

According to the purpose in view and objectives of scientific work, at the first 

stage an analysis of medical documentation and screening methods of the study was 

performed in 361 women with a history of fetal loss syndrome, as well as an 

examination of certain types of thrombophilia (antiphospholipid syndrome and 

polymorphism of genes of folate type exchange (MTFHR C677T, MTFHR A1298C, 

MTRR A66G)). New data are obtained as a result of scientific research about the 

prevalence of acquired and congenital thrombophiliae, as well as their combinations 

among patients with anamnesis of fetal loss syndrome. According to the results of this 

stage, the frequency of thrombophilic disorders in women with fetal loss syndrome was 

determined, whose frequency of thrombophiliae was 34.22 %, only the circulation of 

antiphospholipid antibodies was detected in 10.5 %, the homozygous or heterozygous 
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state of polymorphism of folate type exchange genes was detected in 18.8 %, and in 

5.02 % – a combination of circulation of antiphospholipid antibodies and the 

polymorphism of genes of folate exchange, as well as there was found the most 

important combination of indicators of thrombophilic disorders that increase the risk of 

fetal loss syndrome, namely the combination of circulation of anti-phospholipid 

antibodies and polymorphism of one or more genes of folate exchange, the combination 

of which increases the risk of fetal loss by 6 times (OR=5.91; 95% CI: 3.20-8.62; 

p<0.002). 

The second phase of the study included 82 patients who were identified one or 

more forms of thrombophilia; they were formed into two groups of the study. The 

control group (30 women) consisted of women with a physiological course of 

pregnancy. Depending on the administered treatment, patients with fetal loss syndrome 

in the history against the background of thrombophilia were divided into two groups: 

the comparison group consisted of 42 women who received basic therapy according to 

the orders of the Ministry of Health of Ukraine. The patients of the main group were 40 

women who, in addition to standard therapy, were treated by our offered therapy, which 

included pre-gravida preparation during three months with the use of a multivitamin 

preparation with high level of folic acid (800 micrograms) up to 12 weeks of gestation, 

L-arginine aspartate in the second phase of menstrual cycle (course 14 days), an anti-

platelet drug, which included small doses of acetylsalicylic acid. In the process of 

monitoring pregnancy, L-arginine therapy with aspartate in two courses and anti-platelet 

medicines continued from 12th to 36th week of pregnancy with a decrease of 

acetylsalicylic acid dose to 75 mg per day. The effectiveness of the proposed treatment 

was evaluated on the basis of assessment of the proportion of gestational complications, 

peculiarities of the course of labor and the condition of the newborns. 

The peculiarities of the course of previous pregnancies were analyzed, which 

made it possible to evaluate the structure and mechanism of the fetal loss syndrome. 

Thus, 20 (47.6 %) pregnant women of the comparison group lost their pregnancy as a 

result of involuntary miscarriage; 12 (28.6 %) women had an abortion that did not 
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occur; in 11 (26.2 %) women the childbirth occurred at the time of gestation for up to 37 

weeks. It should also be noted, that in women with fetal loss syndrome against the 

background of thrombophilia, pregnancy was complicated by the development of 

placental dysfunction in 38.1 %, which negatively affected the condition of the fetus 

and the newborn. The most frequent complications of pregnancy and childbirth were the 

threat of early (21.4 %) and late (30.9 %) spontaneous miscarriages, with preeclampsia 

of mild and medium degree (28.6 %), delayed fetal development in 14.3 %, and preterm 

labor – at 14.2 %. As our studies have shown, women with anamnesis of fetal bone 

syndrome are burdened with a family history. In particular, in the first-degree relatives 

in patients of the main group in 34.0 % of cases, thromboses of different localization 

(ischemic stroke, myocardial infarction, ileophlebal thrombosis, thrombophlebitis and 

phlebothrombosis) were noted. There are 31 cases of fatalities in women with fetal loss 

syndrome due to pulmonary artery thromboembolism. 

A more profound evaluation of the obtained indicators of hemostatic disorders 

was performed, and their role and negative influence on the development of gestational 

complications and the increase in the proportion of perinatal losses on the basis of a 

comprehensive study of the state of the hemostasis system in relation to the type of 

polymorphism of the genes of thrombophilia and their combination with 

antiphospholipid syndrome were redetermined. 

During the analysis of the course of such pregnancy and childbirth in women with 

different forms of thrombophilia (comparison group), it was found that the symptoms of 

the risk of early and late spontaneous miscarriage were found in 9 (21.4 %) and 13 (30.9 

%) patients respectively; subchorionic hematomas of various magnitude were diagnosed 

in 9 (21.4 %) patients; fetal developmental syndrome was observed in 6 (14.3 %) 

patients; placental dysfunction was observed in 16 (38.1 %) women; hydramnios – in 7 

(16.7 %) patients; premature detachment of normally located placenta was found in 2 

(4.8 %) women, preeclampsia of the mild and the middle degree (28.6 %); preterm 

delivery in 6 (14.2 %), while in the control group there were no such complications. 

Clinical-laboratory studies in women with fetal loss syndrome in the history 
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against the background of thrombophilia already at the stage of preparation for 

pregnancy allowed us to reveal the significant changes in the parameters of blood 

clotting, namely the shortening of the active partial thrombin time relative to the 

reference values – in 14.6 % of the observations, thrombocytopenia – in 45.1 % of 

cases, an increase in the content of D-dimer – in 13.4 % of observations, which 

substantiates the expediency of optimization the preconceptional therapeutic program. 

In assessment of hemostatic parameters in the dynamics of the gestational period in 

pregnant women with fetal loss syndrome and thrombophilia, a significant increase in 

the level of D-dimer (by 3.0 times), fibrinogen (by 1.5 times) and a decrease of the level 

of activated partial thromboplastin time, especially, in the third trimester. 

In pregnant women with fetal loss syndrome against the background of 

thrombophilia, in 43.91 % of cases echographic signs of placental dysfunction and 

cardiotocography markers indicate a deterioration of the fetal state with the 

deterioration of the biophysical profile of the fetus to the doubtful indicators – in 25.61 

% of cases and unsatisfactory indicators  – at 11.90 % against the background of 

hemodynamic disorders (increased blood flow in the arteries of the umbilical cord and 

uterine arteries in simultaneous decrease of the blood flow in the middle cerebral artery 

of the fetus). 

In order to verify the violations of fetal-placental-maternal disorders, a 

morphological study of placenta was performed and it was proved that morphological 

changes of the placenta in women against thrombophilia are associated with vascular 

pathology. Morphological changes of placental tissue in women with fetal loss 

syndrome against the background of thrombophilia are characterized by a significant 

increase in mass and placental-fetal ratio, blood repletion vessel disorders, focal 

hemorrhages of various sizes, edema of the vascular wall, thrombosis of the blood 

vessels of the placenta and spiral arteries, angiomatosis, deposition of calcium salts, 

swelling of the chorion villi. Based on this, placental dysfunction with delayed 

maturation and premature aging of the immature placenta, blood clots in blood vessels, 

heart attacks, pseudo-infarcts, hematomas in the placenta, excessive deposits in the 
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interstitial space and basal plate of the fibrinoid are formed. 

On the basis of the performed study of hemostatic parameters and peculiarities of 

the morphostructure of placental tissue, an algorithm of therapeutic-prophylactic 

measures of thrombophilic disorders was developed for the first time and an optimized 

pre-gravida preparation program for women with a history of fetal loss syndrome using 

the low molecular weight heparins, folic acid and L-arginine aspartate under the control 

of thrombophilic markers, as well as for the first time the benefits of complex treatment 

compared with baseline therapy were demonstrated. 

The developed algorithm for prophylaxis of gestational complications in women 

with fetal loss syndrome against the background of thrombophilia and optimization of 

pre-gravida preparation and pregnancy management allowed us to confirm the 

appropriateness of the purpose of the proposed program and treatment complex, which 

led to a decrease in the frequency of gestational complications, namely, the reduction of 

the number of cases of the threat of early involuntary miscarriage in 2.3 times, the risk 

of late miscarriage by 1.8 times, the occurrence of subchorionic hematoma – by 3.0 

times, placental dysfunction – by 3.2 times and, late gestosis – by 2.0 times. The use of 

the recommended algorithm led to an improvement of the adaptive capacities of the 

fetus, namely, a decrease in the fetal development delay – 2.8-fold, fetal distress and 

newborn asphyxia – 2.3-fold against the data of the comparison group (p<0.05). 

According to the performed research for the clinical diagnosis of thrombophilia, a 

comprehensive assessment of anamnestic, clinical and laboratory data is important, 

which allows to properly assess the risk of complications, timely perform the preventive 

measures and administer the necessary therapy. Medicinal correction of blood clotting 

disorders, starting with the pre-gravida stage and ending with the gestational period, in 

the dynamics of observation, pregnancy management and delivery should be complex, 

pathogenetically and clinically grounded. 

Key-words: fetal loss syndrome, pregnancy and childbirth, polymorphism of 

folate cycle genes, antiphospholipid syndrome, hemostatic indeces, placenta 

morphology, treatment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В Україні поряд із найнижчим показником 

народжуваності зберігається тенденція до високих репродуктивних втрат 

(Загородня О.С., 2015). Зважаючи на часто цитований у сучасній літературі в 

останні роки термін «синдром втрати плода», існує позиція, яка визначає синдром 

втрати плода за широким переліком клінічних критеріїв, зокрема: викидень, який 

не відбувся, мимовільний викидень, мертвонародження, неонатальна смерть 

морфологічно нормального новонародженого. Частота цієї патології залишається 

стабільною та достатньо високою, і за даними різних авторів, становить від 2 до 

55 %, досягаючи у першому триместрі до 80 % (Бокарев І. Н., 2012-2013, 

Загородня О. С., 2015). А відсутність зниження частоти синдрому втрати плода 

вказує на труднощі, які виникають при веденні таких пацієнток, які, з одного 

боку, зумовлені багатофакторністю етіологічних та патогенетичних механізмів 

захворювання, а з іншого – недосконалістю застосованих діагностичних методик 

та відсутністю адекватного моніторингу ускладнень, які виникають під час 

вагітності. 

Протягом останніх років з’явилася значна кількість публікацій, де 

описується причинно-наслідковий зв’язок між розвитком синдрому втрати плода і 

тромбофілією, як спадковою, так і набутою (Жук С. І., 2013). Досвід проведених 

за останні десятиліття чисельних досліджень із цього приводу, дозволив значною 

мірою поглибити уявлення про етіопатогенез даного клінічного  стану і 

відокремити тромбофілію у самостійну етіологічну категорію серед інших 

факторів синдрому втрати плода. За даними ряду авторів, питома вага тромбофілії 

у структурі причин синдрому втрати плода складає 30-75 % (Бицадзе О. В., 2012, 

Жук С. І., 2013). 

Це ставить перед лікарем низку складних питань: як обстежувати пацієнток 

з синдромом втрати плода, як проводити прегравідарну підготовку, які 

профілактичні заходи треба проводити під час вагітності, яку тактику клінічного 



19 

 

ведення слід обрати. Так, існують повідомлення як про значний успіх такої 

терапії, так і про її безрезультативність (Акіньшина С. В., 2011).  

Узагальнюючи літературні дані, оцінка прегравідарного підходу, 

особливості перебігу вагітності з ранніх її етапів та вивчення порушень в системі 

гемостазу, як факторів впливу на перебіг вагітності, набувають особливої 

актуальності та потребують подальшого дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках наукової тематики кафедри акушерства 

та гінекології Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський 

національний медичний університет» «Клініко-патогенетичні шляхи зниження 

частоти порушень репродуктивного здоров’я та перинатальних ускладнень жінок 

Прикарпаття» (№ державної реєстрації 0114U004747, терміни виконання 2014-

2018 рр.), де дисертант є співвиконавцем. 

Мета дослідження: зменшення частоти гестаційних ускладнень та 

перинатальних втрат у вагітних із синдромом втрати плода, обумовленим 

спадковими та набутими тромбофіліями на основі розробки та впровадження 

алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Завдання: 

1. Провести аналіз структури і частоти різних видів спадкової та набутої 

тромбофілії у жінок із  синдромом втрати плода в анамнезі . 

2. Визначити провідні чинники ризику розвитку синдрому втрати плода при 

спадковій та набутій тромбофілії. 

3. Вивчити у порівняльному аспекті перебіг вагітності, пологів та 

перинатальні наслідки розродження жінок із синдромом втрати плода на фоні 

тромбофілії в анамнезі. 

4. Провести поглиблену оцінку порушень в системі гемостазу та вивчити 

його вплив на функціональний стан плода у вагітних з синдромом втрати плода в 

анамнезі.  

5. Вивчити особливості функціонування фетоплацентарного комплексу та 
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морфоструктури плаценти у породіль із синдромом втрати плода на фоні 

тромбофілії. 

6. Розробити алгоритм лікувально-профілактичних заходів і обґрунтувати 

метод прегравідарної підготовки та ведення вагітності у жінок з синдромом 

втрати плода на фоні тромбофілії та оцінити його ефективність. 

Об’єкт дослідження: синдром втрати плода та спадкова і набута 

тромбофілія. 

Предмет дослідження: перебіг вагітності та пологів, поліморфізм генів 

тромбофілії, носійство антифосфоліпідних антитіл, фетоплацентарний комплекс, 

показники гемостазіограми, гістологічні зміни посліду.   

Методи дослідження: для оцінки стану вагітної та плода - анамнестичні, 

клінічні, інструментальні (високочастотна ультрасонографія з пульсовим 

доплерівським зображенням, кадіотокографія); для діагностики різних форм 

тромбофілії - молекулярно-генетичні, імуноферментні; для вивчення 

особливостей системи гемостазу – біохімічні; морфологічні - для оцінки змін 

плаценти у породіль із спадковою та набутою тромбофілією; для опрацювання 

отриманих результатів дослідження - математично-статистичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше було встановлено роль різних форм тромбофілії та їх комбінацій із 

антифосфоліпідними антитілами у патогенезі ранніх перинатальних втрат та 

ініціації механізму синдрому втрати плода в залежності від форми тромбофілії.  

 Новими є отримані в результаті наукового пошуку дані про поширеність 

набутих та вроджених тромбофілій, а також їх комбінації серед пацієнток з 

синдромом втрати плода у анамнезі.  

Проведено більш глибоку оцінку отриманих показників 

гемостазіологічних порушень, а також уточнено їх роль та негативний вплив на 

розвиток гестаційних ускладнень та зростання частки перинатальних втрат на 

підставі проведеного комплексного дослідження стану системи гемостазу у 

взаємозв’язку із типом поліморфізму генів тромбофілії та їх комбінації з 



21 

 

антифосфоліпідним синдромом.  

Вперше проведено аналіз гістологічних змін плаценти, які пов’язані із 

ендотеліальною дисфункцією, зумовленою тромбофілічним станом, а саме: 

затримкою дозрівання і передчасним старінням незрілої плаценти, тромби в 

судинах, інфаркти, псевдоінфаркти, гематоми в плаценті, надлишкове відкладення 

в інтервельозному просторі і базальній пластинці фібриноїду.  

На основі проведеного дослідження гемостазіологічних показників  та 

особливостей морфоструктури плацентарної тканини вперше розроблено 

алгоритм лікувально-профілактичних заходів тромбофілічних порушень та 

оптимізована програма прегарвідарної підготовки у жінок із синдромом втрати 

плода в анамнезі із використанням низькомолекуляних гепаринів, фолієвої 

кислоти та L-аргініну аспартату під контролем маркерів тромбофілії, а також 

вперше показано переваги комплексного лікування в порівнянні з базовою 

терапією. 

При обчисленні відносного ризику втрати плода вперше встановлено, що 

комбінація циркуляції антифосфоліпідних антитіл (АФА) та поліморфізму одного 

або декількох генів фолатного обміну збільшує ймовірність у 6 разів ((OR=5,91; 95 

% СІ: 3,20-8,62; р<0,002), поліморфізм всіх 3 генів фолатного обміну в 

гомозиготному стані – у 5 разів (OR=4,94; 95 % СІ: 3,18-7,69; р<0,002), 

поліморфізм одного або двох генів в гомозиготному стані – у 4 рази (OR=3,92; 95 

% СІ: 2,49-6,67; р<0,002), поліморфізм одного або більше генів фолатного обміну  

в гетерозиготному стані – в 2 рази (OR=2,80; 95 % СІ: 1,44-4,15; р<0,002), 

ізольована циркуляція антифосфоліпідних антитіл – в 4 рази (OR=3,96; 95 % СІ: 

2,23-5,43; р<0,002). 

Теоретичне значення дослідження.  

Отримані результати дослідження дозволили розширити наявні дані про 

патогенез порушень плодово-плацентарних взаємозв’язків, а також обґрунтувати 

необхідність раннього їх виявлення та профілактики ускладнень вагітності для 

попередження перинатальних втрат.   
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Практичне значення отриманих результатів.  

Патогенетично обґрунтовано та здійснено оптимізацію алгоритму 

обстеження на прегравідарному етапі жінок високого ризику із діагностованими 

маркерами тромбофілій, які лежать в основі репродуктивних втрат. 

На підставі аналізу результатів клінічних та лабораторних показників 

доведено клінічну ефективність запропонованого алгоритму лікувально-

профілактичних заходів на прегравідарному та впродовж моніторингу вагітності.  

Розроблений алгоритм прегравідарної підготовки та ведення вагітності є 

доступним для практичної охорони здоров‘я та дозволяє ефективно покращити 

перинатальні результати у вагітних з синдромом втрати плода в  анамнезі. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати 

досліджень, схеми діагностичного і лікувального алгоритмів у пацієнток із 

синдромом втрати плода із вродженими та набутими формами тромбофілії 

впроваджені в лікувальну практику обласного перинатального центру (затв. 

11.11.16) та міського пологового будинку м. Івано-Франківськ (затв. 11.11.16), 

Перинатального центру м. Київ (затв. 25.11.16), ТОВ «ІСІДА-IVF» (затв. 

25.11.16), міського клінічного пологового будинку №1 м. Чернівці (затв. 15.11.16). 

Положення, викладені у матеріалах дисертаційної роботи, використані в 

навчальному процесі на кафедрах акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового, 

акушерства та гінекології навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедри 

акушерства та гінекології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика МОЗ України.  

Особистий внесок здобувача.  

Автором разом із науковим керівником обрано тему, визначено мету та 

напрямки проведення дослідження. Дисертантом здійснено аналіз вітчизняної та 

зарубіжної літератури за останні десять років з висвітленням даної проблеми, 

проведений інформаційно-патентний пошук, що дозволило визначити та 

обґрунтувати актуальність теми, та створити дизайн дослідження. Проведено 
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динамічне клінічне спостереження за перебігом вагітності у жінок виділених 

груп, збір біологічного матеріалу для досліджень, проведено оцінку та аналітично 

опрацьовано результати інструментальних методів дослідження. Самостійно 

опрацьовано отримані результати, виконана їх статистична обробка, написані всі 

розділи дисертації, що дало змогу автору сформулювати та обґрунтовані висновки 

і розробити практичні рекомендації. В опублікованих роботах дисертант 

узагальнила результати досліджень та підготувала до друку (співавтору 

публікацій, як керівнику роботи, належить ідея дослідження). 

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення дисертації були заслухані та обговорені на ХІV з’їзді 

акушерів-гінекологів України «Проблемні питання акушерства, гінекології та 

репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2016), на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення 

здоров’я жінки» (Вінниця, 2016), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 

(Тернопіль, 2017), на переривистих курсах акушер-гінекологів Івано-Франківської 

області (Івано-Франківськ, 2016) 

Публікації.  

За темою дисертації опубліковано 6 наукових праць, із них 4 статті у 

наукових фахових виданнях України (2 - одноосібні), 1 зарубіжна публікація 

(Індія), 1 тези у збірнику матеріалів всеукраїнської науково-практичної 

конференції.  

Обсяг і структура дисертації.  

Дисертаційна робота викладена на 167 сторінках машинопису (136 сторінок 

основного тексту) і складається зі анотації, вступу, огляду літератури, розділу 

матеріали і методи, 4 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел. Список використаної літератури налічує 253 джерел, з яких 

154 кирилецею і 99 латиною. Роботу проілюстровано 29 таблицями, 9 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИНДРОМУ ВТРАТИ 

ПЛОДА НА ФОНІ ТРОМБОФІЛІЇ  

 

1.1. Місце тромбофілії в структурі синдрому втрати плода 

          

Серед найважливіших проблем сучасного акушерства одне із перших місць 

посідає проблема невиношування вагітності [3]. Частота даної патології  

залишається високою і становить в середньому від 10% до 35% від загальної 

кількості вагітностей. В нашій державі  та у світі питома вага невиношування в 

загальній кількості вагітностей не має тенденції до зменшення [5, 17, 26, 194]. 

Синдром втрати плода (СВП) є одним із основних етіологічних чинників 

перинатальної захворюваності та смертності і шкідливо впливає на здоров’я 

жінки. Відомо, що втрата плода різного генезу не лише сама по собі є тяжкою 

акушерською патологією, але і здатна послужити ініціатором розвитку вторинного 

непліддя, що, в свою чергу, веде до зниження соціальної активності населення, 

підвищує число розлучень, сприяє виробленню комплексу психологічної 

неповноцінності, погіршує демографічну ситуацію у суспільстві [5, 7, 45, 198]. 

Актуальність зазначеної проблеми зумовлена не лише медичними, а і 

соціальними факторами. За останні роки в Україні спостерігається складна 

демографічна ситуація: зниження народжуваності, зростання смертності 

дорослого населення, залишається високою дитяча смертність – 12,8‰, хоча і є 

тенденція до її зниження, а також висока захворюваність новонароджених 282,6 

випадку на 1000 народжених живими [17, 26, 31]. Тому боротьба за життя кожної 

дитини має загальнодержавне значення . 

Згідно В. В. Подольського та співавт. близько 80 % усіх випадків 

переривання вагітності припадає на першу половину вагітності, що зумовлює 

важливість своєчасної діагностики та лікування цієї патології [122]. 
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На сьогоднішній день в умовах демографічної кризи в Україні гостро постає 

питання профілактики гестаційних ускладнень та синдрому втрати плода, 

пов’язаних із різними етіологічними чинниками. Настанню вагітності  у таких 

жінок часто передувало довготривале та дороговартісне лікування. Саме тому 

невиношування вагітності потребує підтримуючої терапії [17, 27, 87]. В світовій 

літературі останніх років все частіше репродуктивні втрати об’єднуються в так 

званий синдром втрати плода. Це новий термін, що з’явився останнім часом, який 

являє собою більш широке поняття, ніж звикле невиношування плода, та включає 

в себе: один та більше мимовільних викиднів в терміні до 10 тижнів і більше, 

мертвонародження, смерть недоношеного плода як ускладнення передчасних 

пологів, тяжкого гестозу або плацентарної дисфункції, три та більше мимовільних 

викиднів на преембріональному або ранньому ембріональному етапі розвитку 

плода [31, 50, 56, 119, 213]. 

 Незважаючи на значні досягнення за останні роки в профілактиці та 

лікуванні синдрому втрати плода, частота цієї патології залишається стабільною 

та достатньо високою [108, 123, 127]. Так, за даними різних авторів, вона 

становить від 2 до 55 %, досягаючи у першому триместрі до 80 %. Відсутність 

зниження частоти синдрому втрати плода вказує на труднощі, які виникають при 

веденні таких пацієнток. З одного боку, вони зумовлені багатофакторністю 

етіологічних та патогенетичних механізмів захворювання, з іншого – 

недосконалістю застосовуваних діагностичних методик та відсутністю 

адекватного моніторингу ускладнень, які виникають під час вагітності [51, 55, 

170]. 

В Україні питома вага переривання вагітності в загальній кількості 

становить 15-23 % усіх встановлених випадків вагітностей і не має тенденції до 

зниження [61, 83]. 

В свою чергу по мірі збільшення кількості мимовільних викиднів зростає 

ризик переривання наступних вагітностей. На сьогоднішній день дана проблема 

стоїть достатньо гостро. СВП залишається однією із найбільш важливих проблем 
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акушерстві та гінекології [17, 18, 26, 63]. 

Для нормального розвитку плідного яйця важливе значення має стан 

материнського організму, який для ембріона, що росте, є зовнішнім середовищем. 

Особливе значення мають перші три місяці вагітності, під час яких відбувається 

закладка органів і систем плода, формування плаценти. Якщо в цей період будь-

які хронічні захворювання вагітної переходять у фазу загострення, що буває дуже 

часто, несприятливий вплив зовнішніх факторів може призвести до загибелі плода 

та невиношування вагітності [47,49, 55, 65]. 

Етіологічні причини СВП надзвичайно різноманітні і залежать від багатьох 

чинників. Одні з них безпосередньо призводять до закладки аномального 

ембріона, інші створюють несприятливі умови для його нормального розвитку. 

Серед причин синдрому втрати плода виділяють генетичні, анатомічні, 

ендокринні, інфекційні, імунологічні, нез’ясовані (ідіопатичні) [82, 86, 253]. 

Під генетичними чинниками частіше мають на увазі хромосомні аномалії 

ембріона, які з’являються в результаті злиття двох батьківських клітин з 

точковими мутаціями в хромосомному наборі, що викликають порушення 

процесу мейозу. Хромосомні порушення можуть призводити до порушення 

вагітності вже з моменту гестації, хоча найчастіше викидні відбуваються в 

термінах до 11 тижнів вагітності [128, 137, 252]. 

Найчастішими хромосомними аномаліями в абортованих зародках є 45,Х 

(синдром Тернера), триплоїдія і трисомія 16. Хромосомні мутації ведуть за собою 

7 % серйозних вроджених вад, а мутації генів – ще більше (8 %). Близько 50 % 

мимовільних ранніх втрат вагітності обумовлені хромосомними дефектами. При 

проведенні досліджень тканин після ранніх викиднів генетичні аномалії виявлені 

в 82 % випадків до 6-7 тижнів і не менше 70 % до 12 тижнів вагітності [33, 155, 

236]. 

Мимовільні викидні першого триместру є інструментом природного 

відбору, так як при дослідженні абортнивного матеріалу знаходять від 60 до 80 % 

ембріонів із хромосомними аномаліями. За даними різних авторів, у терміні 



27 

 

гестації до 7 тижнів 70 %, у 12-17 тижнів – 20-25 %, у 17-28 тижнів лише у 2-7 %  

були виявлені хромосомні аномалії в абортованих зародках [9, 19, 31, 165, 191]. На 

цьому факті заснована відмова від терапії збереження вагітності у ряді країн 

Євросоюзу [188, 202]. 

До анатомічних причин відносять вроджені вади розвитку матки та набуті 

анатомічні дефекти. Близько 12-15 % жінок мають анатомічні особливості матки, 

які у більшості випадків поєднуються з порушеннями функціонального стану 17, 

64]. Переривання вагітності при анатомічних аномаліях матки може бути 

пов’язано з  невдалою імплантацією плідного яйця, недостатньою 

васкуляризацією і рецепцією ендометрією, тісними просторовими 

взаємовідносинами, а також супутньою істміко-цервікальною недостатністю. 

Переривання вагітності внаслідок анатомічних аномалій може відбутися як в 

першому, так і в другому триместрах вагітності [60, 64]. 

Найбільш частими причинами СВП є ендокринні порушення 

репродуктивної системи [17, 36, 43, 82]. В етіології СВП ендокринні порушення 

матері складають 30-70 %. На сьогоднішній день доведена роль ендогенного 

прогестерону в попередженні реакції відторгнення плода. Механізм переривання 

вагітності пов’язаний не тільки з рівнем прогестерону, але й тими змінами, що 

відбуваються в ендометрії у результаті порушення процесів секреторної 

трансформації, зумовленої недостатністю продукції або неадекватністю реакції 

органа-мішені на прогестерон. В ендометрії спостерігається недорозвиток залоз, 

строми, судин, недостатнє накопичення глікогену, білків, факторів росту, 

надмірна кількість прозапальних цитокінів, що призводить до неадекватної 

реакції плідного яйця, і в результаті відбувається викидень [82, 106, 131]. 

У 21-32 % випадках втрати вагітності було діагностовано гіперандрогенію. 

Із них гіперандрогенія наднирникового походження визначалася у 30 %, 

яйникового генезу - у 12,1 % і змішаного - у 57,9 % жінок із вагітністю, яка не 

прогресувала. Підвищення рівня андрогенів під час вагітності призводить, з 

одного боку, до загибелі плода, а з іншого - до плацентарної дисфункції [82]. 
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Для нормального перебігу вагітності велику роль відіграють гормони 

щитоподібної залози. І гіпер-, і гіпотиреоз викликають різні порушення 

менструальної функції, що впливають на метаболізм естрогенів [10, 130, 139, 

150]. Гіперестрогенія на етапі селекції домінантного фолікула призводить до 

зниження овуляторного піку ЛГ і зниження рівня естрадіолу, уповільнення темпів 

розвитку преовуляторного фолікула, передчасної індукції мейозу, 

внутрішньофолікулярному перезріванню і дегенерації ооциту. Зниження 

продукції естрадіолу веде до неповноцінної продукції прогестерону і відсутності 

належної секреторної трансформації ендометрію. В таких умовах стимуляція 

фолікулогенезу дає кращий ефект, ніж постовуляторне призначення [121]. 

Питання про етіологічну роль інфекції широко освітлюється в літературі. 

Дослідники вважають, що інфекція – одна з найбільш значущих причин 

невиношування як спорадичного, так і звиклого [55, 139].  

На сучасному етапі розвитку акушерства доведено, що персистенція 

бактеріально-вірусних інфекцій, особливості стану імунної системи, системи 

інтерферону, рівні протизапальних цитокінів свідчать про значну роль інфекції в 

СВП. З інфекцією під час вагітності асоціюють такі ускладнення, як мимовільне 

переривання та завмирання вагітності, передчасні пологи, плацентарну 

дисфункцію (ПД), синдром затримки росту плода (СЗРП). Найнебезпечнішими 

серед інфекцій щодо дострокового переривання вагітності є урогенітальні 

(хламідіоз, мікоплазмоз, уреаплазмоз) і TORCH- інфекції [55]. 

Доведена етіологічна роль імунітету при синдромі втрати плода. Нормальне 

виконання репродуктивної функції у жінок відбувається завдяки гармонійному 

функціонуванню імунологічних механізмів. Само запліднення є реакцією антиген-

антитіло, бо плід – це алотрансплантат, який має 50 % чужорідних антигенів 

батьківського походження. Фізіологічний перебіг вагітності забезпечують багато 

факторів, пов’язаних з особливостями імунних реакцій материнського організму, 

які з одного боку, зберігають толерантність до алогенного плода, а з іншого – 

готові запустити усі необхідні ланцюги захисту проти ймовірних чужих агентів 
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плода [6, 17, 26]. 

Сьогодні особлива увага приділяється системі Toll-подібних рецепторів - 

рецепторів вродженого імунітету в ґенезі передчасного переривання вагітності. 

Вони є ланкою, що зв’язує вроджену та адаптивну імунні системи [6]. 

Toll-подібні рецептори (TLR) відповідають за розпізнавання компонентів 

клітинної стінки бактерій, активацію каскаду прозапальних цитокінів, формування 

колонізаційної резистентності. При проникненні крізь канал шийки матки 

інфекційний агент призводить до активації TLR-молекул, які входять до складу 

клітинної мембрани лейкоцитів. У результаті відбувається активація усіх функцій, 

пов’язаних з розвитком фагоцитозу, синтезом низькомолекулярних медіаторів 

запалення і групи прозапальних цитокінів. Водночас відбувається викид 

матриксних металопротеїназ, здатних впливати як на мікроорганізми, так і на 

сполучну тканину. Результатом цих процесів на органному рівні може бути 

розм’якшення, вкорочення шийки матки, передчасний розрив навколоплідних 

оболонок. Крім того, бактерії продукують фосфоліпази, що сприяють звільненню 

з ліпідів клітинних мембран арахідонової кислоти, яка під впливом 

циклооксигеназ послідовно перетворюється у простациклін, тромбоксан А2, 

простагландин (F2ά, E2). Останні, в свою чергу, впливають на гладком’язові 

клітини шийки і тіла матки, зумовлюють дозрівання шийки матки, посилюють 

скоротливу активність матки, спричиняють спазм судин і локальну ішемію тканин, 

що зумовлює загрозу та ймовірний розвиток передчасних пологів [6, 35, 55]. 

Отже, значна кількість аспектів СВП, таких як генетичні, анатомічні, 

ендокринні, інфекційні, імунологічні висвітлені на сучасному етапі розвитку 

акушерства. Але водночас в клінічній практиці є нез’ясовані (ідіопатичні) 

причини.  

У сучасних умовах структура репродуктивних втрат зазнала значних змін. 

Крім традиційних причин невиношування (хромосомні, ендокринні, інфекційні, 

імунологічні порушення), в окрему групу виділена патологія системи згортання 

крові – генетичні та набуті тромбофілії, які становлять 40-75 % всіх причин втрати 
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плода. Виразність порушень у судинно-тромбоцитарній, коагуляційній, 

фібринолітичній та антикоагулянтній ланках гемостазу та, як наслідок, подальший 

перебіг вагітності, залежать від вихідного рівня усіх показників гемостазіограми. 

Ці фактори взаємозв’язані та взаємозалежні; їх порушення часто призводять до 

переривання вагітності в різні терміни, що робить актуальною своєчасну 

діагностику внутрішньосудинного  тромбоутворення та його корекцію із 

використанням специфічних та неспецифічних методів, які впливають на окремі 

ланки патогенезу [4, 8, 14, 86, 156]. 

В останнє десятиріччя виник новий науковий напрямок – спадкові і набуті 

тромбофілії, які виділені в окрему самостійну групу причин, що призводять до 

синдрому втрати плода [9, 23, 24, 38]. 

Більшість авторів вважають за необхідне застосування комплексного, 

патогенетично зумовленого та індивідуально направленого підходу до 

профілактики гестаційних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода [4, 5, 42, 

49]. 

Вчення про тромбофілію виникло лише в середині 70-х років ХХ століття 

[21, 24]. У 1965 році норвежський досліджень Олаф Егеберг описав сім’ю, у 

членів якої мала місце схильність до виникнення тромбозів у молодому віці. Ця 

тенденція передавалась по спадковості та тромбози різної локалізації були 

діагностовані у багатьох членів цієї сім’ї, особливо у осіб жіночої статі під час 

вагітності. Досліджуючи кров хворих, О. Егеберг виявив у них різке зниження 

рівня антитромбіна III. Тоді вперше було підтверджено геніальну гіпотезу Р. 

Вірхова, в якій говорилося про можливу участь у формуванні тромбів фактора 

самої крові, її гіперкоагуляції. У 1968-1970 рр. угорський науковець Г. Шаш 

показав можливість розвитку тромбофілічних станів у результаті зміни структури 

молекули антитромбіна при нормальній її кількості у крові [24, 42]. 

Із початку 90-х років минулого століття відкриття антифосфоліпідного 

синдрому (АФС), мутацій FV Leiden, PtG202110A, дефіциту MTHFR (генетично 

детермінована гіпергомоцистеїнемія) дозволило переглянути погляди на 
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патогенетичні механізми найбільш грізних ускладнень в акушерстві [38] . Перші 

випадки фатальної ТЕЛА, пов’язаної із вагітністю, були зафіксовані у 1950 році у 

жінок із вагінальними пологами [63, 147, 153, 167]. 

За наявності тромбофілії (генетичної або набутої) ризик тромбоемболічних 

та акушерських ускладнень під час вагітності підвищується у десятки і сотні разів 

[88, 98, 163, 194]. 

Спадкові і набуті аномалії гемостазу є причиною акушерської патології і 

невдач допоміжних репродуктивних технологій у 75 % випадків, при цьому в 44 % 

випадків виявляються генетичні тромбофілії, у 31 % – антифосфоліпідний 

синдром [5, 94, 168]. 

Кожного року вчені все більше та частіше виявляють інтерес до вивчення 

проблеми патологічних відхилень у системі гемостазу на фоні вагітності [9, 29, 78, 

132, 214]. На сучасному етапі розвитку науки та медицини такі захворювання, як 

АФС та генетично детерміновані тромбофілії, глибоко досліджують вчені та 

практичні лікарі різних медичних спеціальностей у зв’язку з тим, що симптоми 

вище згаданих патологічних станів є різноманітними та тривалий час можуть 

перебігати без вираженої симптоматики, що унеможливлює їх своєчасну 

діагностику та, в подальшому, корекцію порушень, які виникають. Що стосується 

акушерства, то на сьогоднішній день одним із головних його завдань залишається 

зменшення частоти гестаційних ускладнень та перинатальних втрат шляхом 

вивчення патогенетичних ланок звиклого невиношування. Дуже складним є те, що 

на фоні різних форм тромбофілії внаслідок порушення різних ланок гемостазу, 

часто утворюються тромби різної локалізації, які залишаються однією із основних 

причин материнської смертності у багатьох країнах світу [102, 202, 214, 221]. 

Згідно узагальнених даних світової літератури на 1000 пологів припадає 2-5 

тромботичних ускладнень (при цьому доля АФС становить 14 %); 50 % усіх 

тромбоемболічних ускладнень виникають у жінок у віці до 40 років та, як 

правило, вони пов’язані із вагітністю. Частота втрати плода при АФС досягає 50-

75 % [117, 148, 153]. 
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 Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), що є наслідком порушення 

коагуляційних властивостей крові, є основною причиною материнської смертності 

у добре розвинутих країнах [67, 74, 78, 102]. У США та Європі частота смертності 

від ТЕЛА становить 1,1-1,5 випадків на 100 000 пологів. У Великобританії ТЕЛА 

є причиною материнської смертності у 30 % випадків. Запізніла діагностика, 

несвоєчасне та неадекватне лікування, недостатня профілактика тромбоутворення 

зумовлюють високу смертність від ТЕЛА [98, 101, 147, 184].    

 Згідно з літературними даними, поширеність гестаційного АФС у популяції 

коливається від 2,5 % до 14 %. Серед пацієнток із СВП антитіла до фосфоліпідів 

за різними даними виявляють у 27-42 % випадків. У цілому акушерська патологія 

у жінок із АФС трапляється до 76-81 % випадків [124, 152]. 

У групі жінок із підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл ризик 

загибелі плода становить 4,5 %, при прееклампсії – 10,5 %, при передчасних 

пологах – 10,5 %. Частота затримки внутрішньоутробного розвитку плода, за 

даними різних авторів, становить від 12 до 46 %, тромбозів різної локалізації – 5-

53 %, перинатальних втрат – 15-20 %, загрози мимовільного викидня на різних 

термінах вагітності – 46 %, передчасних пологів – 42 %, гестозу – 46,2 %, 

варикозної хвороби – 37,5 % [108 ,117, 152]. 

Отже, таке захворювання, як тромбофілії, на сьогоднішній день потребує 

всебічного дослідження та пошуку нових методів діагностики, профілактики  та 

лікування, вивчення тіопатологічних механізмів [9, 48, 87, 213, 243]. 

У пацієнток із невиясненим генезом внутрішньоутробної загибелі плода, 

затримкою внутрішньоутробного розвитку плода, раннім розвитком гестозу, 

звиклим невиношуванням вагітності в анамнезі - визначальною причиною вище 

вказаних ускладнень є тромбофілія. При виключенні найбільш частої її форми  – 

АФС – необхідно обстежити жінку на наявність у неї генетично зумовлених форм 

тромбофілії. Частота вроджених тромбофілій, які асоційовані із звиклим 

невиношуванням вагітності, досягає 30 % [124]. 

 За даними багатьох іноземних авторів, до 65 % судинних порушень, які є 
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основою патогенезу гестаційних ускладнень, зумовлені генетичними формами 

тромбофілії, а саме мутацією FV Leiden, MTHFRC677T, PtG202110A [106, 151, 

167]. На мутацію MTHFR припадає до 60 %. За матеріалами західних дослідників, 

частота мутацій FV Leiden при гестозі варіює від 6 до 26,4 %; найнижчу частоту 

FV Leiden при гестозі виявив Van Pampusa – 6 %, за даними  Krauss та Peltier вона 

рівна 19 %, за даними Heilmann та Lindoff – 20-22 %. Найбільш високу частоту 

даної мутації при гестозі (26,4 %) виявив  Kupferminс та ряд інших авторів [68, 

167, 216]. Великий відсоток генетично зумовленої резистентності до активованого 

протеїну С виявляється у європейських родоводів та відсутній у місцевого 

населення Азії, Африки, Америки та Австралії. Припускають, що одинична 

мутація гена, який кодує фактор V, відбулася близько 30 000 років тому, тобто 

після міграції населення із Африки 100 000 років тому та після сегрегації азіатів 

від європейців. Це пояснює частоту мутацій в Європі та відсутність її в Японії та 

Китаї, а також серед місцевого населення Азії, Африки та Америки. До країн із 

високою частотою відносяться Швеція, Німеччина, Данія та Греція. У Ізраїлі 

мутація FV Leiden зустрічається як в арабів, так і у євреїв, але в останніх із 

більшими варіаціями, які залежать від їх етнічного походження [221]. 

Згідно останніх даних, висока частота гомозиготної форми мутації MTHFR 

спостерігається у Північній Італії (30 %), в Австралії (11 %) та Нідерландах (5 %) 

[33, 221]. Dekkere та співавт. виявили генетичну форму тромбофілії 

(гіпергомоцистеїнемію) у 18 % випадків у жінок із раннім початком та тяжким 

перебігом прееклампсії [7]. Kupferminc та співавт. виявили мутацію  MTHFR у 

жінок із прееклампсією у 29,8 % та 20,5 %, у контрольних групах здорових 

вагітних – у 18,6 % та 8 % випадків [9, 20, 103, 191].  

Частота спадкової тромбофілії залежить від популяції. Як мінімум 50 % 

випадків ТЕЛА у вагітних пов’язані із спадковою або набутою тромбофілією. У 

цілому, генетично детерміновані тромбофілії є більш поширеними та зумовлюють 

близько 50 % випадків ТЕЛА при гестації. Тим не менше, ТЕЛА спостерігається 

лише у 0,1 % вагітних. Тому наявність тромбофілії, навіть у поєднанні із 
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гіперкоагуляційним станом під час вагітності, не обов’язково зумовлює 

виникнення тромбоемболічних ускладнень [74].  

Таким чином, на сьогоднішній день АФС та вроджені тромбофілії широко 

вивчаються вченими різних медичних спеціальностей у зв’язку із багатогранністю 

клінічної симптоматики, довготривалим персистуючим перебігом, необхідністю 

своєчасної діагностики та корекції виникаючих порушень. Одне із головних 

завдань сучасного акушерства полягає у вивченні їх ролі в патогенезі СВП та 

перинатальної патології. 

  

1.2. Сучасні погляди на значення різних форм тромбофілії в патогенезі 

синдрому втрати плода. 

 

Із  року в рік збільшується науково-практичний інтерес до проблем патології 

гемостазу під час вагітності. Такий інтерес зберігається в акушерстві у зв’язку з 

тим, що більшість захворювань під час вагітності та її ускладнення зумовлені або 

супроводжуються тими чи іншими змінами в системі гемостазу. За даними 

літератури вроджені дефекти гемостазу спостерігаються в 0,1 – 0,5 % популяції [9, 

37]. У зв’язку з цим особливого значення набуває дослідження генетичних 

порушень в системі гемостазу, вплив аутоімунних реакцій до фосфоліпідів на 

процеси імплантації, росту, розвитку ембріона та плода, перебіг вагітності та 

пологів. Актуальність проблеми заключається в тому, що основним ускладненням 

даної патології є тромбози, які залишаються однією із основних причин 

материнської смертності у багатьох країнах світу.    

Особливу увагу акушер-гінекологів привертає до себе СВП на фоні 

тромбофілії. Вроджені дефекти гемостазу формуються при викривленні 

генетичної інформації, що міститься у відповідних генах, під впливом мутацій. 

Відомо більше 40 генів, мутаційні зміни яких асоціюються з тромбофіліями [17, 

38, 48, 68, 252]. 

При цьому різноманітність фенотипових проявів мутацій – це результат 
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одного із трьох процесів або їх поєднань: повного припинення експресії гена, 

кількісної зміни рівня експресії гена, якісної зміни функції гена [46, 52, 67, 169]. 

Тромбофілія може бути наслідком дефекту різних компонентів системи 

гемостазу; різних дефектів (точкових мутацій) одного й того ж компоненту; 

варіювати за ступенем тяжкості залежно від гетеро- чи гомозиготної форми 

мутації, поєднуватися з іншими генетичними чи набутими дефектами та  

факторами ризику [5, 14, 46]. 

При нормальному перебігу вагітності система гемостазу знаходиться у стані 

рівноваги, яку забезпечує слабка активація коагуляційного каскаду і природна 

активність антикоагулянтної і фібринолітичної систем, що запобігає розвитку 

спонтанних тромбозів. Навіть за фізіологічного перебігу вагітності, особливо у ІІІ 

триместрі, настає гіперкоагуляція, яка пов’язана зі збільшенням майже на 200 % І, 

ІІ, VІІІ, ІX, X чинників згортання крові у поєднанні зі зниженням фібринолітичної 

активності і природної антикоагулянтної активності (антитромбіну, протеїну S). 

Крім того, у ІІІ триместрі вагітності швидкість кровотоку у венах нижніх кінцівок 

зменшується наполовину, що частково пов’язано з механічною обструкцією 

вагітною маткою венозного відтоку, частково – зі зниженням тонусу венозної 

стінки через гормональну перебудову організму під час вагітності. Тенденція до 

стазу крові у поєднанні з гіперкоагуляцією за несприятливих умов може 

призводити до розвитку тромбозів і тромбоемболій [149, 164]. 

Вагітність сама по собі є причиною гіперкоагуляційного стану в жіночому 

організмі. А саме, посилюється синтез фібрину, знижується фібринолітична 

активність, підвищується рівень факторів згортання II, VII,  X, знижується 

концентрація вільного протеїну S та розвивається резистентність до активованого 

протеїну С. При неускладненій вагітності відбувається виражена активація 

гемостазу, що супроводжує такі  маркери згортання, як протромбіновий фрагмент 

F1+2 та D-димер. Також, починаючи із 25-29 тижня вагітності, відбувається 

зниження швидкості венозного кровообігу в нижніх кінцівках приблизно на 50 %, 

які зберігаються аж до шести тижнів після пологів, після чого кровообіг 
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відновлюється до вихідного рівня. Крім того, наявність спадкової тромбофілії або 

АФС, а також тромбозу різної локалізації в анамнезі підвищують ризик розвитку 

венозних тромбоемболій під час вагітності та після пологів [27, 38, 78]. 

Враховуючи особливості фізіологічної адаптації системи гемостазу до 

вагітності, абсолютна більшість генетичних і набутих форм тромбофілії клінічно 

маніфестують саме впродовж гестаційного процесу [56, 66, 68]. 

При наявності тромбозів і тромбоемболій спостерігаєтьсч високий відсоток 

материнської смертності та загибелі плода, зростає частота передчасних пологів 

[50, 59, 158]. Тромбофілія може бути етіопатогенетичним ризиком при жіночому 

неплідді [98]. Ряд авторів висвітлюють вплив тромбофілії на виникнення та 

тяжкість прееклампсії [66, 88, 90]. 

Завершення вагітності у більшості випадків залежить від адекватної 

імплантації, трансформації спіралевидних артерій і плацентації із встановленням 

повноцінного кровообігу в системі мати-плацента-плід, які порушуються при 

тромботичній тенденції та у випадку різних форм тромбофілій [59, 73, 84, 181]. З 

позиції ефектів, які притаманні тромбофіліям, пояснюються порушення нідації 

плідного яйця, інвазії трофобласта та плацентації, які розглядаються на 

сьогоднішній день як одна із важливих причин розвитку гестозу та 

невиношування вагітності [90, 91, 173]. 

 Згідно різних літературних даних, основною патогенетичною складовою 

розвитку плацентарної дисфункції є гемодинамічні порушення в 

мікроциркулярному руслі, наслідком яких є локальне мікротромбоутворення, що 

різко порушує плацентарний та плодово-плацентарний кровотік [12, 26]. 

Якщо раніше роль тромбофілії в патогенезі ускладнень вагітності 

розглядалась лише з точки зору процесів мікротромбування судин плацентарного 

ложа, то на теперішній час погляди на патогенетичний вплив тромбофілії значно 

розширились [87, 96, 138]. 

Японські автори досліджували рівень в плацентах при різних видах 

акушерської патології  на фоні тромбофілії NO-синтетази та ії продуктів – 
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пероксинітритів, що є маркерами перикисного окислення [40, 44]. Синтез оксиду 

азоту та активність NО-синтетази виступають важливою ланкою в регуляції 

функціонування палаценти, запобігаючи  агрегації тромбоцитів та лейкоцитів, 

підтримуючи нормальні реологічні властивості крові у міжворсинковому 

просторі. Через вплив на каскад арахідонової кислоти з ії метаболітами, 

цитохрому Р450, оксид азоту бере участь у регуляції плацентарних функцій. При 

проведенні імуногістохімічного аналізу вдалося виділити декілька тканинних 

варіантів NO-синтетази, як то ендотеліальна, трофобластична та індукована. 

Утворення останньої стимулюється різними чинниками, серед яких 

ліпополісахариди бактеріальної стінки, фактор некрозу пухлин, деякі види 

цитокінів. Зростання саме індукованої фракції NO-синтетази, що його виявлено у 

пацієнток із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти 

(ПВНРП), зумовлює активацію процесів перикисного окислення та апоптозу 

клітин. Автори роблять висновок, що в основі вказаних ускладнень вагітності 

лежить подібний  каскад процесів, спрямований на програмовану клітинну 

загибель, тригером якого можуть виступати різні фактори, як то інфекційний 

процес або ішемія плаценти  [47, 222].     

Слід відмітити, що циркуляція АФА та генетично зумовлені тромбофілії, не 

тільки призводять до виникнення макротромбозів, але і є важливим тригером 

пошкодження ендотелію, зниження протитромботичного потенціалу, порушення 

регуляції тонусу судинної стінки, які визначають стан мікроциркуляції [59, 67, 

100]. При пошкодженні ендотелію судин комплексами антиген-антитіло при АФС, 

гомоцистеїном та продуктами метаболізму (Н2О2, супероксидними та 

гіпероксидними радикалами) зменшується продукція ендотеліоцитами природних 

антикоагулянтів. У відповідь на пошкодження, ендотеліоцити посилено 

вивільняють індуктори активації, які представлені фактором Віллебранда, 

фібринектином та ін. Останні сприяють утворенню тромбіну, фібрину, 

тромбоцитарних агрегатів. Адгезія тромбоцитів зростає прямопропорційно 

зростанню рівня фактора Віллебранда у плазмі крові, тобто глікопротеїни фактора 
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та фібронектин, є компонентами ДВЗ-синдрому, процесу мікро- та 

макротромбування судин, які супроводжують гестоз [153, 156]. До 

найпоширеніших тромбофілій, які викликають синдром втрати плода відносять 

наступні: антифосфоліпідний синдром (АФС), дефіцит антитромбіну ІІІ, дефіцит 

протеїну С, дефіцит протеїну S, мутація V фактора G1691A (FV Leiden), мутація 

гена протромбіну G20210A (ІІ фактор) і метилентетрагідрофолатредуктази 

(MTHFR C677T) [ [56, 68, 71, 194]. 

Дефіцит антитромбіну ІІІ – природного антикоагулянта. На його долю 

припадає 75 % усієї антикоагулянтної активності плазми. Він блокує 

протромбіназу – інактивує фактори ХІІа, ХІа, Ха, ІХа, VІІІа, калікреїн та тромбін. 

Проявами дефіциту антитромбіну ІІІ є звикле НВ, антенатальна загибель плода, 

ілеофеморальні тромбози [98, 194]. 

Дефіцит протеїну С – природного антикоагулянта, що залежить від вітаміну 

К і синтезується у печінці. Його функція націлена на активацію факторів Vа, VІІІа 

та регуляцію активності тромбіну на поверхні ендотелію. Наслідки дефіциту – 

звикла втрата вагітності, мертвонароджуваність (плодові втрати до 27,9 %), 

тромбоемболія [66, 98, 165, 194]. 

Дефіцит протеїну S – природного антикоагулянта, що залежить від вітаміну 

К і синтезується у печінці. Частота звиклого НВ за дефіциту протеїну S становить 

16,5 %. Частіше фіксують мертвонароджуваність (антенатальна загибель плода), 

ніж ранню втрату вагітності [66, 75, 98]. 

Мутація V фактора G1691A (FV Leiden) – найбільш частий генетичний 

чинник тромбофілій. Клінічні наслідки – непліддя, гестози, СВП, передчасне 

відшарування нормально розташованої плаценти, плацентарна дисфункція 

(інфаркти плаценти, порушення матково-плацентарного кровообігу) і, як наслідок, 

внутрішньоутробна загибель плода, затримка росту плода, HELLP-синдром, 

тромбоемболії, ішемічні інсульти [98, 194, 216]. 

Мутацію гена протромбіну G20210A (ІІ фактор) виявляють у поєднанні із 

мутацією Лейдена. Це є фактором ризику виникнення НВ, передчасного 
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відшарування нормально розташованої плаценти, плацентарної дисфункції, 

внутрішньоутробної загибелі плода, гестозів, затримки росту плода [98, 194]. 

Мутація метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) 

(гіпергомоцистеїнемія) призводить до системної ендотеліальної дисфункції, 

оксидативного стресу, активації агрегації тромбоцитів, гіперкоагуляції внаслідок 

зниження активності гепарину, тромбомодуліну та підвищення активності 

тромбоксану А2. У акушерстві з гіпергомоцистеїнемією пов’язані такі 

ускладнення, як звиклі ранні репродуктивні втрати, ранній розвиток гестозу, 

плацентарна дисфункція із хронічною гіпоксією плода та його гіпотрофією, 

передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, вади розвитку 

ембріона та плода (дефекти спинномозкового каналу, вади серця, порушення 

формування нижніх кінцівок, вади обличчя) [9, 33]. 

Комбіновані форми тромбофілії (поєднання набутих і спадкових дефектів) 

підвищують ризик несприятливого розвитку вагітності  [38, 49, 51]. У дослідженні 

Арутюняна А. А. та співавт. (2010), частота мультигенної тромбофілії у вагітних із 

невиношуванням встановила 71,69 % (у контрольній групі – 50 %) [11]. Виявлена 

більш висока частота одночасно 3-х поліморфізмів – 22,64 % у порівнянні з 

контрольною групою – 2,78 %. У групі жінок із невиношуванням зустрічалися 

поєднання мутації фактора V/Leiden з трьома і чотирма іншими поліморфізмами, 

що у порівнянні з групою контролю становило відповідно 2,83 % і 0,94 %. Ці дані 

підкреслюють значущість мультигенної тромбофілії для реалізації ускладнень 

вагітності [15]. 

З кожним роком з’являються все більше даних щодо впливу поліморфних 

варіантів генів, зокрема глутатіон-S-трансферази (GST) на процеси репродукції 

[98]. Існує декілька типів поліморфізму генів цього ферменту. 

Багатофункціональна родина GST (GSTM, GSTT, GSTP) і відповідно типів 

поліморфізму генів цього ферменту, яка відіграє важливу роль як у метаболізмі 

ліпідів, продуктів вільнорадикального окислення, так і в обміні катехолестрогенів. 

GST виконують роль детоксикувального агента через забезпечення кон’югації 
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генотоксичних метаболітів із глутатіоном, що спричинює їх інактивацію. Система 

глутатіону бере участь у реалізації цілої низки важливих фізіологічних процесів – 

детоксикації та антиоксидантного захисту, у біохімічних перетвореннях вітаміну 

С, Е, ліпоєвої кислоти та убіхінону, регуляції тіолдисульфідної рівноваги, процесі 

транспорту амінокислот, підтримці відновлюваного потенціалу клітин, регуляції 

вуглеводного, білкового та нуклеїнового обмінів, підтримці гемоглобіну 

еритроцитів у відновленому стані, у підтримці оптимального стану функцій 

біологічних мембран, регуляції клітинної проліферації, обміні простагландинів та 

лейкотрієнів, у якості резерву цистеїну в клітинах, у регуляції апаптозу. Усі вище 

перераховані порушення викликають НВ у різні терміни, а також схильність до 

вроджених вад розвитку [118, 137]. 

Часто спадкова або генетична тромбофілія під час вагітності проявляє себе 

вперше [137, 215]. Методи діагностики тромбофілій украй складні і коштують 

дорого. Тому, на жаль, найчастіше про свій діагноз жінки дізнаються вже після 

однієї або декількох невдалих спроб виносити та народити дитину [8, 86]. 

Критеріями для обстеження пацієнтки на спадкові дефекти гемостазу є 

наступні: дані анамнезу, а саме тромбоемболії у віці до 40 років у родичів, неясні 

епізоди венозних і/або артеріальних тромбозів у віці до 40 років, рецидивуючі 

тромбози у пацієнтки і найближчих родичів, тромбоемболічні ускладнення при 

вагітності, після пологів, при використанні гормональної контрацепції, повторні 

втрати вагітності, мертвонародження, затримка внутрішньоутробного розвитку 

плода, відшарування нормально розташованої плаценти, ранній початок 

прееклампсії, НЕLLP-синдром  [74, 75]. 

Неоднозначність результатів дослідження зв’язку тромбофілії з ризиком 

ускладнень вагітності свідчить, що для оцінки ступеню ризику інформації знання 

про генотип недостатньо. Ризик може бути оцінений тільки із врахуванням 

фенотипових проявів генетичних дефектів, які виявляються при дослідженні 

гемостазіограми [33, 167]. Вважають, що найбільш точним методом визначення 

спадкових мутацій є метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) [9, 18, 75]. 



41 

 

Таким чином, відкриття генетичних форм тромбофілії сприяло появі нових 

поглядів на причини і патогенез репродуктивних втрат. 

 

1.3. Антифосфоліпідний синдром як етіологічний фактор синдрому 

втрати плода. 

 

АФС – мультисистемне захворювання, якому властивий підвищений рівень 

антифосфоліпідних антитіл (АФА), артеріальні та/або венозні тромбози, 

тромбоцитопенія та звикле НВ [59, 63, 78]. Тривалий час симптомокомплекс мав 

паралельну назву синдрома G. Hughes, який разом із співавторами вперше описав 

його 1986 року [153]. З. С. Баркаган та співав. визначають АФС як групу 

аутоімунних розладів, що характеризуються наявністю в крові у високому титрі 

антитіл до негативно заряджених мембранних фосфоліпідів та зв’язаних із ними 

глікопротеїнів, а також порушенням параметрів зсідання крові у 

фосфоліпідзалежних тестах [87, 153]. У 2002 році у рамках Міжнародної 

конференції в м. Терміна (Італія), АФС надано статус системного процесу, 

оскільки у його основі лежить утворення аутоантитіл до фосфоліпідних 

детермінант більшості органів та тканин. За думкою деяких дослідників, АФС є 

більш системними захворюванням, ніж системний червоний вовчак [96, 100]. 

Антифосфоліпідний синдром відноситься до групи набутих аутоімунних або 

гіпокоагуляційних тромбофілій. Для даного клінічного синдрому характерні 

рецидивуючі артеріальні і/або венозні тромбози судин різного калібру і різної 

локалізації та патологія (невиношування) вагітності. Тромбофілії, які можуть 

виникати протягом усього життя жінки і під час вагітності, пов’язані із 

утворенням антифосфоліпідних антитіл (антикардіотропінів IgG, IgM і 

вовчакового антикоагулянта) [94, 96]. 

АФС поділяють на первинний, вторинний (на тлі системних захворювань 

сполучної тканини), катастрофічний, серонегативний, із мікроангіопатичним 

синдромом. Синдром може проявлятися одним або кількома клінічними проявами 
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та перебігати як в легкій, так і в тяжкій формі, аж до розвитку катастрофічної 

форми АФС (КАФС, синдром Ашерсона), яка характеризується гострою 

поліорганною недостатністю на фоні високого титру АФА. Вперше АФА були 

виявлені 1952 року у хворих на системний червоний вовчак. При дослідженні 

крові таких пацієнтів C.Conley та R.Hartmand виявили подовження активного 

парціального тромбопластинового часу (АПТЧ), що дозволило їм передбачити 

наявність фактору, який виступає в ролі інгібітора зсідання крові, а 1972 року 

субстанція отримала назву вовчакового антикоагулянту (ВА). При подальших 

дослідженнях було показано, що наявність фактору лише in vitro зумовлює 

подовження часу зсідання, в той час як хворі, навпаки, страждають на тромбози 

різноманітної локалізації, тому назва речовини не відображає суті змін гемостазу. 

Зв’язок між виявленням ВА та звиклими втратами вагітності вперше описаний 

1954 року J.Beamont [95].  

Тригером найчастіше є інфекції (як правило респіраторні), операції в 

анамнезі, вагітність, різноманітні ліки (відміна непрямих антикоагулянтів). Хоча 

КАФС розвивається менше ніж у 1 % пацієнток із АФС, летальність при цьому 

становить 50% [94, 95].  

Частота АФС у загальній популяції становить 5-6 %; при НВ 50-75 % [4, 

101]. За даними ряду авторів 2-4 % здорових вагітних мають у крові значущі 

титри антифосфоліпідних антитіл (АФА), які жодним чином себе не проявляють. 

Серед жінок із звиклою втратою плода АФС виявляють уже в 27 – 42 % випадків 

[96]. 

Порівняно недавно про антифосфоліпідний синдром практично нічого не 

знали. Розпізнається він важко, часто супроводжує вірусні процеси. 

Поява в крові вовчукового антикоагулянта призводить до ушкодження 

фосфоліпідних мембран оболонок клітин (судинної стінки, тромбоцитів) і 

порушення взаємовпливу чинників згортання. Окрім цього, вовчуковим 

антикоагулянтам належать певні властивості: впливати на протиагрегаційні 

властивості стінок судин і тромборезистентність, знижуючи їх; перешкоджати 
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інактивації тромбіна тромбомодуліном; зменшувати продукцію в судинній стінці 

активаторів фібринолізу і простацикліну; посилювати мимовільну агрегацію 

кров’яних пластинок [100]. По причині таких змін виникає реакція у відповідь на 

гемостаз, яка проявляється одночасною присутністю абсолютно різних симптомів: 

кровоточивості і тромбофілій, що призводить до дисимінованого 

внутрішньосудинного згортання (ДВЗ–синдрому), порушення кровообігу в 

головному мозку або інших органах. 

При АФС найбільш часто зустрічаються антикардіоліпінові антитіла – 

імуноглобуліни (Ig) IgG та IgA, ніж IgM. АФА порушують міжмолекулярні зв’язки 

та виділяють анексин V, залишаючи місця для зв’язування із протромбіном. Крім 

того, АФА прямо взаємодіють із синцитіотрофобластом і цитотрофобластом та 

інгібують міжклітинне злиття клітин трофобласта. Із АФА клінічно найбільш 

значущими є вовчуковий антикоагулянт, антитіла до кофактору β2-глікопротеїну I, 

антитромбінові антитіла та антитіла до анексину V. Свою пошкоджуючу дію АФА 

можуть здійснювати кількома шляхами: змінюються адгезивні характистики 

предімплантаційного ембріона, порушується злиття синцитія, знижується глибина 

інвазії трофобласта, зменшується продукція хоріонічного гонадотропіну, 

посилюються тромботичні тенденції за рахунок надання матриць для реакцій 

згортання. Останній момент пояснює позитивний ефект від антикоагулянтної 

терапії із  самих ранніх термінів вагітності [96, 100]. 

Антифосфоліпідні антитіла впливають на ситему гемостазу, пошкоджуючи 

усі її захисні ланки:  ендотеліальний бар’єр, функцію природніх антикоагулянтів, 

ендогенний фібриноліз, а також активує тромбоцитарну ланку гемостазу та 

прокоагулянтні фактори [96, 100, 109]. Поєднання тромботичних та 

нетромботичних ефектів, активуючи локальну запальну відповідь, вплив на 

трофобласт та характеристики ембріона, призводить до розвитку характерної 

клінічної картини – цілого спектру тромботичних ускладнень у атреріальних та 

венозних судинах, у системі мікроциркуляції по типу ангіопатії, а також до 

репродуктивних втрат і тяжких пізніх гестаційних ускладнень, таких як гестоз, 
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плацентарна дисфункція, затримка внутрішньоутробного розвитку плода, 

антенатальна загибель плоду, передчасне відшарування нормально розташованої 

плаценти, передчасні пологи [9, 15, 38]. 

Патогенез практично усіх клінічних проявів АФС, включаючи гестаційні 

ускладнення, є універсальним та здійснюється через порушення мікроциркуляції, 

гемостазу та патологію судинної стінки [152, 153]. Адже саме при вагітності 

виникає унікальна, комплексно функціонуюча система трьох ендотеліальних 

поверхонь – фетоплацентарного ендотелію, ендотелію судин матки та ендотелію 

трофобласта, а проявлятися ці порушення можуть на всіх термінах вагітності, 

починаючи із моменту зачаття. 

Крім тромботичних механізмів, патогенез акушерських ускладнень при 

АФС зумовлений і нетромботичними ефектами антифосфоліпідних антитіл: 

змінюються адгезивні характеристики передімплантаційного ембріону, порушення 

злиття синцитію, зменшення глибини інвазії трофобласту, пригнічення продукції 

хоріонічного гонадотропіну, який стимулює вироблення плацентою плацентарного 

прогестерону [148, 214]. Прикладом такої аутоімунної реакції є АФС. При АФС в 

крові жінки виявляються АФА, які перешкоджають фосфоліпідзалежній 

коагуляції, без пригнічення активності специфічних коагуляційних факторів [54, 

148]. Клінічним проявом даного процесу є розвиток тромбоемболічних станів, а 

саме надлишкового тромбування в матково-плацентарній системі кровообігу. Крім 

того, дані антитіла пригнічують синтез судинного фактора тромбомодуліна, який 

синтезується ворсинами хоріону, що сприяє зменшенню утворення судин  та стає 

причино гіпоплазії плаценти [2, 6, 41, 47]. Антифосфоліпідні антитіла змінюють 

адгезивні характеристики передімплантаційної морули; посилюють тромботичні 

механізми та десинхронізують процеси фібринолізу та фібриноутворення, що 

призводять до дефектів імплантації та зниження глибини децидуальної інвазії 

трофобласта. Також антитіла  напряму взаємодіють із синцитіотрофобластом і 

цитотрофобластом та інгібують міжклітинне злиття клітин трофобласту. Крім 

того, вони  пригнічують продукцію хоріонічного гонадотропіну та посилюють 
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тромботичні тенденції за рахунок надання матриць для реакцій згортання [96]. 

АФА являють собою родину ауто- та аллоімунних імуноглобулінів класів G 

та M, що зв’язують фосфоліпід-протеїнові комплекси [96, 100]. Принципово їх 

поділяють на такі, що виявляються у скринінгових коагуляційних тестах – ВА, та 

ті, для визначення яких необхідне застосування радіоімунологічного або 

імуноферментного методу [100, 125, 135]. Останні об’єднані в групу 

антикардіоліпінових антитіл (АКА), до них, належать антитіла до кардіоліпіну та 

інших фосфоліпідів – сфінгомієліну, фосфатиділсерину (ФС), фосфатидової 

кислоти (ФК), фосфатиділінозитолу, фосфатиділетаноламіну (ФЕ), 

фосфатиділгліцеролу (ФГ), фосфатиділхоліну (ФХ) тощо [132, 135]. Аутоімунні 

АФА поділяють на первинні та вторинні, останні виявляють у хворих на системні 

захворювання сполучної тканини – системний червоний вовчак, вузликовий 

периартеріїт, системна склеродермія та інші [100, 135]. З.С. Баркаган (2005) 

пропонує відносити до вторинного АФС випадки захворювання, що виникають 

при прийомі деяких лікарських препаратів (хінінова група, кокаїн, препарати 

інтерферону, оральні контрацептиви, хлортіазиди, фенотіазини), трактуючи їх як 

гаптенові АФС. У випадках вторинного АФС антифосфоліпідні антитіла частіше 

представлені IgM. Тоді як до алоімунних відносять АФА, що з’являються при 

інфекціях та злоякісних новоутвореннях [135]. 

Під час АФС можливе ураження ЦНС (хорея, мігрень, психоз, епілепсія, 

інсульти, гіпоперфузія, тромбози церебральних вен та артерій), серцево-судинної 

(ураження клапанів серця, атеросклероз, інфаркт міокарда, кардіоміопатії), 

сечовидільної (гломерулярний тромбоз, стеноз ниркової артерії, ниркова 

недостатність, тромбоз ниркової вени та артерії), різноманітні дерматологічні 

ураження (некротизуюча пурпура, акроціаноз, дистальна ішемія) [10, 39, 40].  

Таким чином, АФС та генетично детерміновані тромбофілії  сьогодні 

розглядаються як системний патологічний процес, що відіграє роль в патогенезі 

багатьох нозологічних станів, у тому числі – акушерській патології. Дуже 

важливим є вивчення впливу АФС та генетичних тромбофілій в патогенезі 
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гестаційних ускладнень, а саме передчасного відшарування нормально розміщеної 

плаценти, гестозів та синдрому затримки розвитку плода, загрози мимовільних 

викиднів та ін. Чітке визначення поширеності різних форм тромбофілії серед 

жінок із ускладненим перебігом вагітності дало б можливість виділити групи 

ризику за розвитком даної патології та розробити спеціальний лікувально-

профілактичний алгоритм для попердження гестаційних ускладнень та 

перинатальних втрат. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Обсяг досліджень і розподіл обстежених на клінічні групи. 

 

Відповідно до поставленої мети та завдань наукової роботи на першому 

етапі було проведено оцінку медичної документації та скринінгових методів 

дослідження у 361 жінки із синдромом втрати плода в анамнезі, а також 

обстеження на окремі види тромбофілії у 239 пацієнток (антифосфоліпідний 

синдром та поліморфізм генів фолатного обміну (МТFHR C677T, МТFHR A1298C, 

MTRR A66G)). Даним особам була надана спеціалізована акушерська допомога та, 

при потребі, допомога суміжних спеціалістів (клінічного генетика та гематолога) у 

Івано-Франківському міському пологовому будинку та Обласному 

перинатальному центрі, що є базою для кафедри акушерства та гінекології імені І. 

Д. Ланового Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський 

національний медичний університет» за період 2013-2016 роки. 

До другого етапу дослідження було включено 82 пацієнтки, у яких  виявили 

одну або декілька форм тромбофілії, які і сформували дві групи дослідження 

(основну досліджувану групу (40 жінок) та групу порівняння (42 пацієнтки)). 

Групу контролю становили 30 вагітних із фізіологічним перебігом вагітності. Усім 

вагітним було призначено стандартний обсяг обстежень згідно наказу МОЗ 

України № 417 від 15.07.2011 року.  

І групу (групу порівняння) склали 42 жінки, які отримували базисну терапію 

згідно наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011 року та наказу МОЗ України № 

626 від 08.10.2007 року. Пацієнти даної групи отримували лікування тільки під час 

вагітності, яке призначав лікар акушер-гінеколог спільно з лікарями клінічним 

генетиком і гематологом. Жінки дотримувалися спеціальної дієти та режиму. Дієта 

включала продукти, які знижують здатність згущувати кров, а саме: 
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морепродукти, сухофрукти, ягоди, імбир. Спеціальний режим полягав у 

дотриманні регулярної повільної ходьби, плавання або лікувальної фізкультури 

[14]. Медикаментозно призначали низькомолекулярний гепарин (еноксапарину 

натрію) в дозі 40 мг на добу до 20 тижнів, після 20 тижнів - 60-80 мг на добу (в 

залежності від маси тіла) із відміною за 48 год до передбачуваної дати пологів або 

планованого кесаревого розтину; подальший курс терапії еноксапарином натрію 

продовжували у післяпологовому періоді (через 8 годин після пологів).     

Вагітним ІІ групи (основної групи, до якої входили 40 жінок) крім 

стандартної терапії було запропоновано лікування згідно розробленого нами 

алгоритму, що включало прегравідарну підготовку та  терапію протягом 

вагітності.  

На етапі планування вагітності протягом трьох місяців до зачаття пацієнти 

отримували щоденно полівітамінний препарат із підвищеним вмістом (800 мкг) 

фолієву кислоту перорально. При чому завершення прийому рекомендувалося 

тільки після завершення етапу плацентації (після 12 тижнів вагітност)і. В цей час, 

незважаючи на застосування таблеток препарату, треба турбуватися про достатнє 

надходження фолацину із продуктами харчування. Продукти лідери за змістом 

фолацину: городня зелень, овочі із зеленим бадиллям, яловичина, сири, печінка, 

свинина, горіхи, привозні фрукти – банани, апельсини, фініки, крупи – ячмінь, 

гречка, овес, квасоля, горох, боби. Прийом фолієвої кислоти при планування 

вагітності не передбачає одночасний прийом із лікувальною метою гормональних 

препаратів. Біохімічні реакції організму при такому поєднанні речовин різко 

скорочують кількість вітаміну в циркулюючій крові та в печінці [14, 29].  

Тривалий прийом препаратів фолієвої кислоти із-за взаємодії вітамінів і 

можливості гіповітамінозу вимагає контролю за рівнем L-аргініну аспартату [44, 

85]. Саме тому нами на прегравідарному етапі додатково було застосовано L-

аргініну аспартат у другу фазу менструального циклу перорально по 1 мірній 

ложці тричі на добу, із тривалістю одного курсу 14 діб. Поруч із вище 

перерахованими препаратами пацієнти отримували антиагрегантний препарат, до 
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складу якого входила ацетилсаліцилова кислота в дозі 100 мг на добу перорально. 

Базовим препаратом для лікування тромбофілії при вагітності є 

еноксапарину натрію. Таким чином, вагітним основної групи у терміні гестації до 

20 тижнів даний препарат вводили у дозі 40 мг на добу підшкірно; у другій 

половині вагітності дозу низькомолекулярного гепарину підвищили до 60-80 мг на 

добу (у залежності від маси тіла пацієнтки). Це необхідно, оскільки в цей час при 

фізіологічній вагітності відбувається збільшення згортання функції крові [1, 16, 

249]. Препарат призначали під контролем коагулограми. Аналіз повторювали 1 раз 

в 3 тижні. Також вагітним жінкам даної групи в терміні гестації 11-13 та 26-28 

тижнів призначали L-аргініну аспартат по 1 мірній ложці тричі на добу під час 

прийому їжі рерорально тривалістю одного курсу 14 днів. 

Паралельно з цим, вагітним жінкам призначали антиагрегантний препарат, 

до складу якого входить ацетилсаліцилова кислота в дозі 75 мг на добу 

перорально. Лікування тривало з 12-го по 36-й тиждень включно. Після 3 діб 

відміни даного препарату треба перевіряти показники гемостазіограми і маркерів 

тромбозу. Якщо показники згортальної системи підвищуються, то ставиться 

питання про пологозбудження. 

У групу обстежених жінок були включені пацієнти, які мали синдром втрати 

плода у анамнезі (один і більше самовільних викидні в терміні 10 тижнів і більше, 

включаючи вагітність, що не розвивається); антенатальна загибель плода; нео-

натальна смерть, як ускладнення передчасних пологів, пізнього гестозу (легкого, 

середнього та тяжкого ступеня важкості прееклампсії) або плацентарних пору-

шень; три і більше мимовільних викидні на преембріональній або ранній 

ембріональній стадії, за відсутності анатомічних, генетичних та гормональних 

причин невиношування; діагностована генетично детермінована або набута форми 

тромбофілії; обтяжений сімейний тромботичний анамнез).  

Критеріями виключення були наступні фактори: інфекційні захворювання та 

виражені гормональні порушення; фізичне навантаження; різноманітні травми; 

аномалії розвитку органів малого тазу; вагітні із істміко-цервікальною 
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недостатністю; жінки, які мали індивідуальну непереносимість запропонованих 

нами препаратів та жінки, які відмовились від участі у дослідженні. 

 

2.2. Методи дослідження. 

 

У групи жінок із невиношуванням в амбулаторних умовах поряд із 

традиційною клінічною характеристикою, враховували дані соматичного стану, 

менструальної функції і особливості перебігу даної вагітності, пологів, 

післяпологового періоду, а також стан здоров’я новонароджених в ранньому 

неонатальному періоді. При обстеженні звертали особливу увагу на загальний та 

спеціальний анамнез, і ставили акцент на дані про тромбози, інфаркти, інсульти, 

протягом вагітності та поза нею у власне обстежених і у близьких родичів у віці 

до 45 років, тромботичні ускладнення після оперативного лікування, при прийомі 

комбінованих оральних контрацептивів, а також випадки невиношування 

вагітності у близьких родичів. 

Проведено статистичний аналіз обмінних карт вагітних (форма 113/у) та  

історій пологів (форма 096/0) вагітних усіх груп. У всіх без винятку вагітних 

пологи відбувались за цієї госпіталізації, тому для дослідження були доступні 

карти розвитку новонароджених усіх пацієнток (форма 097/0). 

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу включали: 

- спадкові тромбофілії за дослідженням поліморфізму генів фолатного 

обміну (МТFHR C677T, МТFHR A1298C, MTRR A66G).  

- діагностичних критеріїв АФС: наявність вовчукового антикоагулянта 

(ВА); IgG або IgM до кардіоліпіну в концентраціях вищих за 40 MPL/мл або 

вищих за 99-й перцентиль від норми; IgG або IgM до β2-глікопротеїну І в 

концентраціях вищих за 99-й перцентиль від норми. Для встановлення діагнозу 

достатньо 1 клінічного і 1 лабораторного критерія. У більшості випадків 

позитивні результати підтверджувалися двічі. 

Усім пацієнтам основних та контрольної групи проводили дослідження 
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біохімічних показників коагуляційних властивостей сироватки крові. У 

обстежених жінок проводили визначення кількості тромбоцитів, протромбінового 

індексу (ПТІ), кількості фібриногену за Клаусом, активованого часткового 

тромбопластинового часу (АЧТЧ), часу зсідання крові за методом Моравіца та Д-

димеру. 

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) плазми крові у 

пацієнток усіх досліджуваних груп визначали як час утворення фібринового 

згустка в цитратній плазмі за температури 37°С після додавання кальцію хлориду, 

коаліну та кефаліну. Кефалін – це аналог тромбоцитарних факторів зсідання крові. 

АЧТЧ вважається чутливим методом оцінки стану згортальної системи  крові, 

оскільки не залежить від активності таких факторів, як VII та XII, а також від 

функції тромбоцитів. АЧТЧ найбільш інформативний скринінговий тест при 

оцінці коагуляційних порушень, що перебігають за внутрішнім шляхом згортання. 

Він визначався за допомогою коагулометра С2 виробництва компанії Helena 

Biosciences Europe, UK. Показник АЧТЧ є важливим із точки зору діагностики 

антифосфоліпідного синдрому. Подовження АЧТЧ в 1,2 рази є лабораторною 

ознакою циркуляції вовчукового антикоагулянта. 

Протромбіновий індекс визначали за допомогою підрахунку часу, протягом 

якого відбувалося утворення фібринового згустку у цитратній  плазмі при 

температурі 370 С після додавання тканинного тромбопластину та кальцію 

хлориду. Даний тест відображає вміст в крові VII, X, V та II факторів. За 

протромбіновий  індекс вважали співвідношення референтного протромбінового 

часу до таких показників часу у досліджуваних жінок. 

Визначення рівня фібриногену у плазмі виконували за допомогою 

клотінгового методу Клауса. Метод Клауса – простий метод, за допомогою якого 

проводиться визначення часу, протягом якого відбувається утворення згустка. 

Дослідження проводилось у розведеній плазмі після додавання тромбінового 

реагента (>30 од/мл). Час утворення згустка є пропорційним концентрації 

фібриногену. 
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Рівень Д-димеру визначали за допомогою діагностичного набору «Auto Blue 

D-Dimer 400» (Helena Biosciences Europe, UK). В даному наборі реалізований 

латексний імунотурбіметричний метод визначення Д-димера, що рекомендований 

Управлінням по контролю за якістю харчових продуктів та лікарських препаратів 

(FDA) для виключення венозного тромбоемболізму. В наборі використовуються 

латексні частки із прикріпленими (ковалентними зв’язками) на них 

моноклональними антитілами. При наявності Д-димера вони утворюють комплекс 

і, за рахунок цього, зростає мутність розчину (рівень Д-димера та оптична 

щільність корелюють між собою). Антитіла не вступають у перехресну реакцію із 

фібриногеном. Це робить можливим кількісне визначення Д-димера. Зменшення і 

зникнення свідчить про ефективність терапії гепаринами. 

Судинно-тромбоцитарна ланка оцінювалась за часом згортання капілярної 

крові за методом Моравіца, загальною кількістю тромбоцитів на автоматичному 

аналізаторі. Визначення часу згортання крові за методом Моравіца засноване на 

вимірюванні часу згортання тромбоцитарної плазми при додаванні до неї 

оптимальної кількості кальцію хлориду, що забезпечує стандартизацію контактної 

активізації факторів згортання. В пробірку з розчином кальцію хлориду, 

встановлену на водяній бані при температурі 37°С, додавали 0,1 мл плазми та по 

секундоміру визначали час утворення згустка. 

Тканинний тромбопластин в присутності іонів кальцію є активатором 

зовнішнього шляху згортання. При додаванні суміші тканинного тромбопластину 

із кальцієм до нормальної цитратної плазми активується механізм згортання, що 

призводить до утворення фібринового згустка. Якщо має місце дефіцит факторів 

зовнішнього шляху, то час, необхідний для утворення згустка, буде подовжуватись 

тим сильніше, чим тяжчий дефіцит факторів.  

З огляду на те, що критерієм відбору жінок для дослідження служила 

наявність клінічної характеристики антифосфоліпідного синдрому, діагноз АФС 

встановлювали за умови виявлення вовчукового антикоагулянта (ВА), IgG або IgM 

до кардіоліпіну, IgG або IgM до β2-глікопротеїну. Лабораторна діагностика 
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антифосфоліпідного синдрому та виявлення аутоантитіл проводилося у пацієнток 

при наявності як мінімум одного симптому СВП та однієї клінічної, лабораторної 

і/або морфологічної ознаки. Після детального аналізу анамнезу усіх представниць 

обстежено на наявність АФА (Ig класів M та G): антикардіоліпінових антитіл 

(АКА), а також антитіл до АФС, антитіл до β2-глікопротеїну (анти-β2-ГП), яки й 

являється основним кофактором дії АФА. Наявність вище перерахованих факторів 

досліджували у венозній крові, яку забирали за допомогою сухої стальної голки із 

кубітальної вени вільними струменем у стерильні пробірки та зберігали при 

температурі - 40 оС. 

 Білок β2-глікопротеїн-I є важливим показником наявності АФС. Кількісне 

визначення антитіл класу Ig G та Ig M до β2-глікопротеїну-I здійснювали методом 

непрямого твердофазного аналізу (ELISA, тест-система EUROIMMUN 

(Німеччина)) за допомогою аналізатора EUROIMMUN Analyzer I. Дана частина 

дослідження проводилась на базі лабораторії «СІНЕВО». Аналіз проводили на 

мікропланшеті, покритому чистим препаратом β2-глікопротеїн I. У ході аналізу 

настає зв’язування присутніх аутоантитіл, утворення «сендвіч-комплексу» та 

ферментна кольорова реакція, що має 3 фази. При цьому інтенсивність кольору 

прямопропорційна концентрації IgG чи IgM-антитіл у зразку.  

Визначення вовчукового антикоагулянта (ВА) здійснювали за допомогою 

«Люпус-тесту». Принцип методу полягає у наступному. Гіпокоагуляція, яка 

обумовлена ВА та виявляється фосфоліпідзалежними тестами, не коригується 

нормальною, бідною тромбоцитами плазмою, але виправляється додаванням 

плазми, що досліджується, зруйнованих нормальних тромбоцитів (тромбоцитину). 

У зв’язку з цим тести, які використовуються для діагностики ВА, розподіляються 

на дві групи. До першої відносять скринінгові фосфоліпідзалежні тести, що дають 

уявлення про порушення, зв’язані із ефектами ВА. До другої відносяться 

підтверджуючі тести. З їх допомогою встановлюють, що гіпокоагуляція у тестах 

першої групи усувається (чи значно коригується) додаванням фосфоліпідних 

мембран. Цим виключають гіпокоагуляцію, що обумовлена дефіцитом плазмових 
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факторів згортання. 

Молекулярно-генетичне дослідження поліморфних варіантів генів МТFHR 

C677T, МТFHR A1298C, MTRR A66G проводили у зразках периферичної крові 

обстежених жінок. Забір периферичної крові здійснювали в стерильні пробірки 

закритої системи «Моновет» об’ємом 2,5 мл з етилендиамінтетрауксусною 

кислотою (ЕДТА), виробництва фірми «Sarstedt». Стерильні пробірки з 

отриманим матеріалом зберігали при – 200С (не більше 1 місяця) в морозильних 

камерах до транспортування в молекулярно-генетичну лабораторію. 

Транспортування зразків здійснювали в замороженому стані в холодових 

контейнерах. У лабораторії із зразків периферичної крові проводили виділення 

геномної ДНК за допомогою комерційного набору "ДНК-сорб-В" (відповідно до 

інструкції наданої виробником). Для визначення поліморфізму генів проводилася 

полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з використанням реагентів фірми Thermo 

Scientific. Перед постановкою ПЛР змішували у мікропробірках об’ємом 0,2 мкл 

робочий розчин з специфічними олігонуклеотидними праймерами, додавали по 3 

мкл зразків виділеної ДНК та доводили загальний об’єм ампліфікаційного зразка 

до 25 мкл. ПЛР проводили в термоциклері «FlexCycler BU» (Analytik Jena, 

Німеччина) із додержанням відповідного до протоколу температурного режиму 

реакції. Стан ампліфікаційних фрагментів аналізували за допомогою 

електрофорезу в 1,5 % агарозному гелі. У залежності від наявності або відсутності 

відповідних сайтів рестрикції у ампліфікованій ділянці ДНК, продукти рестрикції 

мали різну молекулярну вагу та відображалися на електрофореграмі та відповідь 

алелям С/С, С/Т, Т/Т, А/А, А/G, G/G. Поліморфізм гена MTFHR C677T мав 

високий ризик патології при знаходженні алель С/Т та Т/Т, нейтральний – С/С; 

поліморфізм гена MTFHR A1298C мав високий ризик патології при знаходженні 

алель А/А та G/G, нейтральний – А/А; поліморфізм гена MTRR A66G при 

знаходженні алель А/G та G/G, нейтральний – А/А. Оцінювали результат по 

виявленню алеля ризику розвитку можливих тромботичних ускладнень. 

Результати оцінювалися згідно таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. 

Полімофізм у генах фолатного циклу 

Ген Полімофізм 

Алель 
Прояви генотипу із алелями 

ризику 
Нейтраль

ний 

Ризику 

1 2 3 4 5 

MTFHR MTFHR:677 С/С С/Т 

Т/Т 

1. Трикратне підвищення ризику 

кардіоваскулярних захворювань у 

молодому віці. 

2. ТЕЛА 

3. Невиношування вагітності, 

пізні гестози 

4. Відшарування плаценти 

5. Антенатальна смерть плода, 

ЗВУР плода 

6. Дефекти розвитку плода 

MTFHR:129

8 

А/А А/С 

С/С 

1. Ризик розвитку тромбозів 

2. Невиношування вагітності, 

пізні гестози 

3. При генотипі С/С – 

підвищений ризик розвитку 

ембріональних пухлин 

MTRR MTRR:66        А/А A/G 

G/G 

1. Гіпергомоцистеїнемія 

2. Дефект розвитку нервової 

трубки 

3. Посилюється патоло-гічний 

ефект, асоційований із 

поліморфізмами гена MTFHR 
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Продовження табл. 1.1. 

1 2 3 4 5 

MTR MTFHR:129

8 

А/А А/А 

G/G 

1. Гіпергомоцистеїнемія 

2. Підвищений ризик розвитку 

синдрома Дауна 

3. Порушення розвитку плода – 

незарощення нервової трубки 

 

З метою вивчення внутрішньоутробного стану плода проводилося 

ультрасонографічне сканування  за допомогою апарату VOLUSON 730 EXPERT. 

Під час проведення даного методу визначали наступні основні параметричні 

показники: біпарієтальний розмір голівки плода (БПР), окружність грудної клітки 

(ОГК) та окружність животика плода (ОЖ), довжину стегнової кістки (ДС) та 

визначали чи відповідають вище перераховані показники таким при вагітності, 

яка перебігає фізіологічно.  

При дослідженні плаценти проводили оцінку її зрілості (відповідно до 

стадій). Локалізацію плаценти, її товщину та рівень навколоплідних вод визначали 

за стандарною методикою Г. П. Максимова. Оцінка ступеня зрілості та структури 

плаценти проводили за шкалою P. Crannum et al. 

Ехографічні дослідження включали в себе: УЗД сканування плаценти, 

визначення стану навколоплідних вод, біометрію плода.  

Визначали також плодово-плацентарний коефіцієнт (ППК): відношення 

маси плаценти (г) до маси плода. Маса плаценти (без оболонок та пуповини) в 

кінці фізіологічної доношеної вагітності складає в нормі 450-670 г, її розміри – 17-

20 см*14-17 см*3-4 см. При плацентарній дисфункції може відмічатись як 

зменшення, так збільшення (за рахунок запального набряку) її маси та розмірів. 

Однією з достовірних ознак плацентарної дисфункції є зменшення плацентарно-

плодового коефіцієнта (ППК) до 0,13-0,1 (на відміну від 0,15-0,2 в нормі). 

Доплерометричні дослідження кровообігу проводили із застосуванням 
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комбінованого датчика з частотою 3,5 МГц, що працює в імпульсному режимі при 

частотному фільтрі 100 Гц. Використовували якісну оцінку кривих швидкостей 

кровотоку (КШК), при якій досліджували індекс резистентності (РІ), 

пульсаційний індекс (ПІ) і систоло-діастолічне відношення (СДВ), де СДВ - це 

відношення максимальної систолічної (А) і кінцевої діастолічної (У) швидкості 

кровообігу, СДВ=А/У, РІ - це відношення різниці між максимальною систолічною 

і кінцевої діастолічною швидкостями до максимальної систолічної швидкості 

кровообігу за формулою РІ=(А-В)/А.  

Максимальна систолічна швидкість кровообігу відображає, в першу чергу, 

скорочувальну функцію серця й еластичність стінок досліджуваної судини. 

Кінцева діастолічна швидкість визначається опором периферійного судинного 

русла. Досліджувані індекси відбивають ступінь згасання пульсової хвилі, при 

проходженні її через кров'яне русло і використовуються як показники 

периферійного судинного опору за формулою ПІ = (С - Д)/М, де С – систолічна, Д 

– діастолічна, М – середня швидкість кровотоку. 

Доплерометричні дослідження кровотоку проводили в артерії пуповини 

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

(СМА), черевному відділі аорти у плода (А). Кровообіг в ПА використовували в її 

середній частині на достатньому віддаленні від місця її входження в черевну 

порожнину плода і плаценту. Кровообіг у МА досліджували при повздовжньому 

скануванні в ділянці бічних стінок матки. 

Підвищення резистентності току крові маткових судин свідчить про 

порушення маткового кровообігу. Притік крові до матки перевищує мінімум, який 

необхідний для розвитку плода, тому його зменшення може і не мати наслідків 

для плода в момент дослідження. Проте з часом дефіцит кровопостачання може 

стати критичним і привести до плацентарної недостатності. Остання клінічно буде 

проявлятись в затримці розвитку плода, наявності ознак гіпоксії. Тому збільшення 

численних значень СДВ, РІ, ПІ в маткових артеріях може розглядатись як рання 

ймовірна ознака порушення матково-плацентарного кровообігу. Дане обстеження 
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проводилося також на апараті VOLUSON 730 EXPERT за допомогою 

комбінованого датчика із подальшою реєстрацією доплерограми, що працює в 

імпульсному режимі. Звичайно, результати даних показників порівнювали із 

такими при фізіологічній вагітності у згідно гестаційного віку плода. 

Згідно нормативним даним максимальна швидкість кровоплину під час 

періоду систоли показує якість скорочувальної функції серця та еластичність 

стінок досліджуваної судини. А от кінцева швидкість кровоплину під час діастоли 

визначається за допомогою опору периферичних судин різного калібру. За 

допомогою індексів, які визначалися під час нашого дослідження, можна 

відобразити ступінь зменшення хвилі при проходженні її по судинному руслі. 

Самі ж індекси можна визнати як показники периферичного опору. 

Доплерометрія включала в себе обстеження наступних кровоносних судин: 

пуповинна артерія, маткові артерії (права та ліва), середня мозкова артерія плода. 

Також в подальшому зіставляли показники доплерометрії в пуповинній артерії та 

середній мозковій артерії. Цей показник називається індексом резистентності. 

Усі вище перераховані результати ультразвукового та доплерометричного 

дослідження ми оцінювали згідно діагностичних критеріїв порушень у системі 

фето-плацентарного комплексу, які були запропоновані Л. Б. Маркіним та співавт. 

Наступний метод, за допомогою якого проводилася оцінка 

внутрішньоутробного стану плода, став біофізичний профіль плода за A. F. 

Manning [62]. Кардіотокографію (КТГ) плода здійснювали за допомогою 

автоматизованого моніторингу непрямим методом на апараті «Fetal Monitor FC 

700». Обстеження здійснювали із встановленням показника короткої 

варіабельності STV (short-term variation). Згідно даних розробників, STV, більше 

4,0 свідчить про відсутність ознак ацидемії плода; від 3,5 до 4,0 – про початкові 

ознаки ацидемії; від 3,0 до 3,5 – ацидоз; від 2,5 до 3,0 – тяжка ступінь ацидозу; 

менше 2,5 – загроза антенатальної загибелі плода. Запис здійснювався зранку 

натще в часовому проміжку між 9 та 12-ю годиною в положенні жінки на лівому 

боці. 
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Зміни частоти серцевих скорочень відображалися приладом у виді 

цифрового сигналу і графічного зображення на паперовій стрічці. Одночасно з 

записом частоти серцевих скорочень плода реєстрували скорочувальну діяльність 

матки за допомогою тензометричного датчика, що зміцнювали в ділянці дна 

матки. Скорочення матки реєстрували приладом у виді кривої на паперовій 

стрічці. Запис КТГ проводили протягом 45-60 хвилин у положенні пацієнтки на 

спині або на боці. У процесі дослідження на стрічці запису фіксували рухи плода. 

Під час проведення оцінки біофізичного профілю плода брали до уваги такі 

параметри: нестресовий тест (НСТ), дихальні рухи (ДР), рухова активність плода 

(РП), м’язевий тонус плода (ТП), рівень навколоплідних вод (АІ). 

З метою вивчення гістологічних змін, які були в плацентах породіль усіх 

досліджуваних груп при різних формах тромбофілії, досліджено гістологічні 

зразки даних плацент. Таке дослідження здійснювали на базі морфологічної 

лабораторії кафедри патоморфології та судової медичини Івано-Франківського 

національного медичного університету. 

Оцінка диференціювання структур ворсинкового дерева за ступенем його 

зрілості проводилось з використанням класифікації, запропонованої І. С. 

Давиденком [64]. 

Для вирішення поставлених в роботі завдань проведено патогістологічне 

вивчення плацент усіх груп. Перша група – 42 плаценти від вагітності із різними 

генетично детермінованими формами тромбофілії та антифосфоліпідним 

синдромом, друга група – 40 плацент від вагітності з набутою тромбофілією 

(антифосфоліпідним синдромом) та спадковою формою тромбофілії, третя група – 

30 плацент від вагітності із фізіологічним перебігом. У всіх випадках дослідження 

посліду виконувалися на органному, тканинному та клітинному рівнях. 

Вивчення органного рівня організації посліду передбачало визначення 

основних органометричних параметрів плаценти, пуповини та вільних плодових 

оболонок, оцінки варіанта прикріплення пуповини до плаценти, типу 

розгалуження судин хоріальної пластинки та оцінки їх діаметру, описової 
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характеристики материнської поверхні народженої плаценти з оцінкою 

особливостей будови котиледонів. Визначалася маса кожної плаценти без оболонок 

з культьою пуповини не більше 1 см., а також об’єм плаценти по рівню витісненої 

рідини з мірного резервуару та площа материнської поверхні шляхом відбитку на 

міліметровому папері. 

Далі із фіксованої плаценти, через всю товщину органу вирізали 6-8 

шматочків з параумбілікальної, центральної та крайової зон. Отримані шматочки 

плаценти фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну, зневоднювали в серії 

спиртів наростаючої концентрації, заливали в парафін і готували серійні зрізи 

товщиною 5-6 мкм. Після депарафінізації зрізів препарати забарвлювали 

гематоксиліном та еозином і аналізували їх на мікроскопі Carl ZEISS Axiostar plus 

(Microlmaning, Німеччина), обладнаному фотокамерою Canon G 10 для отримання 

цифрових зображень. 

В усіх випадках проведено огляд плацент з метою виявлення 

макроскопічних змін. В першій та другій групах для дослідження забирали по 3 

зразки матеріалу із центральної, парацентральної та крайової зон. Це ж саме 

стосувалося і фізіологічної вагітності. 

Зразки вирізали розмірами 1,0х0,5х0,5 см на всю товщину плаценти із 

хоріальною пластинкою та материнською поверхнею. У випадках, коли товщина 

плаценти не дозволяла отримати такий зразок, їх брали почергово із материнської 

та плодової поверхонь. Після забарвлення зрізів, проводили дослідження за 

допомогою світлової мікроскопії. Забарвлення гематоксиліном та еозином 

дозволяє дослідити  клітинну структуру ворсини, набряк її, ангіоматоз, а також 

інфільтрацію лейкоцитами. При забарвленні азокарміном добре візуалізуються 

тромби, скупчення еритроцитів, фібриноїд. Вивчали зміни мікроциркуляції, як-то 

набряк ворсин, малокрів’я, гіперемія, тромби в просвіті судин та інтервельозному 

просторі, крововиливи в міжворсинковий простір та децидуальну оболонку, 

дистрофічні розлади – відкладення фібриноїду та кальцинати, компенсаторно-

пристосувальні реакції – ангіоматоз, а також ознаки запального процесу.  Ознаки 
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хоріоамніоніту оцінювали за наявністю та кількістю нейтрофілів, а також 

глибиною інфільтрації ними хоріальної пластинки. Відсутність нейтрофільної 

інфільтрації оцінювали як відсутність запального процесу; скупчення до 10 

нейтрофілів  в полі зору, розташованих в субхоріальній ділянці – як хоріоамніоніт 

легкого ступеню; 11-30 нейтрофілів, що поширювались не більше, ніж  на 

половину товщини хоріальної пластинки – як хоріоамніоніт середнього ступеню; 

понад 30 нейтрофілів в полі зору, що інфільтрували весь поперечний перетин 

хоріону – як важкий хоріоамніоніт [64]. 

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження були 

розроблені авторські комп’ютерні програми на основі Microsoft Excel (розрахунок 

відносних величин, їх похибок, t-тесту). Частина завдань розробки даних 

виконувалась із використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу 

Microsoft Excel та Statistica 7.0, зокрема програм описової статистики та 

графічного зображення. Достовірність отриманих показників підтверджувалась 

шляхом розрахунку похибки (±m) для відносних величин за загальновідомою 

формулою. 

Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах, враховуючи велику 

кількість спостережень і наближеність внаслідок цього до нормального розподілу, 

доводили на підставі розрахунку коефіцієнта t (Ст’юдента) і визначення за 

таблицею точності безпомилкового прогнозу (р). Додатково використовували 

непараметричні методи (критерій Манна-Уїтні) для рядів із розподілом, відмінним 

від нормального. 

Якісні показники досліджували за допомогою частотних таблиць цієї ж 

програми, де визначалась частота прояву кожної ознаки в абсолютних числах та 

їхній відсотковий вираз. Для порівняння показників в динаміці використовували 

критерій Вілкоксона та Манна-Уітні. Для визначення прогностичної оцінки 

факторів ризику використовували показник відношення шансів. 

Для обчислення коефіцієнта кореляції сформовано таблицю, в якій 

розподілено результати обстеження на усі показники гемостазіограми, рівня 
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антифосфоліпідних антитіл в крові та поширеність відповідних гістологічних 

ознак в плацентах (відсутні, наявні в одній, двох або трьох зонах). 

За таблицями визначали значення р, що відповідало отриманому t-критерію 

Стьюдента та критерію кутового перетворення Фішера.  
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНИХ ГРУП.  

 

3.1. Клінічна характеристика жінок із синдромом втрати плода в 

анамнезі. 

 

Як показали наші дослідження, жінки із синдромом втрати плода в анамнезі 

мають вік переважно старше 30 років. Так, у групі порівняння у віці 30-35 років 

було 16 (38,1 %) жінок, а у віці більше 35 років - 14 (33,3 %) жінок. У групі 

контролю у віці 30-35 нараховувалося 3 (10,0 %) жінки та старше 35 років була 

лише 1 (3,3 %) жінка. Це закономірно пояснює більшу частоту екстрагенітальної 

патології у жінок із різними формами тромбофілії.  

Пацієнтки основної групи у 70,4 % були повторновагітними (проти 13,3 % у 

контрольній групі, р<0,05), 29,6 % - народжували вперше (проти 86,7 % у 

контрольній групі). 

Більшість вагітних жінок проживали у міських умовах. Питома вага 

сільських жительок у групі порівняння та основній групі була приблизно 

однакова, але достовірної різниці між групами за даною ознакою не виявилося. 

Так звана «Нульова гіпотеза» підтверджувалася із достатнім ступенем 

достовірності. 

Протягом останніх десятиліть відбуваються кардинальні зміни в інституті 

сім’ї. Аналіз розподілу жінок у групах по сімейному стану показав, що у групі 

порівняння 40 (95,2 %) жінок були одруженими та в контрольній групі 30 (100,0 

%) жінок. З цього випливає, що більшість жінок знаходилися в зареєстрованому 

шлюбі. Звертає увагу на себе той факт, що у незаміжніх жінок спостерігалося 

більше соматичної патології та гестаційних ускладнень. Ще один важливий факт – 

це той, що усі незаміжні жінки знаходилися у двох основних групах нашого 

дослідження та, відповідно, у контрольній групі не було жодної незаміжньої 
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жінки. 

За соціальним статусом усіх пацієнтів досліджуваних груп було розділено 

наступним: жінки, які працювали по робочими (тобто жінки, які, в основному, 

займалися інтелектуальною працею); жінки, що вчилися на денній формі навчання 

(теж інтелектуальна праця); жінки-службовці; особи, які займалися тяжкою 

фізичною працею або ж були домогосподарками (табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1. 

Розподіл жінок досліджуваних групах по відношенню до трудової діяльності 

та її характеру, абс.ч., %    

Вид трудової 

діяльності 

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Робочі 

спеціальності 16 53,3 25 59,5* 19 47,5 

Студентки 0 - 5 11,9* 4 10,0 

Службовці 2 6,7 4 9,5 6 15,0* 

Домогосподарки 12 40,0 6 14,3 11 27,5* 

Тяжка фізична 

праця 0 - 2 4,8* 0 - 

Примітка. * – різниця статистично достовірна відносно групи контролю, р<0,05. 

 

Незалежно від трудової діяльності, в жодної із вагітних жінок, ми не 

знайшли інформації про можливий контакт із професійними чинниками (пил, 

забрудненість, дія іонізуючого випромінювання, шуму, шкідливих хімічних 

речовин тощо), які б могли безпосередньо вплинути на ймовірність розвитку 

різних гестаційних ускладнень. 
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 Шкідливі звички (паління) спостерігалися у 10 (13,8 %) жінок групи 

порівняння та у 4 (13,3 %) контрольної групи. Професійні шкідливості виявлені 

нами відповідно у 6 (8,3 %) та 2 (6,6 %) вагітних. 

Таким чином, більшість жінок проживала у міських умовах, були одружені, 

патологія не мала залежності від трудової діяльності, професійних шкідливостей 

та шкідливих звичок, значимих відмінностей за цими показниками між групами 

не виявлено. В жодній із трьох груп нами не було виявлено переважання осіб із 

низьким майновим статусом. 

У дитячому віці та в період статевого дозрівання жінки перенесли різні 

дитячі інфекції та запальні захворювання (табл.3.2).  

Таблиця 3.2. 

Частота та структура захворювань, перенесених у дитячому та підлітковому 

віці, абс.ч., % 

Захворювання 

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Кір 3 10,0 18 42,9* 15 37,5 

Краснуха 3 10,0 8 19,0 10 25,0* 

Скарлатина 0 - 6 14,3* 5 12,5 

Епідемічний 

паротит 

3 10,0 4 9,5 7 17,5* 

Хронічний 

тонзиліт 

1 3,3 6 14,3* 4 10,0 

Оперативні 

втручання 5 16,7 4 9,5 7 17,5 

Примітка. * – різниця статистично достовірна відносно групи контролю, р<0,05. 

 

Аналіз перенесених інфекційних захворювань в дитинстві (у віці 7-12 років) 
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виявив їх велику частоту (кір, краснуха, скарлатина, хронічний тонзіліт) і різних 

оперативних втручань, пов’язаних із запальними захворюваннями (апендиктомія, 

тонзилектомія, аденоїдоектомія), що визначило статистично достовірну різницю 

(табл. 3.2). При цьому необхідно відмітити, що в період становлення 

репродуктивної системи, кожна жінка перенесла від двох до чотирьох дитячих 

інфекцій.  

Отже, загальна накопичена частота (або сумарна кількість) дитячих 

захворювань у групі порівняння та основній групі була однакова. Однак, у 

порівнянні із контрольною групою, у цих групах сумарна кількість дитячих 

інфекційних захворювань була більшою. Це говорить про те, що часті та 

багаточисельні перенесені інфекційні захворювання впливають на систему 

гемостазу та призводять  до неблагоприємних наслідків, які негативно впливають 

на виношування вагітності. 

Менструальна функція оцінювалася за такими параметрами, як: вік 

настання менархе, тривалість циклу, тривалість менструацій, величину 

крововтрати. 

Середній вік настання менархе в контрольній групі - 13,19±0,17, у групі 

порівняння - 13,21±0,17 та у основній групі – 13,26±0,17. У переважної більшості 

пацієнток менструальний цикл був регулярний. Так, менструальний цикл із 

менархе протягом року встановився у 93,1 % у контрольній групи, у 92,4 % у групі 

порівняння та у 95,0 % у основній групі. Порушення менструального циклу 

відзначали в 6,9 % у контрольній групі, 7,6 % в групі порівняння та у 5,0 % у 

основній групі. Більшість пацієнток усіх груп мали 28-денний менструальний 

цикл тривалістю 3-7 днів; у середньому він становив (від 25 до 30 днів) - 90,0 % у 

контрольній та 88,1 % у групі порівняння. 

Патологію органів репродуктивної системи (фонові та передракові процеси 

шийки матки, захворювання, що передаються статевим шляхом) відмічено у 29,1 

% випадках у групі порівняння та у 6,6 % випадків групи контролю. 
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Проаналізовано особливості перебігу попередніх вагітностей, що дало 

можливість оцінити структуру та механізм синдрому втрати плода. Так, 20 (47,6 

%) вагітних групи порівняння та 21 (52,5 %) вагітна основної групи втратили 

вагітність врезультаті мимовільного викидня проти 1 (3,3 %) жінки у групі 

контролю; у 12 (28,6 %) жінок групи порівняння та 10 (25,0 %) жінок основної 

групи був зафіксований аборт, що не відбувся проти 1 (3,3 %) жінки у групі 

контролю; у 11 (26,2 %) жінок групи порівняння та у 9 (22,5 %) жінок основної 

групи пологи відбулися в терміні гестації до 37 тижнів, у жінок контрольної групи 

цей показник становив 3 (10,0 %) жінки. 

Аналіз репродуктивного здоров’я обстежених вагітних представлено в 

табл.3.3. 

Таблиця 3.3. 

Особливості репродуктивного здоров’я жінок  

досліджуваних груп, абс.ч., % 

 

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Мимовільні 

викидні у I 

триместрі 

1 3,3 20 47,6* 21 52,5* 

Завмерла 

вагітність 
1 3,3 12 28,6* 10 25,0* 

Антенатальна 

загибель плода 
0 - 2 4,8 1 2,5 

Передчасні 

пологи 
3 10,0 11 26,2* 9 22,5* 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними групами 

(р<0,05 – р<0,001). 
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Наступний показник, який брали до уваги, це антенатальна загибель плода, 

який у групі порівняння становить 2 (4,8%), що переважає показники основної 

групи, в якій був зафіксований 1 (2,5 %) випадок і жодного подібного випадку не 

зафіксовано у групі контролю. Ми також простежили ще і той факт, що частіше 

відбувалися передчасні пологи в терміні гестації до 28 тижнів вагітності.  

Слід відмітити, що у групі порівняння спостерігалося 2 (4,8 %) випадки  

антенатальної загибелі плода та в терміні гестації до 37 тижнів. При чому 

причиною внутрішньоутробної смерті плода у 1 (2,4 %) випадку послужило 

передчасне відшарування нормально рорташованої плаценти, а в іншому (теж 2,4 

%) – плацентарна дисфункція. Також 1 (2,5 %) випадок антенатальної смерті 

плода був зафіксований і у основній групі, де етіологічним фактором стала 

генетично детерміновавана форма тромбофілії, внаслідок якої наступило 

передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Це ще один факт, 

який свідчить на користь негативних наслідків тромбофілії для матері та плода. У 

групі контролю таких випадків не було. 

Групи обстежених були статистично рівнозначні за кількістю вагітностей і 

пологів в анамнезі. Переважна більшість породіль мала повторну вагітність та 

перші або повторні пологи.  

Отже, провівши аналіз репродуктивних втрат ми виявили, що несприятливі 

перинатальні наслідки мала кожна жінка в анамнезі, віднесена до групи 

порівняння та основної групи (100,0 %), тоді як у контрольній групі таких не 

було. Саме цей факт ми брали до уваги, коли формували групи досліджуваних.  

Аналіз анамнестичних даних показав високу частоту екстрагенітальних 

захворювань в обстежених групах (табл.3.4.). Тож, серцево-судинні захворювання 

становили 33,3 % - у групі поріняння (артеріальна гіпертензія, компенсовані вади 

серця), 37,5 % у основній групі (р<0,05) та 3,3 % - у групі контролю, 

захворювання ендокринної системи виявляли у 4 (9,5 %) пацієнтів групи 

порівняння (цукровий діабет I та II типів, патологія щитовидної залози, 
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гіпоталамічний синдром), у 10 (23,8 %) пацієнтів основної групи проти 1 (3,3 %) 

пацієнтки контрольної групи. 

Таблиця 3.4. 

Частота та структура екстрагенітальної патології серед жінок досліджуваних 

груп, абс.ч., %  

Захворювання 

Контрольна група 

n-30 

Группа 

порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Серцево-судинні 

захворювання 
1 3,3  14 33,3 15 37,5* 

Захворювання 

ШКТ 
2 6,7 15 35,7* 8 20,0 

Захворювання 

сечовидільної 

системи 

0 - 7 16,7* 5 12,5 

Захворювання 

ендокринної 

системи 

1 3,3 4 9,5 10 23,8* 

Хвороби органів 

дихання 
0 - 1 2,4 1 2,5 

 

Примітка. * – різниця статистично достовірна відносно групи контролю, 

р<0,05. 

 

При проведенні аналізу встановлено обтяження сімейного анамнезу. 

Зокрема, у родичів першого ступеня споріднення у пацієнток групи порівняння у 

34,0 % випадках відмічалися тромбози різної локалізації (ішемічний інсульт, 
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інфаркт міокарда, ілеофеморальний тромбоз, тромбофлебіти та флеботромбози). 

Відомо про 31 випадок смертей у сім’ях жінок із синдромом втрати плода 

внаслідок тромбоемболіїї легеневої артерії. 

Тяжкої екстрагенітально патології, при якій виношування вагітності 

протипоказано, серед досліджуваних жінок із СВП не виявлено. 

 

3.2. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового 

періоду, стану новонароджених у жінок із синдромом втрати плода на фоні 

тромбофілії. 

 

Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок 

із синдромом втрати плода на тлі тромбофілії продемонстрували вагомий відсоток 

ускладнень. Отримані результати представлені у табл. 3.5.  

При аналізі перебігу даної вагітності та пологів у жінок групи порівняння 

встановлено, що симптоми загрози раннього та пізнього мимовільного викиднів 

зафіксовані у 9 (21,4 %) та 13 (30,9 %) пацієнток відповідно, ретрохоріальні 

гематоми різної величини діагностовані у 9 (21,4 %) пацієнтокє Антенатальний 

моніторин гестації у таких пацієнток продемонстрував зростання частки 

синдрому затримки розвитку плода - у 6 (14,3 %) пацієнтів, плацентарної 

дисфункції – у 16 (38,1 %) жінок, багатоводдя – у 7 (16,7 %), передчасного 

відшарування нормально розташованої плаценти виявлено у 2 (4,8 %) жінок, 

прееклампсії легкого та середнього ступеня (28,6 %), передчасних пологів у 6 

(14,2 %).  

Слід відмітити відсутність таких ускладнень у групі контролю. 

Таким чином, як видно з таблиці 3.5., жінки із репродуктивними втратами в 

анамнезі та діагностованою в них тромбофілією частіше мали різні гестаційні 

ускладнення під час даної вагітності. 
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Таблиця 3.5. 

Гестаційні ускладнення досліджуваних жінок, абс.ч., %  

Ускладнення 

Контрольна група 

n-30 

Група  порівняння 

n-42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Загроза раннього 

мимовільного 

викидня 

0 0 9 21,4* 

Загроза пізнього 

мимовільного 

викидня 

0 0 13 30,9* 

Ретрохоріальні 

гематоми різної 

величини  

0 0 9 21,4* 

Багатоводдя 0 0 7 16,7* 

Затримка росту 

плода 
0 0 6 14,3* 

Плацентарна 

дисфункція 
0 0 16 38,1* 

Пізній гестоз 0 0 12 28,6* 

Загроза  

передчасних 

пологів 

0 0 6 14,2* 

Примітка. * – різниця статистично достовірна відносно групи контролю, р<0,05. 

 

Частка кесаревого розтину у жінок групі порівняння склала 33,3 %, проти 

13,3 % у контролі (р<0,05): при прееклампсії – 14,3 %, при плацентарній 

дисфункції – 7,1 % та при передчасному відшаруванні нормально розташованої 
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плаценти – 11,9 % (табл. 3.6.). 

  Таблиця 3.6. 

Перебіг пологів жінок контрольної та групи порівняння, абс.ч., %  

Показник Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Передчасні пологи 0 0 6 14,2* 

Кесарів розтин 4 13,3 14 33,3* 

Індуковані пологи 0 0 22 52,4* 

Примітка. * – різниця статистично достовірна відносно групи контролю, р<0,05. 

 

Також в процесі виконання нашого дослідження було проаналізовано 

об’єм крововтрати у пацієнток групи порівняння та контрольної групи.  

Результати даного дослідження показали, що  об’єм крововтрати у 

ранньому післяпологовому періоді був більшим у породіль із синдромом втрати 

плода (група порівняння), що часто супроводжувалося анемією різного ступеня 

важкості та подовжувало період адаптації та відновлення пацієнтки у 

післяпологовому періоді. 

Крововтрата від 0,8 до 1,2 % від маси тіла дорівнювала 78,6 % проти 10,0 % 

у контролі (р<0,05). Масивна крововтрата (1,3 до >2,4 % від маси тіла) у жінок 

групи порівняння склала 7,2 %. У контролі випадків масивної крововтрати у 

пологах зафіксовано не було (р<0,05). 

Щодо стану новонароджених, то встановлено суттєве зниження маси дітей у 

жінок групі порівняння (2150,2±280,7) г проти (3420±50,8 грама) г, р<0,05).  

Оцінка за шкалою Апгар (табл.3.13) у новонароджених групи порівняння 

становила вкінці першої хвилини: 4 бали та менше - 23,8 %; 5-7 балів – 33,3 %, що 

має достовірну різницю з групою контролю - проти 0% та 10,0 % відповідно. 

Вкінці п’ятої хвилини оцінка становила: 4 бали та менше – відсутня; 5-7 балів – 

35,7 %. Тоді як у групі контролю низької оцінки по шкалі Апгар не було. 
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 Практично у кожної 2-ї дитини у групі порівняння період неонатальної 

адаптації проходив із ускладненнями, особливо у дітей від жінок із плацентарною 

дисфункцією, серед яких найчастіше відмічалися гіпоксично-ішемічні ураження 

центральної нервової системи (41,8 % проти 2,9 % в контролі, р<0,05) та 

респіраторний дистрес синдром (22,4 %, в контролі не відмічено). 

Таблиця 3.7. 

Розподіл новонароджених за оцінкою по шкалі Апгар, абс.ч., % 

Оцінка за шкалою 

Апгар 

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

абс.ч. % Абс.ч. % 

На І хвилині 

4 бали і менше 0 0 10 23,8* 

5-7 балів 3 10,0 14 33,3* 

8 балів і більше 27 90,0 18 42,9 

На V хвилині 

4 бали і менше 0 0 0 0 

5-7 балів 0 0 15 35,7* 

8 балів і більше 30 100,0 27 64,28 

Примітка: * – різниця статистично достовірна відносно групи контролю, р<0,05. 

Таким чином, дані проведеного нами аналізу свідчать, що, як фактори 

ризику формування СВП слід розглядати вік старше 30 років, порушення 

менструального циклу, наявність запальних захворювань статевих органів, 

мимовільного переривання попередніх вагітностей, перинатальні втрати в 

анамнезі, а також патологічний перебіг попередніх вагітностей та пологів. 

Результати даного розділу опубліковані у працях: 

1. Дола ЛЛ. Перебіг вагітності та пологів у жінок із синдромом втрати 

плода на фоні тромбофілії. В: Зб. наук. праць асоц. акушерів-гінекологів України. 

Київ: Юстон; 2016;(2). с. 153-5. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПАРАКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ ВТРАТИ 

ПЛОДА НА ФОНІ ТРОМБОФІЛІЇ 

 

 

4.1. Особливості гемостазіологічних показників у вагітних із 

тромбофілією. 

 

Тромбофілія – патологічний стан, що розвивається в результаті спадкових 

чи набутих аномалій в системі гемостазу і характеризується схильністю до 

розвитку тромбозу. Нещодавно пріоритетне місце серед етіологічних чинників 

ускладнень вагітності, асоційованих із тромбозами, займав антифосфоліпідний 

синдром (АФС). Однак, останнім часом, завдяки можливості діагностики ряду 

генетично обумовлених тромбофілій, виникла потреба з’ясувати їх вплив на 

дефекти гемостазу та провести порівняльний аналіз порушень гемостазу із АФС. 

На систему гемостазу при синдромі втрати плода має вплив різноманітність 

генотипу мутацій, яка представлена в табл. 4.1. 

Особливістю багатьох варіантів генів тромбофілій є той факт, що вони 

можуть ніяк себе не проявляти. Патологічні симптоми можуть виникнути при 

додаткових умовах, що в нашому випадку є вагітність. Тому з’ясування, як 

гомозиготність і алелі генів впливають на систему гемостазу має велике значення 

для профілактики розвитку захворювання та його ускладнень у носіїв варіантних 

генів. Нами доведено, що при MTHFR C677T гомозиготна з алелями С/Т та Т/Т, 

MTHFR 1298 гомозиготна з алелями С/Т та Т/Т може виникнути значна зміна 

активності гемостазу і виникнути високий ризик тромбозів. При MTHFR C677T 

гетерозиготна з алелями С/Т та Т/Т, MTHFR 1298 гетерозиготна з алелями С/Т та 

Т/Т викликають також зміни генів, але виникає середній ризик тромбозів. При 

MTHFR C677T С/С, MTHFR 1298 АА порушень гемостазу не буває. 
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Таблиця 4.1. 

Вплив різноманітності генотипу мутації при вродженій тромбофілії на 

систему гемостазу. 

Показник   Тип алелі Референтна інтерпретація  

MTHFR C677T  С/С Алель «нейтральний»- 

нормальна активність 

фактора 

MTHFR C677T  Гетерозиготна з алелями 

С/Т та Т/Т 

Зміна активності фактора 

і середня ступінь ризику 

розвитку тромбозів 

MTHFR C677T Гомозиготна з алелями 

С/Т та Т/Т 

Значна зміна активності 

фактора гемостаза і 

високий ризик тромбозів 

MTHFR 1298 АА Алель «нейтральний»- 

нормальна активність 

фактора  

MTHFR 1298  Гетерозиготна з алелями 

С/Т та Т/Т  

Зміна активності фактора 

і середня ступінь ризику 

розвитку тромбозів 

MTHFR 1298  Гомозиготна з алелями 

С/Т та Т/Т  

Значна зміна фактора і 

високий ризик тромбозів  
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У процесі нашого дослідження визначали наступні показники системи 

гемостазу: кількість тромбоцитів, протромбіновий індекс, концентрація 

фібриногену, активований частковий тромбоплатиновий час, рівень D-димеру та 

протромбіновий час (табл. 4.2) 

Таблиця 4.2. 

Показники системи гемостазу обстежених жінок, М±m. 

Група жінок  

           

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

 

Показник 

Триместр Триместр 

1 2 3 1 2 3 

ПТІ, % 96,1±4,7 99,4 ±4,7 100,6±

3,1  

99,5 

±4,7 

102,3 

±3,2 

106,8 

±3,1 

Фібриноген, 

г/л 

3,2 

±0,2 

3,6 

±0,3 

3,8 

±0,2 

4,1 

±0,3* 

5,3 

±0,4* 

6,2 

±0,4* 

АЧТЧ, с 37,2±1,5 36,6±1,9 34,3±1,

4 

33,6 

±1,7* 

32,9 

±1,6* 

 31,4 

±1,1* 

Тромбоцити 

(PLT) х109/л 

 

232,1 

±8,3 

238,6 

±5,7 

243,7 

±9,6 

230,0 

±8,1 

226,5 

±7,6 

210,1 

±7,4* 

D-димер 

(мкг/мл) 

0,5 ±0,4 0,8±0,5 1,1±0,1 1,5* 

±0,2 

1,8* 

±0,4 

2,2* 

±1,1 

Примітки: * – визначено статистично достовірну різницю у порівнянні з 

групою контролю, (р<0,05). 

 

Як відомо, реалізація первинного гемостазу здійснюється в основному за 

допомогою адгезивно-агрегаційної функції тромбоцитів, тому наше дослідження 

починалося із проведення загального аналізу крові. На сам перед, ми визначали 

кількість тромбоцитів. У процесі виконання даного обстеження вияснилося, що  
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показники кількості тромбоцитів у жінок групи контролю протягом вагітності 

коливалися в межах норми (від (232,1±8,3)х109/л до 243,7±9,6)х109/л у першому 

та третьому триместрах відповідно). Слід відмітити, що у групі порівняння 

відслідковувалася тенденція до їх зниження протягом усієї вагітності і найнижча 

середня величина була зафіксована у третьому триместрі (230,0±8,1)х109/л та 

(210,1±7,4)х109/л - перший та третій семестр вагітності відповідно).  

Під час вивчення загального аналізу крові прослідковувався і той факт, що 

характерних відмінностей у кількості тромбоцитів у жінок із різною кількістю 

випадків втрати вагітності та різним механізмом переривання вагітності немає. 

З’ясовано, що у вагітних усіх груп із першого триместру спостерігалося 

підвищення загального потенціалу гемокоагуляції, про що свідчило збільшення 

концентрації основного субстрату згортання крові – фібриногену. Відомо, що 

фібриноген (фактор I) – білок-попередник фібрину, який у свою чергу є основою 

кров’яного згустка (тромба) та є одним із основних параметрів, по рівню якого 

можна охарактеризувати згортальну влативість крові. Це глікопротеїн із 

молекулярною масою близько 340000 Да, який знаходиться в плазмі крові в 

концентрації 200-400 мг/дл (2-4 г/л); синтез його відбувається в печінці в нормі 

1,7-5,0 грам на добу; час напіврозпаду цього білка становить 3-5 діб. Мінімальна 

концентрація плазменного фібриногена, яка необхідна для нормального 

формування згустка, становить 0,5 г/л. Фібриноген є основою як для тромбіна - 

останнього фермента в каскадному циклі коагуляції, так і для плазміна - ферменту 

фібринолітичної системи. 

Отже, цей показник вже у першому триместрі у вагітних із тромбофіліями 

групи порівняння був вірогідно вищим (4,1±0,3 г/л) проти показників контрольної 

групи (3,2±0,2 г/л), (р<0,05). 

У третьому триместрі та перед пологами у вагітних із різними формами 

тромбофілії групи порівняння спостерігалося збільшення концентрації 

фібриногену (6,2±0,4 г/л) у порівнянні із результатами у контрольній групі жінок 

(контрольна група - 3,8±0,2 г/л, (р<0,05)).  
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Вміст фібриногену – один із важливих параметрів, які характеризують стан 

системи гемостазу. Концентрація фібриногену у плазмі крові різко змінюється при 

різних патологічних станах. Фібриноген бере участь у завершальному етапі 

зсідання крові. Зміна його вмісту в плазмі свідчить про порушення гемостазу, 

особливо при дисемінованому внутрішньосудинному зсіданні крові. Ступінь 

гіперфібриногенемії дає уявлення про ступінь важкості патологічного процесу. 

Ось чому дані про вміст цього білка у плазмі крові мають прогностичне значення. 

У ході дослідження відзначено підвищення протромбінового індексу у 

вагітних контрольної групи у третьому триместрі (99,8±4,7 %) у порівнянні з 

показниками першого та другого триместрів, що свідчить про підготовку до 

активації зовнішнього шляху згортання крові під час пологів. А от у групі 

порівняння спостерігалося збільшення протромбінового індексу на всіх етапах 

дослідження (перший триместр – 99,5±4,7 %; другий триместр – 102,3±3,2%; 

третій триместр 106,8±3,1%, (р<0,05)). Зміни протромбінового індексу свідчать 

про посилення активації факторів зовнішнього шляху коагуляції.        

Визначення активності факторів внутрішнього шляху згортання крові  

(прекалікреїн, кініноген, фактори XII, XI, IX, VIII) та загальних процесів 

згортання (фактори X, V, II, I) проводили методом активованого часткового 

тромбопластинового часу. Активація факторів XII та XI внутрішнього механізму 

згортання опосередкована рецептором, який розташований на рівні 

субендотеліального шару пошкодженої судини. Фактори XIIа та Xiа, в свою чергу, 

активують калікреїн-кінінову систему, як і інші фактори, які пов’язані із 

внутрішніми механізмами згортання крові. 

У вагітних контрольної групи отримані показники не виходили за 

референтні межі, хоча простежувалася тенденція до їх зменшення (у першому 

триместрі у контрольній групі показники активованого часткового 

тромбопластинового часу станили (37,2±1,5) с, у другому триместрі АЧТЧ 

становив (36,6±1,9) с, у третьому триместрі цей показник становив (34,3±1,4) с. У 

вагітних групи порівняння спостерігалося достовірне його укорочення (р<0,05), 
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що свідчить про гіперкоагуляційний зсув і трактується як фактор ризику розвитку 

тромбозів різної локалізації.             

Активація системи гемостазу, що призводить до розвитку тромбозу, 

супроводжується появою у кров’яному руслі специфічних маркерів, які 

відображають ступінь підвищення гемостатичного потенціалу крові. В процесі 

розпаду згустка фібрину під впливом плазміногена утворюються фрагменти, які у 

своєму складі мають D-димери. D-димер розглядають як маркер схильності до 

гіперкоагуляції та ендогенного фібринолізу, а підвищений його рівень 

реєструється у осіб із тромбозами різної локалізації. Також відомий і той факт, D-

димер є маркером при субклінічній тромбофілії, первинному та вторинному 

неплідді, синдрому втрати плода, а також при тромбофілії неуточненого генезу. 

У нашому дослідженні середній показник концентрації D-димера у 

пацієнток контрольної групи у першому триместрі становив (0,5±0,4) мкг/мл, у 

другому – (0,8±0,5) мкг/мл, у третьому триместрі – (1,1±0,1) мкг/мл. У групі 

порівняння у жінок протягом усього гестаційного періоду відзначено достовірне 

збільшення у порівнянні з показниками контрольної групи: у першому триместрі 

у жінок групи порівняння цей показник становив – (1,5±0,2) мкг/мл; у другому 

триместрі – (1,8±0,4) мкг/мл; у третьому триместрі – (2,2±,1,1) мкг/мл, (р<0,05). 

Також звертає на себе увагу ще і те, що рівень D-димеру у жінок із одним 

епізодом переривання вагітності є нижчим, ніж у жінок із повторними 

вагітностями. Однак концентрація досліджуваного показника в крові зовсім не 

залежить від механізму переривання попередніх вагітностей. 

Таким чином, дослідження основних показників гемостазіограми необхідно 

проводити у всіх жінок із втратою плода в анамнезі для попередження ускладнень 

після видалення плідного яйця із порожнини матки, зокрема тромбофілічних у 

вигляді тромбозів різної локалізації, тромбоемболій та коагулопатичних кровотеч. 

Отже, проаналізувавши вище викладені дані гемостазіограми вагітних 

жінок контрольної групи та групи порівняння, можна сказати, що показники 

даних груп відрізняються один від одного. Після отримання вище 
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перерахованих результатів можна зробити висновок, що стан гіперкоагуляції 

притаманний жінкам із АФС та генетично детермінованими тромбофіліями. 

При порівнянні впливу набутих та успадкованих тромбофілій на систему 

гемостазу нами з’ясовано, що на тромбоцитарну ланку гемостазу впливає АФС, а 

спадкові тромбофілії мають більший вплив на антикоагулянтну та фібринолітичну 

системи крові. 

Таким чином, з’ясування генетичних особливостей тромбофілій допоможе 

на прегравідарному етапі виявити групу ризику серед пацієнтів по виникненню 

акушерських ускладнень та провести профілактичну підготовку до майбутньої 

вагітності. Ми рекомендуємо у групі ризику вагітних по виникненню тромбофілій 

проводити спеціальне лабораторне обстеження, що складається з першого 

(обов’язкового), другого (розширеного), третього (поглибленого) етапів. Перший 

етап: стандартний обов’язковий спектр лабораторних, інструментальних 

обстежень, що регламентовані відповідними клінічними протоколами при 

наявності гестаційних ускладнень. Другий (розширений ) та третій (поглиблений) 

етап обстеження має проводитись по-можливості – враховуючи складність методів 

і доступність лише для певних медичних лабораторій. Другий етап  повинен 

включати наступні обстеження: визначення маркерів АФС та діагностика 

гіпергомоцистеїнемії. У третій етап діагностичних підходів ми рекомендуємо 

включати виявлення та оцінку результатів генетичних поліморфізмів, 

асоційованих із ризиком розвитку тромбофілії. 

 

4.2. Клініко-генетична характеристика жінок із мутацією генів 

фолатного циклу. 

 

Із практичної точки зору для діагностики тромбофілій важливим є 

комплексна оцінка анамнестичних, клінічних і лабораторних даних, що дозволяє 

правильно оцінити ризик розвитку ускладнень, своєчасно провести профілактичні 

заходи та призначити необхідну терапію.  
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У рамках проведеного дослідження нами було вивчено різноманітність 

поліморфізму генів фолатного циклу (МТFHR C677T, МТFHR A1298C, MTRR 

A66G) та класу антифосфоліпідів (анти β2-глікопротеїди IgM та IgG,  IgMPE, 

кардіоліпін IgM та IgG та вовчаковий антикоагулянт). 

Узагальнені відомості про частоту і розподіл виявлених спадкових дефектів 

гемостазу у обстежених нами жінок представлено у табл.4.3.                                                                                                  

Таблиця 4.3. 

Полімофізм генів фолатного циклу у жінок  

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Ген Полімор

фізм 

Стан 

поліморфізму  

Контрольна 

група 

n-30 

Група 

порівняння 

n-42 

Основна 

група 

n-40 

абс.ч. % 
абс.

ч. 
% абс.ч. % 

MTFH

R 

MTFHR:

C677T 

Гомозиготна 0 - 8 19,0* 6 15,0* 

Гетерозиготна 0 - 11 26,2* 9 22,5* 

MTFHR: 

A1298C 

Гомозиготна  0 - 2 4,8 1 2,5 

Гетерозиготна 0 - 13 30,95 17 42,5* 

MTR

R 

MTRR: 

A66G 

Гомозиготна 0 - 0 - 0 - 

Гетерозиготна 0 - 16 38,1 16 40,0* 

Примітка. * – різниця статистично достовірна у порівнянні з групою контролю, 

р<0,05. 

 

Як відомо, вагітність у жінок із гомозиготними мутаціями перебігає із більш 

тяжкими наслідками та часто завершується перинатальними втратами на різних 

термінах гестації. Для визначення можливого впливу різних алельних варіантів 

вивчених мутацій генів у розвитку синдрому втрати плода нами був проведений 
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аналіз гетерозиготного та гомозиготного стану поліморфізму, який 

продемонстрував наступне: у групі порівняння виявлено 8 (19,0 %) жінок із 

поліморфізмом MTFHR:C677T та 2 (4,8 %) жінки із поліморфізмом 

MTFHR:A1298C в гомозиготному стані. Значно частіше в цій групі було виявлено 

поліморфізм генів фоллатного обміну  в гетерозиготному стані - 16 (38,1 %) 

випадків із поліморфізмом MTRR:A66G гена MTRR, 13 (30,95 %) випадків із 

поліморфізмом MTFHR:A1298C гена MTFHR та 11 (26,2 %) випадків із 

поліморфізмом MTFHR:C677T гена MTFHR. У основній групі  також домінували 

жінки з гетерозиготним поліморфізмом генів, що вивчались. Так, поліморфізм 

MTFHR:C677T та  MTFHR:A1298C  гена MTFHR  в гомозиготному стані було 

виявлено у 6 (15,0 %) жінок та у 1 (2,5 %) жінки відповідно проти 9 (22,0 %) жінок 

із гетерозиготним поліморфізмом MTFHR:C677T гена MTFHR та 17 (42,5 %) - 

MTFHR:A1298C  гена MTFHR, також у цій групі було 16 (40,0 %) жінок із 

гетерозиготним станом поліморфізму MTRR:A66G гена MTRR. Слід зазначити, 

що антенатальна смерть плода була зафіксована саме у однієї жінки групи 

порівняння, у якої виявлено гомозиготний стан поліморфізму MTFHR:C677T гена 

MTFHR. 

Провівши аналіз розподілу виявлених спадкових дефектів у пацієнтів групи 

порівняння у генах фолатного циклу, ми отримали дані, показані в табл. 4.4. 

Розподіл виявлених спадкових дефектів у групі порівняння у генах 

фолатного циклу був наступним: MTFHR:C677T у С/Т та Т/Т алелях - у 22 

спостереженнях (52,4 %), MTFHR:A1298C у А/С та С/С алелях – у 17 (40,6 %), 

MTRR поліморфізм MTRR:A66G у Т/Т та С/Т алелях - 3 (7,1 %), поєднані між 

собою мутації – у 10 (23,8 %); у основній групі розподіл у вище перерахованих 

генах був майже однотипним із групою порівняння: MTFHR:C677T у С/Т та Т/Т 

алелях – у 20 (50,0 %) спостереженнях,  MTFHR: A1298C у А/С та С/С алелях – у 

14 (35,0 %) спостереженнях, а також MTRR поліморфізм MTRR: A66G у Т/Т та 

С/Т алелях – у 4 (10,0 %) спостереженнях. 
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Таблиця 4.4. 

Частота виявлення різних форм вроджених тромбофілій із мутацією генів 

фолатного циклу, абс.ч.,%.  

Вид тромбофілії 
Генотипи 

та алелі 

Контрольна 

група 

n-30 

Група 

порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40  

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Мутація гена 

MTHFR:C677T   

Т/Т 0 - 14 33,3* 11 27,5 

С/Т 0 - 8 19,0 9 22,5 

Мутація гена 

MTHFR:A1298C 

А/С 0 - 11 26,2* 10 25,0 

С/С 0 - 6 14,3* 4 10,0 

Мутація гена 

MTRR:A66G 

Т/Т 0 - 2 4,8 4 10,0 

С/Т 0 - 1 2,4 0 - 

Примітка. * – різниця статистично достовірна у порівнянні з групою контролю, 

р<0,05. 

   

Вік жінок у групі із гомозиготним станом поліморфізму MTHFR C677T 

склав (35,2±6,4) роки, а у жінок із гетерозиготним станом поліморфізму – 

(30,4±2,6) років (8 жінок старше 40 років – 19,1 %). 

Клінічно поліморфізм MTFHR:C677T у алелях С/Т та Т/Т проявляється  

високим ризиком кардіоваскулярних захворювань у молодому віці, 

невиношуванням вагітності, розвитком тяжких форм пізнього гестозу, 

відшарування нормально розташованої плаценти, антенатальної смерті плода, 

затримки росту плода вроджених вад розвитку плода.  

Аналіз сімейного анамнезу встановив, що у 4 (9,5 %) жінок із гомозиготним 

станом поліморфізму гена MTHFR:C677T найближчі родичі мали в анамнезі 
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транзиторні ішемічні атаки головного мозку у віці до 40 років, тромбози і 

тромбофлебіти вен нижніх кінцівок - 2 (4,8 %) пацієнток. При гетерозиготному 

стані поліморфізму гена MTHFR:C677T тромбоемболічні ускладнення мала  1 (2,4 

%) жінка, а саме  - тромбоз вен нижньої кінцівки на фоні тривалого прийому 

комбінованих оральних контрацептивів. Різну соматичну патологію в анамнезі 

верифіковано у 10 пацієнток (23,8 %) з гетерозиготним станом такого 

поліморфізму.    

Як відомо, вагітність у жінок, що мають мутанті форми генів фолатного 

обміну в гомозиготному стані перебігає із більш тяжкими наслідками та часто 

завершується перинатальними втратами на різних термінах гестації. Ми 

дослідили структуру репродуктивних втрат у жінок із синдромом втрати плода 

(табл.4.5).  

Таблиця 4.5. 

Структура репродуктивних втрат у жінок групи порівняння із ізольованою 

мутацією гена MTHFR C677T, абс.ч., % 

Репродуктивні 

втрати 

Гетерозиготна Гомозиготна 

абс.ч. % абс.ч.  % 

Втрата 

вагітності до 

12 тижнів  

4 9,5 16 38,1* 

Втрата 

вагітності 28-

36 тижнів 

3 7,1* 2 4,8 

Втрата 

вагітності 37-

40 тижнів  

2 4,8 1 2,4 

Примітка.: * – різниця статистично достовірна у порівнянні з групою контролю, 

р<0,05. 
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При вивчені репродуктивного анамнезу у пацієнток групи порівняння  

середнє число втрат вагітностей при гомо- та гетерозиготній мутації гена 

MTHFR:C677T становило 9 (21,4 %) та 19 (45,2 %) відповідно. При гомозиготній 

мутації до 12 тижнів вагітності репродуктивні втрати відмічено у 4 (9,5 %) 

випадках (з них: вагітність, що не розвивається у 6 тижнів, мимовільне перер 

ивання вагітності у 8 тижнів). Частота репродуктивних втрат у терміні гестації 28 

тижнів при гомозиготній мутації переважає таку при гетерозиготній (3 (7,1 %) та 2 

(4,8 %) відповідно). При чому усі випадки переривання вагітності в третьому 

триместрі наступали на тлі обтяженого акушерського анамнезу (середня та важка 

ступінь прееклампсії, передчасне відшарування нормально розташованої 

плаценти, затримка розвитку плода різного ступеня важкості на фоні плацентарної 

дисфункції). 

При поліморфізмі MTFHR:1298, що полягає в заміщенні цитозину на тимін 

пацієнтам властивими є тромбози в соматичному анамнезі та  невиношування 

вагітності у різних термінах гестації, а також розвиток тяжких форм прееклампсії. 

Крім того, показано, що при цій точковій мутації зростає частота синдрому Дауна, 

тобто відносна гіпергомоцистеїнемія має вплив на результат майбутньої вагітності 

ще на етапі формування правильного генотипу овоциту.  

При поліморфізмі гену MTRR, що полягає в заміщенні аденіну та гуанін в 

66 положенні у 7 (16,7 %) спостереженнях зустрічалася гіпергомоцистеїнемія. 

Токсичний вплив гіпергомоцистеїнемії на ендотелій та правильність клітинного 

обміну в процесі закладки органів та систем, залежить від кількості мутацій генів 

фолатного обмну. Гіпергомоцистеїнемія є значним незалежним фактором ризику 

виникнення тромбозу і зустрічається частіше, ніж ризик розвитку тромбозу, у 

тому числі - обумовленого іншими генетичними дефектами.  

 Заміщення аденіну на гуанін в положенні 66 асоційоване з підвищеним 

ризиком дефектів нервової трубки, а заміщення гуаніну на аденін в при гені MTR 

поліморфізм MTFHR:1298, ризик у А/A та G/G алелях підвищується ризик 

розвитку синдрому Дауна та незарощення нервової трубки.  
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Поєднання генів фолатного циклу з іншими спадковими та набутими 

тромбофіліями зустрічається у 12 пацієнтів (5,02 %).  

Таким чином, отримані нами дані демонструють високу частоту мутації гена 

MTHFR:C677T у жінок із репродуктивними втратами в анамнезі, що проявляється 

у більшості випадків (16 (38,1 %) – гомозиготна мутація та 4 (9,5 %) – 

гетерозиготна мутація) втратою вагітності у терміні гестації до 12 тижнів.  

 

4.3. Клінічно-генетична характеристика жінок із антифосфоліпідном 

синдромом.  

 

Антифосфоліпідний синдром (АФС) – хронічний вазооклюзивний процес із 

розвитком поліорганної ішемії, а в ряді випадків і поліорганної недостатності, 

внаслідок рецидиву тромбоутворення у дрібних внутрішньоорганних судинах на 

фоні циркуляції у крові вовчукового антикоагулянту (ВА) та присутності 

антикардіоліпінових антитіл (АКА). 

Для верифікації даного діагнозу нами були застосовані клінічні діагностичні 

критерії за даними ІХ Міжнародного конгресу з АФС (Сідней, 2006 р.). Під час 

проведення нашого дослідження усіх жінок, які входили до двох основних 

досліджуваних груп  та контрольної груп, обстежували на наявність у кров’яному 

руслі циркулюючих антитіл до фосфоліпідів.   

Згідно результатів аналізу циркуляції різних субтипів антифосфоліпідних 

антитіл (АФА) (табл.4.6) можна зробити висновок, що дані групи жінок із 

ускладненим перебігом вагітності відрізняються від показників у жінок, вагітність 

у яких перебігала фізіологічно.  

Прослідковувалася висока частота носійства АФА у порівнянні із такими у 

контрольній групі, показники яких були у межах норми. У першу чергу, це 

стосується імуноглобулінів класу G, які виявлялись лише серед жінок групи 

порівняння. Зокрема, циркуляція АФА класу анти β2-глікопротеїд (Ig G) була 

виявлена у 11 (27,5 %) жінок основної групи та у 9 (21,4 %) жінок  групи 



87 

 

порівняння; кардіоліпін (Ig G) – у 11 (26,2 %) та у 14 (35,0 %) паціцєнток групи 

порівняння та основної групи відповідно. Також у більшості жінок основних 

досліджуваних груп був визначений вовчуковий антикоагулянт (28,6 % у 

пацієнток групи порівняння та 37,5 % у пацієнток основної групи).  

Таблиця  4.6. 

Циркуляція антифосфоліпідних антитіл різних класів у обстежених жінок, 

абс.ч., %. 

Клас АФА 

Контрольна 

група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Анти β2-ГП (Ig M) 1 3,3 3 7,1 2 5,0 

Анти β2-ГП (Ig G) 0 - 9 21,4 11 27,5* 

Ig M PE 0  5 11,9* 2 5,0 

Кардіоліпін (Ig M) 1 3,3 1 2,4 2 5,0 

Кардіоліпін (Ig G) 1 3,3 11 26,2 14 35,0* 

Вовчуковий 

антикоагулянт  
0 - 12 28,6 15 37,5* 

Примітка. * – різниця статистично достовірна у порівнянні з групою контролю, 

р<0,05. 

Варто підкреслити, що у популяції АФА виявляють досить часто, в 

середньому 6-8 % людей мають циркуляцію антитіл. Враховуючи особливості 

формування груп (до основної  групи та групи порівняння входили жінки з 

лабораторно підтвердженою тромбофілією), власне частота виявлення антитіл нас 

не цікавила. Увагу було прикуто до розподілу цих антитіл між класами. Зокрема, 

досить висока частка вагітних мала Ig класу М.  Так, у групі порівняння було 3 

(7,1 %) пацієнтки та у основній групі 2 (5,0 %) пацієнтки, у яких виявлено 

циркуляцію АФА класу анти β2-глікопротеїд (Ig M); кардіоліпін (Ig M) був 
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виявлений у 1 (2,4 %) пацієнтки групи порівняння та у 2 (5,0 %) пацієнток 

основної групи.  Ця різниця є статистично вірогідною, однак меншою, ніж для Ig 

класу G. З точки зору класичної імунології, поява антитіл класу М є ознакою 

гострого аутоімунного процесу, проте це мало стосується саме аутоімунних 

антитіл. У даному випадку можна міркувати про короткий час життя 

імуноглобулінів класу М, про можливу доцільність повторного обстеження 

вагітних  з синдромом втрати плода в анамнезі у динаміці вагітності. Крім того, 

широкомасштабні дослідження можуть бути присвяченими виченню 

патогномонічної дії кожного субтипу імуноглобулінів на розвиток специфічного 

ускладнення вагітності.  

Таким чином, у результаті проведеного обстеження  вдалося виявити, що 

жінки із циркуляцією АФА у крові становлять групу ризику розвитку різних 

гестаційних ускладнень та перинатальних втрат, що варто включати обстеження 

на носійство АФА до комплексного обстеження не лише пацієнток з синдромом 

втрати плода, але і при ускладненнях поточної вагітності для більш 

патогенетичного їх лікування.  

При обчисленні відносного ризику втрати плода встановлено, що комбінація 

циркуляції АФА та поліморфізму одного або декількох генів фолатного обміну 

збільшує його імовірність у 6 разів ((OR=5,91; 95 % СІ: 3,20-8,62; р<0,002),  

поліморфізм всіх 3 генів фолатного обміну в гомозиготному стані – у 5 разів 

(OR=4,94; 95 % СІ: 3,18-7,69; р<0,002), поліморфізм одного або двох генів в 

гомозиготному стані – у 4 рази (OR=3,92; 95 % СІ: 2,49-6,67; р<0,002), 

поліморфізм одного або більше генів фолатного обміну  в гетерозиготному стані – 

у 2 рази (OR=2,80; 95 % СІ: 1,44-4,15; р<0,002), ізольована циркуляція АФА – у 4 

рази (OR=3,96; 95 % СІ: 2,23-5,43; р<0,002). 

Результати даного розділу опубліковані у працях: 

 1. Dola L, Henyk N. Peculiarities of hemostasis system in pregnant women 

with fetal loss syndrome on the background of thrombophilia. Galician Med J. 

2016;23(4):E2016418. 
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РОЗДІЛ 5 

 

5.1.  Функціональний стан плода у вагітних досліджуваних груп. 

 

Ультразвукова діагностика плода проводилася в терміни вагітності, які 

визначені наказом №417 МОЗ Ураїни від 15.07.2011.  

В усіх жінок контрольної групи, які обстежувалися, показники 

ультразвукової фетометрії та структурність плаценти відповідали терміну 

вагітності. Кількість навколоплідних вод в усіх спостереженнях була 

нормальною протягом усієї вагітності. При кардіотокографічному дослідженні в 

жодному спостереженні не було виявлено ознак дистресу плода. 

Під час проведення дослідження у терміні гестації 11 тижнів 1 день та 13 

тижнів 6 днів у 9 (21,4 %) жінок групи порівняння виявлені УЗД-ознаки загрози 

переривання вагітності (підвищений тонус по задній стінці матки), при чому 

клінічні симптоми даного захворювання та скарги у пацієнток були відсутні; у 9 

(21,4 %) жінок групи порівняння були діагностовані ретрохоріальні гематоми 

невеликих розмірів (3 (7,1 %)  гематоми щойно утворені та 6 (14, 3 %) гематом 

у фазі розрішення). Дані фотометрії плода відповідали гестаційному віку. 

Наступне обстеження проводилося в терміні 18-22 тижні вагітності. 

Ознаки змін в плаценті при тромбофілії з’являлися з 18 тижнів вагітності. В 

процесі проведення даного етапу нашого дослідження у 3 (7,2 %) жінок групи 

порівняння було виявлено зменшення розмірів товщини плаценти відносно 

гестаційного віку, що розцінювалося, як одна із непрямих ознак плацентарної 

дисфункції. При оцінці параметрів плаценти ультрасонографічним методом у 

жінок із тромбофіліями найчастішим симптомом була зміна структури плаценти 

(83,3 %). Плаценти мали неоднорідну структуру із нерівною хоріонічною 

пластинкою.  

Результати змін параметрів плаценти викладено в таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1.   

Ехографічні показники стану плаценти та рівня навколоплідних вод у 18-22 

тижні вагітності при тромбофілії, абс.ч., %. 

Показник 

Контрольна  група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Локалізація плаценти: 

- по передній стінці 

- по задній  

- бокова стінка 

- в дні 

- низька плацентація 

 

2 

26 

1 

1 

0 

 

6,7 

86,6* 

3,3 

3,3 

0 

 

25 

8 

2 

3 

4 

 

59,5 

19,04 

4,8 

7,2 

9,5 

Товщина плаценти: 

- норма 

- > норми 

- < норми 

 

30 

0 

0 

 

100,0 

- 

- 

 

31 

8 

3 

 

73,8* 

19,04* 

7,2 

Структура плаценти: 

- однорідна 

- однорідна із 

невеликими 

ехогенними ділянками 

- однорідна із 

ехогенними ділянками 

через усю товщу 

плаценти  

- неоднорідна  

 

30 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

100,0 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

7 

12 

 

 

 

7 

 

 

16 

 

16,7* 

28,6* 

 

 

 

16,7* 

 

 

38,1* 

Примітка: * – визначено статистично достовірну різницю у порівнянні з групою 

контролю, (р<0,05). 
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У  процесі нашого обстеження були виявлені і такі вагітні (12 (28,6 %) осіб 

групи порівняння), у яких плаценти були однорідними, але мали ехогенні 

ділянками невеликих розмірів. Також наявність інтенсивних ехогенних ділянок 

(через усю товщину плаценти) виявлено у 7 (16,7 %) жінок групи порівняння. У 

жінок із фізіологічним перебігом вагітності (група контролю) структурних змін та 

ділянок підвищеної ехогенності не виявлено. 

При порівнянні показників біометрії плодів у терміні гестації 28-30 тижнів 

було відмічено знижену масу плодів у пацієнток групи порівняння  в порівнянні із 

біометричними показниками плодів у жінок групи контролю  (табл.5.2). 

Таблиця 5.2. 

Біометрія плода в терміні вагітності 28-30 тижнів при тромбофілії. 

Показники, 

мм 

Контрольна група 

n-30 

Группа порівняння 

n-42 

БПР 70,7±3,93 58,6±3,38* 

ОЖ 229,1±10,57 194,0±9,42 

ДС 52,3±2,44 44,8±2,86 

ЛПР 88,7±4,87 76,8±3,28 

ДГ 47,4±3,11 37,9±2,50* 

ДП 47,5±2,78 39,7±1,96* 

Примітка: * р<0,05 – достовірність відносно групи контролю. 

 

У третьому триместрі вагітності при терміні гестації 38-40 тижнів усі 

показники розмірів плода у вагітних із групи порівняння були меншими від таких 

у групі контролю, а саме: встановлені достовірні відмінності в даних групах за 

значенням окружності живота - відповідно (234,7±8,2) мм  і (261,4±8,6) мм та по 

відношенню окружності голови до окружності живота – відповідно 1,35 ум.од і 

1,37 ум.од. Слід особливо підкреслити, що саме ці два показники (ОЖ і ОГ/ОЖ) є 

найбільш інформативними у пренатальній діагностиці затримки 

внутрішньоутробного розвитку плода. Ехографічні зміни плаценти та об’єму 
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навколоплідних вод носили аналогічний характер (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3. 

Ехографічні показники стану плаценти і об’єму навколоплідних вод у 

третьому триместрі вагітності (%). 

 

Показник 

Групи жінок 

 Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Структура плаценти 

- дозрівання випереджує на 1 

ступінь термін гестації 
 -  21,05 %* 

- поєднання витончення або 

стовщення з передчасним 

дозріванням 

-  26,3 %* 

Об’єм навколоплідних вод 

- багатоводдя - 47,6 %* 

- маловоддя - 35,7 %* 

Примітка: * - р<0,05 – достовірність відносно групи контролю. 

 

Як видно із результатів наведених вище у жінок групи порівняння 

спостерігалося більше гестаційних ускладнень та, як наслідок, більше 

патологічних пологів в порівнянні із жінками контрольної групи. 

Доплерометрія проводилася у терміні гестації 26-28, 32-34 та 38-40 тижнів. 

Аналіз гемодинамічних показників в магістральних судинах плода вказує на 

недостатню ефективність отриманого загальноприйнятого лікування.  

Так, дані таблиці 5.4. свідчать про підвищення гемодинамічних показників у 

артеріях пуповини у групі порівняння по відношенню до контрольної групи  (СДВ 

група порівняння (3,70±0,20) ум.од, РІ група порівняння (0,74±0,03) ум.од., ПІ 

група порівняння (1,50±0,08) ум.од. Відповідно така ж тенденція спостерігається і 
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у показниках кровотоку в матковій артерії (СДВ група порівняння (2,30 ± 0,13) 

ум.од.; РІ група порівняння (0,90 ± 0,05) ум.од.).  

Таблиця 5.4. 

Доплерометричні показники у жінок досліджуваних груп  

 у терміни вагітності 26-28 тижнів, M±m 

Показники 
Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Артерія пуповини, 

СДВ 
3,0±0,10 3,70±0,20* 

Артерія пуповини, РІ 0,65±0,03 0,74±0,03* 

Артерія пуповини, ПІ 1,08±0,07 1,50±0,08** 

Маткова артерія, СДВ 1,70±0,05 2,30±0,13** 

Маткова артерія, РІ 0,46±0,02 0,90±0,05** 

СДВ КШК 

середньомозкової 

артерії 

6,60,5 5,10,1 

ІР середньомозкової 

артерії 

0,70,05 0,40,01 

ПІ середньомозкової 

артерії 

1,3±0,04 0,8±0,02 

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відносно контрольної групи; ** - р<0,005 - 

достовірність відносно контрольної групи. 

 

При вивченні доплерометричних показників при доношеній вагітності слід 

зазначити в першу чергу наявність достовірних розбіжностей між контрольною 

групою і групою порівняння. Результати наведені в таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5. 

Доплерометричні показники у досліджуваних жінок  

при доношеній вагітності, M±m 

Показники 
Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

СДВ КШК артерії пуповини 2,60,7 3,40,3* 

ІР артерії пуповини 0,70,03 1,20,1* 

ПІ артерії пуповини 0,81±0,02 1,4±0,08* 

СДВ КШК маткових артерій 1,70,1 2,30,1* 

ІР маткових артерій 0,40,02 0,70,03* 

СДВ КШК середньомозкової 

артерії 

6,60,5 3,40,1** 

ІР середньомозкової артерії 0,80,05 0,40,01* 

ПІ середньомозкової артерії 1,3±0,04   0,6±0,04** 

Примітка: * - вірогідність показника р<0,05 порівняно з групою контролю 

 

При порушенні кровоплину в маткових артеріях достовірно підвищуються 

значення систоло-діастолічного відношення, пульсаційного індексу та індексу 

резистентності, що відмічається у групі порівняння. 

Отже, проаналізувавши показники доплерометрії матково-плацентарного і 

плодового кровообігу, було виявлено, що у жінок контрольної та групи порівняння 

дані показники достовірно відрізнялися. У жінок контрольної групи параметри 

доплерометрії протягом усього періоду спостереження були у межах норми. У 

групі порівняння відмічалося підвищення  систоло-діастолічного відношення, 

пульсаційного індексу та індексу резистентності, що свідчить про наявність ПД.  

Оцінюючи  внутрішньоутробний стан плода за допомогою кардіотокографії 

нами були встановлені чіткі відмінності кардіотокографічних показників між 

групою порівняння та групою контролю. У жінок групи порівняння 
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спостерігається збільшення амплітуди (група порівняння 30,04±0,37; р>0,05 

відносно контрольної групи) та зменшення кількості акцелерацій (група  

порівняння 6,83±0,42; р>0,05). Відмічено збільшення амплітуди децелерацій 

(група порівняння 26,90±0,34; р>0,05) та кількості децелерацій (група порівняння 

27,73±0,30; р>0,05) відносно групи контролю; також спостерігається збільшення 

варіабельності базального ритму (група порівняння 26,97±0,38; р>0,05) в 

порівнянні із відповідними показниками у жінок контрольної групи, де амплітуда 

акцелерацій становила 25,00±0,42; (р<0,001). Кількість акцелерацій відповідно у 

контрольній групі 12,10±0,62; (р<0,05). Амплітуда децелерацій склала у 

контрольній групі 18,13±0,37; кількість децелерацій 0,37±0,09. БЧСС у групі 

контролю становила 140,00±3,66. Варіабельність базального ритму відповідно в 

контрольній групі 17,10±0,69; (р>0,05). 

Оцінку функціонального стану плода ми проводили у терміні гестації 38-40 

тижнів із урахуванням результатів ультрасонографії та показників 

кардіомоніторного спостереження.  

Таблиця 5.6. 

Кардіотокографія плода при доношеній  вагітності  

у досліджуваних жінок, M±m 

Показники 
Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

 Амплітуда акцелерацій, уд/хв 25,00±0,42 30,04±0,37 

Кількість акцелерацій 12,10±0,62 6,83±0,42* 

Амплітуда децелерацій, уд/хв 18,13±0,37 26,90±0,34 * 

Кількість децелерацій 0,37±0,09 27,73±0,30* 

БЧСС, уд/хв 140,00±3,66 157,27±3,87 

ВБР, уд/хв 17,10±0,69 26,97±0,38*  

Примітка: * -  р>0,05 – достовірність відносно групи контролю. 
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Як демонструють дані таблиці 5.6, результати кардіомоніторингу показують, 

що базальний ритм частоти серцевих скорочень при фізіологічному перебігу 

вагітності становить (142,4±3,3) уд/хв., спостерігається нижча амплітуда (група 

порівняння 26,90±0,34; р>0,05 відносно контрольної групи) та більша  кількість 

акцелерацій (група порівняння 6,83±0,42; р>0,05) у контрольній групі. Відмічено 

більшу амплітуду децелерацій (група порівняння 27,73±0,30; р>0,05) та кількості 

децелерацій (група порівняння 0,47±0,09; р>0,05)  відносно групи контролю; 

також спостерігається зменшення варіабельності базального ритму (група 

порівняння 26,97±0,38; (р>0,05) у порівнянні із відповідними показниками у групі 

контролю, що може свідчити про недостатній ефект стандартних підходів до 

ведення  вагітності  у жінок з тромбофіліями та виникнення порушень у системі 

«мати-плацента-плід» із їх прогресуванням.  

Для глибшого вивчення внутрішньоутробного стану плода під час 

дослідження проводили оцінку біофізичнго профіля плоду. Обстеження 

проводилося вагітним усіх груп при доношеній вагітності (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7. 

Біофізичний профіль плода в 38-40 тижнів вагітності, M±m  

Показники 
Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

 

НСТ 2,00±0,16 1,30±0,14* 

ДРП 1,60±0,14 1,50±0,13 

Об’єм навколоплідних вод 2,00±0,21 2,00±0,20 

Рухи плода 2,00±0,30 1,50±0,14* 

Тонус плода 2,00±0,16 2,00±0,16 

Примітка: * - р>0,05 – достовірність відносно групи контролю 
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У контрольній групі мали місце високі показники оцінки біофізичного 

профілю плода (рис. 5.1.), коли 7-10 балів отримали 86 %, 5-6 балів – 14 % 

обстежених. Базальна частота серцевих скорочень склала 128 – 136 уд/хв., у 18 % 

випадках – 150-160 уд/хв. Середня частота ДРП склала (32,4±1,2) за 1 хвилину. На 

протязі 30 хвилин спостерігалося від 2-х до 4-х епізодів ДРП. Середня кількість 

активних рухів склала (8,4±0,6) у хвилину і супроводжувалась підвищенням 

частоти серцебиття. Майже у всіх вагітних (98 %) м’язевий тонус плода був не 

порушений. Ступінь зрілості плаценти відповідав гестаційному віку, 

дегенеративно-дистрофічні зміни виявлені не були. 

 

 

Рис. 5.1. Оцінка біофізичного профілю плода (%) 

 

У вагітних групи порівняння тест КТГ відповідав “0” балів у 8 % вагітних, із 

поодинокими акцелераціями або нереактивний нестресовий тест (НСТ) чи наявні 

варіабельні децелерації; “1” балу НСТ відповідав у 18 % випадках та “2” балам – 

74 % . Більш як у третини вагітних (40,2 %) відмічено зниження  STV(<4), тоді як 

у жінок контрольної групи таких випадків не було. Найбільш несприятливими 

ознаками КТГ є зниження варіабельності базального ритму серцевих скорочень, 
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відсутність епізодів високої варіабельності , STV(<4). 

Показник ДРП у середньому склав (1,0±0,7) балів. У 4 % випадків у групі 

порівняння він відповідав “0” балам, тобто дихальні рухи були відсутні або 

зустрічались епізоди гикавкоподібних дихальних рухів; у 12 % - відповідав “1” 

балу: відзначались випадкові епізоди дихальних рухів тривалістю менше 30 

секунд або дихальні рухи із частотою меншою 30 за хвилину. Решта обстежених 

плодів мали оцінку дихальних рухів “2” бали (тривалість епізодів ДРП більша 30 

секунд, частота ДРП – більша 30 за хвилину). Рухи плода були відсутні при 

обстеженні у 4 % спостережень; 1-2 рухи спостерігались у 16 % та 36 % 

відповідно (“1” бал); 3 рухи і більше були відмічені у решти вагітних (“2” бали). 

Оцінку тонусу плода в “0” балів виявлено у 8 %; “1” бал – у 22 % випадків, у яких 

відзначали епізоди розгинання кінцівок і тулуба без повернення в позицію 

згинання. У 70 % вагітних тонус плода був оцінений у “2” бали – виявляли 

декілька епізодів розгинання кінцівок і тулуба із поверненням у вихідне 

положення. Об’єм навколоплідних вод відповідав “0” балів у 8 % випадках 

(розміри рідинних кишень були меншими 2 см або відмічалося багатоводдя). У 

решті спостережень кількість навколоплідних вод відповідала “2” балам: були 

наявні дві і більше рідинні кишені із вертикальним розміром більше 2 см. 

Таким чином, внутрішньоутробний функціональний стан плоду у вагітних із 

синдромом втрати плода на фоні тромбофілії зазнає у 56,3 % випадків погіршення 

біофізичного профілю плода, у 64,5 % випадках мали місце зміни 

кардіотокографічних маркерів дирстресу плода, у 68,5 % випадків виявлено 

порушення кровотоку в судинах фетоплацентарного комплексу при доплерометрії.  

 

5.2. Морфологічні особливості плацент у вагітних із синдромом втрати 

плода на фоні різних форм тромбофілії 

 

Для оцінки морфофункціональних особливостей плаценти породіль 

проводилася їх органометрія, макро- і мікроскопічне дослідження. Згідно 
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стандартів України, спочатку проводили визначення органометричних показників, 

що представлені в таблиці 5.8.  

Таблиця 5.8. 

Органометричні показники плацент у обстежених жінок, M±m 

 

Показник 

Групи жінок 

Контрольна група 

n-30 

Група порвняння 

n-42 

Маса (г) 394,112,7 450,115,2* 

Об’єм плаценти (мм3) 375,512,1 390,613,2 

Площа материнської поверхні 

(мм2) 
243,211,4 247,812,1 

Плацентарно-плодовий 

коефіцієнт 
0,110,01 0,140,01* 

Примітки: * - вірогідність показника порівняно з такими в контрольній групі        

(р<0,05); 

         

 

У вагітних із фізіологічним перебігом вагітності, що склали групу контролю 

плаценти відповідали терміну гестації по масі, були нормального діаметру, 

рівномірної товщини (в межах норми), із вираженою дольчатістю та були дифузно 

повнокрівні на розрізі. 

Аналіз основних параметрів свідчить, що у групі порівняння на відміну від 

контрольної групи  були достовірно збільшені маса (до 450,1±15,2; р<0,05) і 

плацентарно-плодовий коефіцієнт (до 0,14±0,01; р<0,05), а об’єм плаценти і 

площа материнської поверхні залишалися без достовірних змін (р>0,05). 

Наступним етапом макроскопічного дослідження стала оцінка розмірів 

посліду у кожної породілі двох груп та порівняння їх середньої величини. Тож, 

проаналізувавши розміри плацент, ми зробили висновки, що параметри практично 

не відрізнялися у групі порівняння від таких показників у контрольній групі і 

становили 17,6х16,4х2,9 см (група порівняння) та 18,5х16,1х3,4 см (група 
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контролю).  

Під час патогістологічного дослідження плацент пацієнток виявлено 

наступні результати. При огляді п’яти плацент (11,9 %) породіль із групи 

порівняння, у яких діагностовано антифосфоліпідний синдром, виявлено 

циркулярне рівномірне потовщення по краю плаценти. У порівнянні із 

контрольною групою такої патологічної ознаки у будові послідів не було 

виявлено. Формування даної аномалії розвитку плаценти, при якій краї її є 

піднятими у вигляді білувато-жовтуватого валика, а оболонки відходять від 

внутрішньої поверхні її, відбувається ще на ранніх термінах гестації, коли жінки 

мали ретрохоріальні гематоми в анамнезі. Виявлення вище вказаної патологічної 

ознаки у плацентах від породіль із набутою формою тромбофілії вказує на те, що 

поява етіологічного фактора таких змін у послідах та морфологічної основи даної 

патологічної ознаки відбувається ще на ранніх термінах гестації (на етапах 

імплантації плідного яйця та формування матково-плацентарного кровообігу). 

Дані зміни в плаценті, що були описані вище, зображені на рис. 5.2. 

 

 

Рис. 5.2. Плацента породіллі М. із антифосфоліпідним синдромом. 

Пологи у 39 тижнів гестації. Циркулярне потовщення по краю плаценти. 

Протокол дослідження № 8.  
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Наступний етап нашого дослідження полягав у мікроскопічному вивченні 

посліду. Під час аналізу змін у тканинах плацент на мікроскопічному рівні були 

виявлені різні порушення кровонаповнення судин плаценти, вогнищеві 

крововиливи у плаценті різних розмірів, набряк судинної стінки, який був 

виражений у більшій чи меншій мірі, тромбоз судин самого посліду та 

спіралевидних артерій, ангіоматоз, відкладання солей кальцію, набряк ворсин.  

Виявлені два типи порушення кровонаповнення: дифузні та вогнищеві. 

Наслідком надмірного відкладання фібриноїду у міжворсинчастому 

просторі, множинних локальних тромбозів судин різного калібру у плаценті може 

бути вогнищеве малокрів’я.  

 

 

 

Рис. 5.3. Плацента породіллі К. із антифосфоліпідним синдромом. 

Пологи у 40 тижнів гестації. Термінальні ворсини з малокрів`ям (↑). 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол 

дослідження № 12. 

 

При детальному мікроскопічному вивченні плацент групи порівняння було 

виявлено, що явища малокрів’я переважали саме у ділянці часткового 
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передчасного відшарування хоріона, яке було в анамнезі (на ранніх термінах 

вагітності) (рис. 5.3.), в пограничній зоні ішемізовані зміни були менш 

вираженими, а от зовнішні ділянки, які візуально залишалися незміненими, 

результати дослідження наближалися до показників плацент, від породіль із 

фізіологічним перебігом вагітності.  

Більш одноманітно вираженою була мікроскопічна картина повнокрів’я у 

послідах породіль, вагітність у яких перебігала на фоні плацентарної дисфункції. 

У процесі виконання нашої роботи ми виявили, що це явище виражене майже із 

однаковою мірою у всіх трьох зонах. Головними етіологічними чинниками 

дифузної гіперемії є різні перешкоди відтоку крові по судинах пуповини, так звана 

пасивна гіперемія, або гіпоксичні стани матері, так звана активна гіперемія.  

 

 

 

Рис. 5.4. Плацента породіллі В. із генетичною тромбофілією у поєднанні 

з прееклампсією середнього ступеня тяжкості. Пологи у 39 тижнів гестації. 

Термінальні ворсини з ангіоматозом (↑). Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Протокол дослідження № 18. 

 

Такі патологічні наслідки, як гіперемії, дуже часто поєднуються із іншими 
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компенсаторно-пристосувальними реакціями в плаценті, у першу чергу 

ангіоматоз. Повнокрів’я судин плаценти є частим патологічним явищем при пізніх 

гестозах та плацентарній дисфункції, що підтверджується результатами нашого 

дослідження (рис. 5.4.). Повнокрів’я у судинах плацент було однаково виражена у 

жінок із вродженими та набутими тромбофіліями, що статистично вірогідно 

відрізнялося від таких показників у групі із фізіологічною вагітністю. 

Ще одним із основних патологічних проявів у плацентах від породіль із 

різними тромбофілічними станами  на клітинному рівні є  набряк стінки судини, 

що в свою чергу є прямим проявом порушеної ендотеліальної функції. Саме 

ендотеліальним клітинам судин ворсинок належить провідна роль у регуляції 

такого складного механізму реалізації місцевих процесів коагулянтної та 

прокоагулянтної систем. На користь порушення функції епітелію внутрішньої 

оболонки судин говорить наявність набряку стінки судин, яка при дослідженні за 

допомогою мікроскопа проявляється набряком базальної мембрани судин. Після 

цього можна із впевненістю сказати, що у основі багатьох патологічних станів 

плаценти лежить дисфункція ендотелію. При гістологічному дослідженні плацент, 

які були отримані у результаті фізіологічних та патологічних пологів від породіль 

групи порівняння із вродженою та набутою тромбофіліями,  які супроводжувалися 

плацентарною дисфункцією, було виявлено, що набряк судинної стінки однаково 

виражений у всіх трьох зонах досліджуваних плацент (рис. 5.5.), причому ступінь 

вираженості клінічних проявів даного патологічного стану був прямо 

пропорційний ступеню вираженості набряку стінок кровоносних судин. Різниця із 

плацентами контрольної групи (плаценти від породіль із фізіологічним перебігом 

вагітності, отриманих при фізіологічних пологах) є статистично вірогідною. 

Розвиток набряку ворсин визначався також і часом, який пройшов від народження 

дитини до відділення посліду, тобто він був менше вираженим у випадку 

оперативного пологорозрішення. 
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Рис. 5.5. Плацента породіллі С. із набутою тромбофілією. Пологи у 39 

тижнів гестації. Виражений набряк стінок судин (↑) плаценти в ділянці 

базальної пластинки. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 

40. Протокол дослідження № 34. 

 

У процесі дослідження виявлена велика кількість вогнищевих крововиливів 

у плацентах, отриманих від породіль із прееклампсією середнього ступеня 

тяжкості та синдромом затримки розвитку плода I та II ступеня тяжкості. 

Кількість крововиливів вірогідно перевищує такий показник у плацентах при 

фізіологічній вагітності. Дані порушення є одним із компонентів 

дисциркуляторних розладів, що дозволяє віднести їх до патогномонічних у жінок 

із синдромом втрати плода на фоні різних форм тромбофілії, вагітність у яких 

ускладнилась гестозами та плацентарною дисфункцію (рис. 5.6.). 
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Рис. 5.6. Плацента породіллі С. із генетичною тромбофілією у поєднанні 

з прееклампсією середнього ступеня тяжкості. Крововиливи у міжворсинкові 

простори плаценти в ділянці базальної пластинки (↑). Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 40. Протокол дослідження № 46. 

 

Також, при мікроскопічному дослідженні плацент, що були отримані від 

породіль із фізіологічним та патологічним перебігом вагітності, виявлено 

тромбози судин плаценти різного рівня та калібру, тромбози спіральних артерій, а 

також наявність тромбозів у міжворсинчастому просторі. Наявність тромбів у 

інтервельозному просторі можна пояснити як пристосувальний механізм, який 

регулює надходження крові плода у кров’яне русло матері. Можливо саме тому це 

не має великого негативного впливу та клінічного значення для плода, оскільки 

такі тромби спостерігаються і у плацентах при фізіологічному перебігу вагітності 

та пологів. Але кількість, величина та поширеність таких тромбів більша у 

послідах від тих породіль, вагітність у яких перебігала із ускладненями різного 

ступеня тяжкості. Тромбоз інтервельозного простору та судин ворсинок був майже 

однаково вираженим у плацентах, отриманих від породіль із прееклампсією та 
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плацентарною дисфункцією, що підтверджує роль тромбофілічного стану у 

патогенезі вище вказаних змін. 

При вивченні плацент на мікроскопічному рівні виявлено статистично 

значиме переважання у них тромбів у просвіті спіральних артерій (рис. 5.7.).  

 

 

 

Рис. 5.7. Плацента породіллі Д. із генетичною тромбофілією у поєднанні 

з передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти. Пологи у 

37 тижнів гестації. Тромби в просвітах спіральних артерій. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 40. Протокол дослідження № 45. 

 

Це явище мало місце у 15-ти (37,5 %) із 40 досліджених плацент основної 

групи від вагітності із різними формами тромбофілії та було однаково виражене у 

3-х зонах плаценти – центральній, парацентральній та крайовій. У плацентах від 

породіль із групи порівняння описані зміни виявлялися у 8-ми випадках (19,04 %). 

У плацентах породіль контрольної групи тромби в просвіті спіральних артерій 

виявлені у трьох (1,0 %) випадках та були локалізовані переважно в крайовій зоні. 

Патогенез тромбозу судин посліду тісно пов’язаний із порушенням місцевого 
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балансу протромботичної та антитромботичної систем по обидві сторони матково-

плацентарного бар’єру (на поверхні епітелію та у міжворсинчастому просторі), 

про що свідчила виявлена нами синхронність процесів тромбоутворення в 

судинах ворсин та в міжворсинчастому просторі.  

Отже, із усього викладеного вище можна зробити висновок, що тромбоз 

спіралевидних артерій можна вважати ознакою, яка притаманна саме пізньому 

гестозу і рівномірну його поширеність в усіх трьох досліджуваних зонах саме 

доказом дифузного ураження плацентарної тканини, що передує патології. 

Ангіоматоз – це збільшення кількості судин в ворсинах. Таку морфологічну 

ознаку можна вважати проявом компенсаторно-пристосувальних реакцій при 

пізніх гестозах різного ступеня важкості. Значна кількість зразків із явищами 

ангіоматозу серед плацент групи порівняння, а також незначна поширеність цього 

явища серед плацент здорових породіль свідчать про значимість його в якості 

показника плацентарної дисфункції. 

В процесі виконання даного етапу дослідження послідів від породіль 

досліджуваних груп нами було виявлено ряд компенсаторних та дистрофічних 

розладів (табл. 5.9). 

Так, у 21 (50,0 %) плаценті від породіль групи порівняння виявили  

крововиливи у міжворсинковий простір, що перевищило показники із такими у 

контрольній групі  (6 (20,0 %)); набряк ворсин у групі порівняння спостерігався у 

24 (57,1 %) плацентах у групі контролю такий показник становив 7 (23,3 %).  

Отже, після дослідженя послідів породіль, які в анамнезі на ранніх 

гестаційних термінах мали часткове відшарування хоріона, мікроскопічна картина 

має різноманітний характер: від ішемізованих ділянок різних розмірів (в 

залежності від розмірів ретрохоріальної гематоми та її локалізації) до ділянок 

вираженого повнокрів’я, яке теж може бути виражене по-різному.  
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Таблиця 5.9. 

Види розладів мікроциркуляції  

у плацентах досліджуваних груп, абс.ч., %. 

Ознака 

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Набряк ворсин 7 23,3 24 57,1* 

Малокрів’я судин 4 13,3 22 52,4* 

Крововиливи в 

децидуальну 

оболонку 

19 63,3 28 66,7 

Крововиливи у 

міжворсинковий 

простір 

6 20,0 21 50,0* 

Тромби в 

просвітах судин 

ворсин 

18 60,0 26 61,9 

Тромби в 

інтервельозному 

просторі 

11 36,7 19 45,2* 

Гіперемія  17 56,7 34 80,9* 

Тромби в просвіті 

спіральних 

артерій 

30 100,0 38 90,5 

 

Примітки: * - р <0,05 при порівнянні із всіма групам. 

 

 



109 

 

При дослідженні плацент, від породіль із фізіологічним та ускладненим 

перебігом вагітності, виявлено, що міжворсинчастий фібриноїд представлений у 

переважній більшості у вигляді розсіяних скупчень на поверхні ворсин. Однак, 

при діагностованих таких гестаційних ускладнень, як гестози різного ступеня 

тяжкості, плацентарна дисфункція, поширеність цього явища була статистично 

вірогідно більшою, ніж при фізіологічних вагітностях. Плаценти від породіль 

групи порівняння із різними формами тромбофілії за цією ознакою мало 

відрізняються від плацент від породіль із фізіологічним перебігом вагітністю, так 

само, однаковою є поширеність фібриноїду в різних зонах таких плацент.  

 

 

Рис. 5.8. Плацента породіллі К. із антифосфоліпідним синдромом у 

поєднанні з плацентарною дисфункцією. Пологи у 40 тижнів гестації. 

Фібриноїд в складі строми термінальних ворсин. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 40. Протокол дослідження № 65. 

 

Якщо скупчення міжворсинчастого фібриноїду може розцінюватися, як  

фізіологічну ознаку в плаценті та продукт її нормального функціонування, то, як 

демонструють дані рисунку 5.8, появу накопичень фібриноїду в стромі ворсин 
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потрібно вважати за патологічне явище. Останнє ми виявили у трьох плацентах  

групи порівняння (7,1 %).  При гістологічному дослідженні плацент контрольної 

групи такого явища не виявлено, тобто його можна вважати морфологічним 

маркером плацентарної дисфункції. У передчасно відшарованих плацентах від 

породіль групи порівняння із тромбофіліями був виявлений стромальний 

фібриноїд. Це свідчить, що в передчасно відшарованих плацентах були присутні 

явища плацентарної дисфункції. 

Відомо, що відкладання солей кальцію в плацентах є найбільш поширеною 

формою мінеральних дистрофій (рис. 5.9.).  

 

 

 

Рис. 5.9. Плацента породіллі Л. із тромбофілією у поєднанні із 

плацентарною дисфункцією. Пологи патологічні у 40 тижнів гестації. 

Відкладання солей кальцію в стромі термінальних ворсин (↑). Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 40. Протокол дослідження № 79. 

 

При мікроскопічному дослідженні послідів дані мінеральні відкладення 

були виявлені в усіх групах, однак, мали місце певні відмінності. У випадку 
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гестаційних ускладнень, патогенез яких пов’язують із різними тромбофілічними 

станами, кальцинати є більш розповсюдженими, ніж при фізіологічному перебігу 

вагітності і дана різниця у нашому дослідженні статистично достовірна. У 

плацентах породіль групи порівняння поширеність кальцинатів була виражена 

майже однаково в усіх трьох зонах. Це є додатковим свідченням того, що 

вагітність, яка перебігала на фоні пізнього гестозу супроводжується хронічним 

порушенням мікроциркуляції у матково-плацентарному комплексі.Таким чином, 

виявлені гістологічні зміни у плацентах при різних тромбофілічних станах не є 

специфічними саме для цієї патології, однак такими, що свідчать про тривалий 

хронічний процес порушення мікроциркуляції у системі матково-плацентарного 

кровообігу.  

У плацентах представлені всі фази порушення кровотоку: гострий 

(міжворсинковий крововилив, крововилив у децидуальну оболонку), період 

організації (тромби різної локалізації) і залишкові явища (відкладання фібриноїду, 

наявність кальцинатів у товщі плаценти). Подібність виявлених нами 

патологічних змін при гестозах та плацентарній дисфункції, свідчить про 

спільний патогенез цих ускладнень вагітності у жінок із синдромом втрати плода 

на фоні тромбофілії. Саме явище ендотеліальної дисфункції на тлі вродженої або 

набутої схильності до переважання прокоагулянтної ланки місцевого гемостазу 

(тромбофілічного стану), може пояснити спільне походження даних ускладнень 

вагітності. Такі виявлені зміни у плацентах, як крововиливи в децидуальну 

оболонку, тромби в просвіті судин, відкладання фібриноїду та кальцинатів у 

міжворсинковому просторі,  вказують на ураження материнської частини посліду. 

Отже, наведене вище свідчить, що не дивлячись на проведення 

загальноприйнятої терапії, лікарям не вдається досягнути суттєвих позитивних 

змін у фетоплацентарному комплексі, що призводить до розвитку плацентарної 

дисфункції.  

У нашому дослідженні вперше доведено, що морфологічні зміни плаценти у 

жінок на фоні тромбофілії характеризуються наявністю достовірного збільшенням 
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маси плаценти та плацентарно-плодового коефіцієнта, порушеннями 

кровонаповнення судин плаценти, деякі із них зазнають набряку судинної стінки, 

вогнищевих крововиливів різних розмірів, тромбозу судин посліду та спіральних 

артерій, ангіоматозу, відкладання солей кальцію, набряку ворсинок хоріона. У 11,9 

% випадках із антифосфоліпідним синдромом виявлено циркулярне рівномірне 

потовщення по краю плаценти.  

Результати даного розділу опубліковані у працях: 

1. Дола ЛЛ. Перебіг вагітності та пологів у жінок із синдромом втрати 

плода на фоні тромбофілії. В: Зб. наук. праць асоц. акушерів-гінекологів України. 

Київ: Юстон; 2016;(2). с. 153-5.  

2. Дола ЛЛ. До питання частоти та структури синдрому втрати плода у 

жінок із тромбофіліями. Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. 2016;20(1 Ч 1):74-7. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ ВТРАТИ 

ПЛОДА НА ФОНІ ТРОМБОФІЛІЇ 

 

Вагітність – це фізіологіний стан, який супроводжується фізіологічною 

гіперкоагуляцією і сприяє реалізації прихованої тромбофілії не тільки у формі 

тромбозів і тромбоемболій, а й акушерських ускладнень.  

Нами розроблений алгоритм профілактики гестаційних ускладнень у жінок 

із синдромом втрати плода в анамнезі на фоні тромбофілії, а саме оптимізація 

прегравідарної підготовки та ведення вагітності.  

Залежно від призначеного лікування пацієнток із синдромом втрати плода  в 

анамнезі на тлі тромбофілії було розподілено на дві групи: групу порівняння 

склали 42 жінки, які отримували базисну терапію згідно наказу МОЗ України № 

417 від 15.07.2011 року та наказу МОЗ України № 626 від 08.10.2007 року. Ці 

пацієнтки завагітніли без належної прегравідарної підготовки; із настанням 

вагітності їм було призначено низькомолекулярний гепарин (еноксапарину 

натрію) у дозі 40 мг на добу до 20 тижнів, після 20 тижнів - 60-80 мг на добу (у 

залежності від маси тіла) із відміною за 48 год до передбачуваної дати плогів або 

планованого кесаревого розтину; подальший курс терапії еноксапарином натрію 

продовжували у післяпологовому періоді (через 8 годин після пологів).   

Пацієнтки основної групи – 40 жінок, крім стандартної терапії отримали 

запропоноване нами лікування, яке включало прегравідарну підготовку та у 

динаміці вагітності.   

Прегравідарну підготовку проводили шляхом призначення протягом трьох 

місяців полівітамінного препарату із підвищеним вмістом (800 мкг) фолієвої 

кислоти щоденно, причому завершення прийому рекомендовано після етапу 

плацентації - після 12 тижня вагітності. Так як тривалий прийом препаратів 

фолієвої кислоти із-за взаємодії вітамінів і можливості гіповітамінозу вимагає 
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контролю за рівнем L-аргініну аспартат, на прегравідарному етапі додатково було 

застосовано L-аргініну аспартат у другу фазу менструального циклу перорально 

по 1 мірній ложці тричі на добу (курс 14 діб). Поруч із вище перерахованими 

препаратами пацієнти отримували антиагрегантний препарат, до складу якого 

входила ацетилсаліцилова кислота у дозі 100 мг на добу перорально. Під час 

вагітності призначався L-аргініну аспартат у терміні гестації 11-13 та 26-28 тижнів 

по 1 мірній ложці 3 рази на день під час прийому їжі перорально тривалістю 14 

днів; та антиагрегантний препарат, до складу якого входить ацетилсаліцилова 

кислота з 12-го по 36-й тиждень вагітності,  зменшивши дозу його до 75 мг на 

добу.  

Доведено, що генетично детерміновані тромбофілії при сидромі втрати 

плода чинять несприятливий вплив на реалізацію репродуктивної функції жінки і 

залежать від алельного варіанту поліморфізму і комбінації із АФС. Було 

встановлено, що 25 (10,5 %) жінок мали АФС, 45 (18,8 %) – гомо- або 

гетерозиготний стан поліморфізму генів фолатного обміну та 12 (5,02 %) – 

комбінацію  циркуляції АФА та поліморфізму генів фолатного обміну. 

Більшість жінок проживала у міських умовах, були одружені, патологія не 

мала залежності від трудової діяльності, професійних шкідливості та шкідливих 

звичок, значимих відмінностей за цими показниками між групами не виявлено. 

Тромбофілії можуть виникати на всіх стадіях процесу згортання крові, який 

є результатом складної взаємодії форменних елементів крові, факторів згортання 

крові та ендотелію, котрий має як антикоагулянтні, так і прокоагулянтні 

властивості.   

За результатами дослідження тромбоцитарної ланки гемостазу встановлено 

відносну тромбоцитопенію, зміни коагуляційної ланки гемостазу в бік 

гіперкоагуляції (подовження АЧТЧ, збільшення ПТІ та рівня фібриногену), 

зниження фібрінолітичної активності крові та збільшення концентрації D-димеру 

у групі порівняння. У основній групі контроль цих показників продемонстрував, 

що їх значення знаходилося уреферентних межах норми (табл.6.1.). 



115 

 

Таблиця 6.1. 

Показники системи гемостазу в обстежених жінок, М±m 

Групи жінок, 

n 

Контрольна группа Группа порівняння Основна группа 

30 42 40 

 

Показник 

Триместр Триместр Триместр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ПТІ, % 96,1 

±4,7 

99,8 

±2,5 

100,6 

±3,1 

99,5 

±3,2 

102,3 

±2,3 

106,8 

±2,2 

98,4 

±2,6 

101,7 

±3,5 

102,9 

±2,6 

Фібриноген, 

г/л 

3,2 

±0,2 

3,6 

±0,3 

3,8 

±0,2 

4,1 

±0,4* 

5,1 

±0,5* 

6.2 

±0,6* 

3,6 

±0,3* 

3,9 

±0,3* 

4,2 

±0,4* 

АЧТЧ, с 37,2 

±1,5 

36,6 

±1,9 

 34,3 

±1,4 

33,6 

±1,7* 

32,9 

±1,6* 

 31,4 

±1,1* 

35,1 

±1,3* 

33,2 

±2,1* 

30,7 

±1,8* 

Тромбоцити 

(PLT) х109/л 

232,1 

±8,3* 

238,6 

±5,7 

243,7 

±9,6 

230,3

±8,1 

218,1

±7,6 

210,1

±7,4* 

230,0 

±10,5 

236,5 

±11,7 

240,1 

±9,7* 

D-димер 

(мкг/мл) 

0,5 

±0,4 

0,8 

±0,5 

1,1  

± 0,1 

1,5 

±0,3* 

1,8 

±0,2* 

2,2 

±0,1* 

0,8 

±0,1* 

1,0 

±0,3* 

1,4 

±0,4* 

Примітки: * – визначено статистично достовірну різницю у порівнянні з групою 

контролю, (р<0,05). 

 

Контролем ефективності протитромботичної терапії були клінічні, інстру-

ментальні та лабораторні критерії.  

Як видно із табл. 6.1 усі досліджувані показники гемостазіограми протягом 

усього періоду дослідження у контрольній та основній групах були наближеними 

та достовірно відрізнялися від таких у групі порівняння. Так, у пацієнтів групи 

порівняння показники ПТІ протягом усієї вагітності були вищими (від (99,5±4,7)%  

до (106,8±3,1) %) у порівнянні із такими показниками у основній групі (перший 

триместр – (98,4±2,6) % та третій триместр – (102,9±2,6) %, (р<0,05)); також у 

пацієнтів групи порівняння відмічалося відносне зменшення рівня тромбоцитів 



116 

 

впродовж вагітності (від (230,0±8,1) х109/л до (210,1±7,4) х109/л, у основній групі 

відмічалося збільшення числа тромбоцитів у крові (від 230,0±10,5) х109/л у 

першому триместрі до (240,1±9,7) х109/л у третьому).  

Рівень Д-димеру також був вищим норми у жінок групи порівняння 

(у 1,9 рази) і у першому триместрі становив: (0,8±0,1) ум.од. та (1,5±0,3) ум.од. у 

основній групі та групі порівняння відповідно; у третьому триместрі (1,4±0,4) 

ум.од. та (2,2±0,1) ум.од відповідно у групах.  

Також було відмічено динамічне зростання  гіперфібриногенемії від 

(3,6±0,3) г/л та (4,1±0,4) г/л (р<0,05) (у основній та групі порівняння відповідно) у 

першому триместрі до  (4,2±0,4) г/л та (6,2±0,6) г/л відповідно по групах у 

третьому триместрі. 

Стан  гіперкоагуляції, який притаманний саме різним формам тромбофілії, 

був більшою мірою виражений у жінок групи порівняння, вагітність яких 

наступила без прегравідарної підготовки та перебігала на фоні 

загальноприйнятого лікування. Цей факт доводить позитивний вплив 

запропонованих нами в ході дослідження лікувально-профілактичних заходів, 

який застосовували лише у основній групі. 

 Протягом вагітності усі жінки групи порівняння та основної групи мали 

різні гестаційні ускладнення. Однак у жінок групи порівняння такі ускладнення 

були зафіксовані частіше (табл. 6.2.). 

Раннє встановлення високого ризику ускладнень вагітності та своєчасне 

проведення відповідної терапії дозволило покращити перебіг вагітності та пологів 

у жінок основної групи, а саме: знизити частоту загрози переривання вагітності 

27,5 % проти 52,4 % жінок групи порівняння (р<0,05). Теж саме стосується і  

плацентарної дисфункції (38,1 % випадків у групі порівняння проти 12,5 % 

випадків основної групи); ретрохоріальні гематоми різної величини (21,4 % - у 

групі порівняння проти 7,5 % - у основній групі).  

 

 



117 

 

Таблиця 6.2. 

Частота гестаційних ускладнень у жінок з синдромом втрати плода  

на фоні тромбофілії, абс.ч., %  

Ускладнення 

 

 

Контрольна 

група, 

           n-30 

Група 

порівняння,    

n-42 

Основна група, 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Загроза раннього 

мимовільного викидня 0 - 9 21,4* 4 10,0 

Загроза пізнього 

мимовільного викидня  
0 - 13 30,9* 7 17,5 

Загроза передчасних 

пологів  0 - 6 14,2 4 10,0 

Ретрохоріальні гематоми 

різної величини 
0 - 9 21,4* 3 7,5 

Багатоводдя 0 - 7 16,7 3 7,5 

Передчасне 

відшарування нормально 

розташованої плаценти 

0 - 2 4,8 1 2,5 

Затримка розвитку плода 
0 - 6 14,3 2 5,0 

Плацентарна дисфункція 
0 - 6 38,1* 5 12,5 

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відносно контрольної групи; 
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Ретельне спостереження за вагітними на фоні спеціальної підготовки, а 

також своєчасна госпіталізація при появі симптомів пізнього гестозу 

попереджувала її важкий перебіг. Прееклампсія легкого та середнього ступеня 

тяжкості у жінок групи порівняння зустрічалася у 28,6 % проти 15,0 % у основній  

групі жінок. 

Таким чином, більший відсоток гестаційних ускладнень у осіб групи 

порівняння проти таких у основній та контрольній групах, свідчить на користь 

позитивного ефекту запропонованої нами прегравідарної підготовки та 

розробленої схеми лікувально-профілактичних заходів протягом вагітності. 

Був проведений аналіз перебігу пологів у досліджуваних групах, який 

показав, що частота патологічних пологів була більшою у жінок із тромбофіліями, 

зокрема у групі порівняння (табл. 6.3.).  

Таблиця 6.3. 

Перебіг пологів у жінок досліджуваних груп, абс.ч., %.  

 Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Основна група 

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Фізіологічні 

пологи 
28 

 

93,3 

 

25 

 

59,5 

 

34 

 

85,0* 

 

Кесарів розтин 2 6,7 14 

 

33,3 6 15,0 

Передчасні 

пологи 

0 - 6 14,2 2 5,0 

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відносно контрольної групи. 

 

У пацієнток із тромбофіліями частота фізіологічних пологів склала 25  (59,5 

%) у групі порівняння та 34 (85,0 %) у основній групі у порівнянні із такими 
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показниками у групи контролю (28 (93,3 %)); шляхом операції кесаревого розтину 

найбільше жінок були пологорозрішені у групі порівняння 14 (33,3 %), у основній 

групі – 6 (15,0 %) та у контрольній групі – 2 (6,7 %). Основними показаннями до 

оперативного пологорозрішення були дистрес плода у пологах, слабкість 

пологової діяльності (відсутність ефекту від пологостимуляції в/в введенням 

окситоцину), клінічно вузький таз та тяжка екстрагенітальна патологія. Операція 

епізіотомії була проведена у 7 (16,7 %) пацієнтів групи порівняння, у 3 (7,1 %) 

осіб основної групи  та трьом (10,0 %) жінкам  групи контролю. Також у 6 (5,4 %) 

жінок мала місце індукція пологів шляхом амніотомії у 41,1 тиждень гестації. 

Несвоєчасний розрив навколоплідних оболонок спостерігався лише у 25 (22,3 %) 

жінок із перинатальними втратами в анамнезі.   

Таблиця 6.4. 

Розподіл за об’ємом крововтрати, абс.ч., %. 

Крововтрата, 

 % маси тіла 

Контрольна група 

n-30 

Група порівняння 

n-42 

Основна група  

n-40 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

< 05  3 10,0 3 7,1 4 10,0 

0,5-0,8  23 76,7 3 7,1 29 72,5* 

0,8-1,2  3 10,0 33 78,6* 7 17,5 

1,3-1,8  0 - 1 2,4 0 0 

1,9-2,4  0 - 1 2,4 0 0 

> 2,4  0 - 1 2,4 0 0 

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відносно контрольної групи; 

 

Як демонструють дані таблиці 6.4, у пацієнтів групи порівняння крововтрата 

у післяпологовому періоді була підвищеною: від 0,8 до 1,2 % від маси тіла 

дорівнювала 78,6 %, у основній групі цей показник становив 17,5 % та у 

контрольній - 10,0 % (р<0,05). Масивна крововтрата (1,3 до > 2,4 % від маси тіла) 
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у жінок групи порівняння склала 7,2 % проти 0,0 % у основній та контрольній 

групах (р<0,05). Тож, після проведеної підготовки загальна крововтрата у 

післяпологовому періоді не відрізнялася між основною групою та групою 

контролю (р>0,05). 

З метою вивчення функціонального стану фетоплацентарного комплексу та 

внутрішньоутробного стану плода проводилося ультрасонографічне сканування та 

кольорове доплерівське картування, а також дослідження сонографічних 

особливостей самої плаценти за допомогою апарату «VOLUSON» 730 PRO 

(Японія) в реальному масштабі часу. Доплерометричні дослідження кровообігу 

проводили із застосуванням комбінованого датчика з частотою 3,5 МГц, що 

працює в імпульсному режимі при частотному фільтрі 100 Гц.  

Доведено, що внутрішньоутробний функціональний стан плода у вагітних із 

синдромом втрати плода на фоні тромбофілії зазнає у 56,3 % випадків погіршення 

біофізичного профілю плода, у 64,5 % випадків зміни кардіотокографічних 

маркерів погіршення внутрішньоутробного стану плода, у 68,5 % випадків змін 

при доплерометрії. Застосована стандартна медикаментозна підготовка не мала 

впливу на зниження компенсаторно-пристосувальних механізмів плода. 

Порівняльна оцінка показників кровотоку в артеріях пуповини та маткових 

артеріях представлена  в таблиці 6.5.   

Дані таблиці 6.5 свідчать, що гемодинамічні показники в артеріях пуповини 

у пацієнтів основної групи наближаються до показників у групі контролю. Так, у 

пацієнток основної групи гемодинамічні показники у артеріях пуповини 

наближаються до показників у групі контролю (СДВ 3,70±0,2; РІ 0,74±0,03; ПІ 

1,50±0,08;), тоді як в групі порівняння спостерігається достовірна по відношенню 

до контрольної групи зміна даних показників  (СДВ 3,20±0,15, РІ 0,68±0,03, ПІ 

1,09±0,08). Відповідно така ж тенденція спостерігається і у показниках кровотоку 

в матковій артерії (СДВ 2,30±0,13; РІ 0,90±0,05; ПІ 1,10±0,06 (група порівняння) 

та СДВ 1,65±0,05; РІ 0,41±0,02; ПІ 0,67±0,03 (основна група)). 
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Таблиця 6.5. 

Гемодинамічні  показники кровотоку в артеріях пуповини та матковій артерії 

після лікування в терміні гестації 26-28 тижнів, М±m 

Показники 

Контрольна 

група 

n-30 

Група 

порівняння   

n-42 

Основна груга  

 n-40 

Артерія пуповини (СДВ) 3,10±0,10 3,70±0,20* 3,20±0,15  

Артерія пуповини (РІ) 0,65±0,03 0,74±0,03* 0,68±0,03  

Артерія пуповини (ПІ) 1,08±0,07 1,50±0,08** 1,09±0,08  

Маткова артерія (СДВ) 1,70±0,05 2,30±0,13** 1,65±0,05  

Маткова артерія (РІ) 0,46±0,02 0,90±0,05** 0,41±0,02  

Маткова артерія (ПІ) 0,69±0,04 1,10±0,06**  0,67±0,03  

Примітки:  

1. * - р<0,05 - достовірність відносно контрольної групи; 

2.  ** - р<0,005 - достовірність відносно контрольної групи. 

     

Найбільш несприятливими ознаками КТГ є зниження варіабельності 

базального ритму серцевих скорочень, відсутність епізодів високої варіабельності, 

STV нижче 4,0. Саме комплексний автоматизований аналіз серцевої діяльності 

плода, із урахуванням показників варіабельності серцевого ритму, дозволяє 

суттєво підвищити інформативність КТГ дослідження. Так, у групі порівняння 

відмічено зменшення кількості акцелерацій (6,83±0,42) проти таких показників у 

основній групі (11,70±0,53) та групі контролю (12,10±0,62), а також відмічали 

збільшення кількості децелерацій (27,73±0,30) по відношенню до таких 

показників у основній групі (0,47±0,09) та у контрольній групі (0,37±0,09). 

Для глибшого вивчення внутрішньоутробного стану плода під час вагітності 

проводили оцінку біофізичного профілю плоду. Обстеження проводилося 

вагітним усіх груп при доношеній вагітності (при терміні гестації 38-40 тижнів). У 
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процесі виконання даного обстеження було виявлено погіршення біофізичного 

профілю плода у жінок із перинатальними втратами в анамнезі на тлі тромбофілії 

(у 25,6 % сумнівний та 11,9 % незадовільний стан плоду),  

Під час дослідження морфології плацент вперше доведено, що зміни 

плаценти у жінок на фоні тромбофілії пов’язані із судинною патологією, яка має 

як первинний так і вторинний характер. Виявлено гістологічні зміни хоріона, 

пов’язані із ендотеліальною дисфункцією, а саме: вогнищеве малокров’я, набряк 

стінки судини; децидуальні тромбози, облітеруючу децидуальну васкулопатію, яка 

корелює із клініко-лабораторною характеристикою і, тим самим, підтверджує 

передбачувану причину мимовільного викидня. У пізніші терміни вагітності 

формується плацентарна дисфункція із затримкою дозрівання і передчасним 

старінням незрілої плаценти, тромбами у судинах, інфарктами, псевдоінфарктами, 

гематомами у плаценті, а також надлишковим відкладенням у інтервельозному 

просторі і у базальній пластинці фібриноїду. 

У жінок із тромбофіліями основної групи була збережена цілісність 

термінальних ворсинок як у цілому, так і окремих їх компонентів. Деякі із них 

зазнавали незначних змін, більшою мірою це стосується 

гемомікроциркуляторного русла, яке функціонує у режимі незначного 

перевантаження. 

Особливе значення для оцінки ефективності застосування підготовки при 

тромбофіліях має значення стану новонароджених (табл. 6.6). Застосування лише 

загальноприйнятої терапії тромбофілій супроводжується народженням дітей із 

меншою масою тіла.  

Розглядаючи стан дітей, народжених від жінок, які отримували 

прегравідарну підготовку та лікування під час вагітності згідно розробеної нами 

схеми, було встановлено достовірно більшу масу та антропометричні дані цих 

дітей у порівнянні із новонародженими групи порівняння.  
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Таблиця 6.6.  

Стан доношених новонароджених при тромбофіліях, M±m 

Показники 

Групи новонароджених від матерів досліджуваних 

груп, в залежності від застосування  

прегравідарної підготовки та запропонованої  

терапії під час вагітності 

застосовували не застосовували 

Маса тіла, г 3420±50,8* 2150,2±280,7 

Зріст, см 52,1±0,37 49,2±0,23 

Масо-ростовий 

показник, г/см 

67,3±1,16* 63,3±0,83 

Обвід голови, см 35,6±0,27 34,7±0,19 

Обвід грудної клітки, см 34,5±0,29 33,6±0,26 

Оцінка за Апгар на 1хв 7,6±0,12* 6,4±0,10 

Оцінка за Апгар на 5 хв 8,3±0,10 7,0±0,12 

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відносно контрольної групи; 

 

Проведена спеціальна прегравідарна підготовка та терапія тромбофілічних 

станів під час вагітності сприяли покращенню порушень обміну речовин у 

фетоплацентарному комплексі, що призвело до фізіологічного розвитку плода і 

народження дітей з масою тіла, близької до даних групи контролю. Діти жінок 

основної групи мали достовірно вищу оцінку за шкалою Апгар, ніж діти у 

матерів, які отримували традиційну терапію (група порівняння). 

Таким чином, згідно проведеного дослідження, для клінічної діагностики 

тромбофілій важливим є комплексна оцінка анамнестичних, клінічних і 

лабораторних даних, що дозволяє правильно оцінити ризик розвитку ускладнень, 

своєчасно провести профілактичні заходи та призначити необхідну терапію. 

Медикаментозна корекція порушень згортання крові, починаючи з 
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прегравідарного етапу та завершуючи гестаційним періодом, у динаміці 

спостереження, ведення вагітності і розродження повинна бути комплексною, 

патогенетично і клінічно обґрунтованою. 

 Це дозволяє стверджувати, що застосування прегравідарної підготовки та 

запропонованої терапії  тромбофілій позитивно впливає на загальний стан жінок 

та сприяє зменшенню соматичних ускладнень, ускладнень під час вагітності, у 

післяпологовому періоді, сприяє зниженню частки при  постнатальному 

спостереженні. Все це дозволяє рекомендувати до широкого застосування 

доповнений нами діагностичний алгоритм та розроблений комплекс лікувально-

профілактичних заходів. 

Результати даного розділу опубліковані у працях: 

1. Дола ЛЛ, Геник НІ, Кінаш НМ, Сніжко ТБ. Значення прегравідарної 

підготовки у жінок із синдромом втрати плода на фоні вроджених форм 

тромбофілії. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2017;(1):62-5. 

2. Dola LL, Henyk NI. Optimization of management tactics of women with fetal 

loss syndrome against the background of thrombophilia. Pharma Innov J. 

2017;6(2):172-3. 

3. Дола ЛЛ. Оптимізація тактики ведення жінок із синдромом втрати плода 

на фоні тромбофілії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференці: «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну 

практику», Тернопіль. 
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РОЗДІЛ 7 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Синдром втрати плода є одним із основних етіологічних чинників 

перинатальної захворюваності та смертності і шкідливо впливає на здоров’я 

жінки. Відомо, що втрата плода різного генезу не лише сама по собі є тяжкою 

акушерською патологією, але і здатна послужити ініціатором розвитку вторинного 

непліддя, що, у свою чергу, веде до зниження соціальної активності населення, 

підвищує число розлучень, сприяє виробленню комплексу психологічної 

неповноцінності, погіршує демографічну ситуацію у суспільстві [5, 8, 79, 213]. 

Основним завданням сучасного акушерства є зниження числа 

репродуктивних втрат, і актуальність цієї проблеми, основну складову якої 

складає синдром втрати плода, не викликає сумніву. Не дивлячись на досягнуті, 

останніми роками успіхи в діагностиці, профілактиці і лікуванні СВП, частота 

його залишається стабільною [1,2,3,4].  

Відсутність зниження частки даної патології вказує на труднощі, що 

виникають при веденні цієї групи пацієнток. З одного боку, вони зумовлені 

багатофакторністю етіології і патогенетичних механізмів захворювання, з іншої - 

недосконалістю вживаних діагностичних методик і відсутністю адекватного 

моніторингу ускладнень, що виникають під час вагітності.  

Відповідно до поставленої мети та завдань наукової роботи на першому 

етапі було проведено оцінку медичної документації та скринінгових методів 

дослідження у 361 жінки із синдромом втрати плода в анамнезі, а також 

обстеження на окремі види тромбофілії у 239 пацієнток (антифосфоліпідний 

синдром та поліморфізм генів фолатного обміну (МТFHR C677T, МТFHR A1298C, 

MTRR A66G)).  Даним особам була надана спеціалізована акушерська допомога 

та, при потребі, допомога суміжних спеціалістів (клінічного генетика та 

гематолога) у Івано-Франківському міському пологовому будинку та Обласному 
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перинатальному центрі, що є базою для кафедри акушерства та гінекології імені  

І. Д. Ланового Державного вищого навчального закладу «Івано-

Франківський національний медичний університет» за період 2013-2016 роки. 

У групу обстежених жінок були включені пацієнти, які мали синдром втрати 

плода у анамнезі (один і більше самовільних викидні в терміні 10 тижнів і більше, 

включаючи вагітність, що не розвивається); антенатальна загибель плода; нео-

натальна смерть, як ускладнення передчасних пологів, пізнього гестозу (легкого, 

середнього та тяжкого ступеня важкості прееклампсії) або плацентарних пору-

шень; три і більше самовільних викидні на преембріональній або ранній 

ембріональній стадії, за відсутності анатомічних, генетичних та гормональних 

причин невиношування; діагностована генетично детермінована або набута форми 

тромбофілії; обтяжений сімейний тромботичний анамнез.  

У групи жінок із невиношуванням у амбулаторних умовах поряд із 

традиційною клінічною характеристикою, враховували дані соматичного 

анамнезу, менструальної функції і особливості перебігу даної вагітності, пологів, 

післяпологового періоду, а також стан здоров’я новонароджених у ранньому 

неонатальному періоді. При обстеженні звертали особливу увагу на загальний та 

спеціальний анамнез, і ставили акцент на дані про тромбози, інфаркти, інсульти, 

протягом вагітності та поза нею у власне обстежених і у близьких родичів у віці 

до 45 років, тромботичні ускладнення після оперативного лікування, при прийомі 

комбінованих оральних контрацептивів, а також випадки невиношування 

вагітності у близьких родичів. 

На підставі отриманих даних проведеного аналізу клініко-анамнестичних 

особливостей характеристики жінок із синдромом втрати дитини на тлі 

тромбофілії нами було виділено ряд особливостей і закономірностей. 

Як показали наші дослідження, жінки із синдромом втрати плода в анамнезі 

мають вік переважно старше 30 років. Це закономірно пояснює більшу частоту 

екстрагенітальної патології у жінок із різними формами тромбофілії. 

Проаналізувавши соматичний анамнез, було встановлено, що переважала 
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патологія серцево-судинної системи (37,5 %), варикозна хвороба вен нижніх 

кінцівок (17,2 %), хвороби щитовидної залози (23,8 %) та хронічні захворювання 

нирок (хронічний пієлонефрит  - 16,7 %).  

Гінекологічний анамнез був обтяжений у 54 (22,6 %) жінок із синдромом 

втрати плода (запальні захворювання органів малого тазу, кисти яйників, 

лейоміома матки, а також непліддя невиясненого генезу).  

Дані акушерського анамнезу були наступними: передчасні пологи у 22,5 % 

пацієнток, переривання вагітності у ранніх термінах: мимовільні видні 47,6 %  та 

вагітність, що не розвивається у 28,6 %, антенатальна загибель плода у 4,8 % 

випадків.  

У жінок із синдромом втрати плода на тлі тромбофілії вагітність найчастіше 

перебігала на фоні загрози переривання вагітності у 36,9 %,  пізнього гестозу 

різного ступеня важкості у 20,9 %, плацентарної дисфункції у 38,1 %, загрози 

передчасних пологів у 14,2 % та ретрохоріальних гематом різних розмірів у 21,4 

%.  

Отже, за результатами проведеного нами ретроспективного аналізу, можна 

виділити основні фактори ризику синдрому втрати плода на фоні тромбофілії, а 

саме: вік старше 30 років, захворювання серцево-судинної системи, захворювання 

щитовидної залози, обтяжений акушерський анамнез (втрати вагітності при 

попередніх вагітностях на різних термінах гестації, пізній гестоз різного ступеня 

тяжкості, плацентарна дисфункція та синдром затримки росту плода). 

Таким чином, на основі отриманих результатів нами були виявлені 

показники відносного ризику (відношення шансів), які доводять, що одиничний 

випадок антенатальної смерті плода в анамнезі підвищує шанси настання 

повторного випадку майже у 3 рази та підсилюється таким важливим чинником, 

як вік жінки більше 30 років, яке також сприяє зростанню вказаних шансів у 2,8 

рази; повторні випадки втрати вагітності (2 і більше, не зважаючи на механізм 

переривання вагітності) підвищують шанси переривання наступної вагітності  у 

шість разів; діагностована плацентарна дисфункція під час вагітності збільшує 
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шанси переривання вагітності також у шість разів; пізні гестози при попередніх та 

теперішній вагітності підвищують шанси у чотири рази. Провівши клініко-

статистичний аналіз перебігу попередніх вагітностей у жінок із синдромом втрати 

плода, у яких за даними медичної документаціїі можна було запідозрити той чи 

інший тромбофілічний стан, ми виявили ряд медичних чинників, що можуть бути 

фактором ризику втрати вагітності. 

У процесі виконання нашого дослідження (проспективно) аналіз 

перенесених інфекційних захворювань у дитинстві (у віці 7-12 років) у жінок 

досліджуваних груп виявив їх велику частоту (кір, краснуха, скарлатина, 

хронічний тонзіліт), також вагомою була частка різних оперативних втручань, 

пов’язаних із запальними захворюваннями (апендектомія, тонзилектомія, 

аденоїдоектомія), що визначило статистично достовірну різницю між групами. 

При цьому необхідно відмітити, що у період становлення репродуктивної системи 

кожна жінка перенесла від двох до чотирьох дитячих інфекцій.  

Щодо менструальної функції, то у групах дослідження середній вік 

настання менархе становив (13,21±0,17) років проти (13,19±0,17) років - у 

контрольній групі (р>0,05). 

Більшість пацієнток обох груп мали 28-денний менструальний цикл; у 

середньому він становив (від 25 до 30 днів) – 90,0 % у контрольній та 88,1 % - у 

досліджуваних. Тривалість менструальної кровотечі коливалася від 3 до 7 днів. 

Гінекологічна патологія відмічена в анамнезі переважної більшості жінок  

групи порівняння (29,1 % проти 6,6 % у жінок групи контролю, р<0,05), у 

структурі якої переважали захворювання запального ґенезу, ерозія шийки матки, 

лейоміома матки, цервікальна інтраепітеліальна неоплазія.  

Проаналізовано сімейний анамнез, який був обтяжений наступним: зокрема, 

у родичів першого ступеня споріднення у пацієнток групи порівняння у 34,0 % 

випадках відмічалися тромбози різної локалізації (ішемічний інсульт, інфаркт 

міокарда, ілеофеморальний тромбоз, тромбофлебіти та флеботромбози). Відомо 
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про 31 випадок смертей у сім’ях жінок із синдромом втрати плода внаслідок 

тромбоемболіїї легеневої артерії. 

Проаналізовано особливості перебігу попередніх вагітностей, що дало 

можливість оцінити структуру та механізм синдрому втрати плода. Так, 20 (47,6 

%) вагітних групи порівняння та 21 (52,5 %) вагітна основної групи втратили 

вагітність в результаті мимовільного викидня проти 1 (3,3 %) жінки у групі 

контролю; у 12 (28,6 %) жінок групи порівняння та 10 (25,0 %) жінок основної 

групи був зафіксований аборт, що не відбувся проти 1 (3,3 %) жінки у групі 

контролю; у 11 (26,2 %) жінок групи порівняння та у 9 (22,5 %) жінок основної 

групи пологи відбулися в терміні гестації до 37 тижнів, у жінок контрольної групи 

цей показник становив 3 (10,0 %) жінки (р<0,05).  

Отже, до клініко-анамнестичних факторів ризику при набутих та спадкових 

тромбофіліях можна віднести наявність екстрагенітальної патології та обтяжений 

акушерсько-гінекологічний анамнез. 

Проведений аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів та стану 

новонародженого у пацієнток із тромбофіліями показав наступне. У першій 

половині вагітності у жінок групи порівняння домінувала клініка загрози 

переривання вагітності (52,4 %, р<0,05). У другій половині вагітності загроза 

передчасних пологів  відмічена у 14,2 % жінок (р<0,05), тоді як у жінок групи 

контролю вагітність перебігала фізіологічно.  

 Що стосується соматичної патології, то тут особливу увагу звертає на себе 

така патологія, як гострі тромбози. Зокрема, у двох (4,8 %)  жінок  групи  

порівняння під час вагітності були діагностовані гострі тромбози гемороїдальних 

вузлів та у 1 (2,3 %) жінки – гострий ілеофеморальний тромбоз. Подібних 

ускладень у пацієнток контрольної групи не спостерігалося. 

Для оцінки стану ФПК максимально інформативними виявились КТГ, 

доплерометрія судин плода та пуповини, а також БПП.  

Оцінюючи  внутрішньоутробний стан плода за допомогою кардіотокографії 

нами були встановлені чіткі відмінності кардіотокографічних показників між 
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групою порівняння та групою контролю. У жінок групи порівняння 

спостерігається збільшення амплітуди (30,04±0,37; р>0,05 відносно контрольної 

групи) та зменшення кількості акцелерацій (6,83±0,42; р>0,05); відмічено 

збільшення амплітуди децелерацій (26,90±0,34; р>0,05) та кількості децелерацій 

(27,73±0,30; р>0,05) відносно групи контролю; також спостерігається збільшення 

варіабельності базального ритму (26,97±0,38; р>0,05) у порівнянні із відповідними 

показниками у жінок контрольної групи. У жінок групи порівняння вже із 30 

тижнів вагітності мали місце однотипні зміни на кривих КТГ, які свідчать про 

наявність не тільки початкових, але і виражених функціональних порушень стану 

плода у 64,5 %. 

На фоні базальної тахікардії або брадікардії відмічено збільшення ділянок 

монотонного серцевого ритму, виникали сильні децелерації, яких не відмічалося в 

контрольній групі, зменшення або відсутність реакції ЧСС плода на його рухи. 

Більш ніж у третини вагітних групи порівняння (40,2 %) відмічено зниження STV 

(<4), тоді як у жінок контрольної групи таких випадків не було. Результати даного 

обстеження можуть свідчити про наявність пренатального дистресу.  

Проведене допплерівське дослідження судин системи мати-плацента-плід в 

динаміці вагітності з аналізом ПI, РI та СДВ показало, що вже з І триместру у 

жінок групи порівняня спостерігалось погіршення досліджуваних показників. 

Для глибшого вивчення внутрішньоутробного стану плода під час 

дослідження проводили оцінку біофізичнго профіля плоду, під час якого було 

встановлено, що найбільша кількість жінок із відхиленими від нормативних 

показниками БПП перебували у групі порівняння. Так, середній показник НСТ у 

групі порівняння становив 1,30±0,14, пригнічення дихальних рухів плода 

виявлено у 6 (14,3 %),  порушення рухів та тонусу плоду зафіксовано у 7 (16,7 %) 

та 5 (11,9 %) вагітних групи порівняння. Ознаки дистресу плода (БПП 4 бали та 

нижче) виявлені у 10 (23,8 %) пацієнток  даної групи.  

Отже, вивчення функціонального стану плода дозволило зробити висновок 

про ступінь порушень стану плода у пацієнток із тромбофіліїми та 
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перинатальними втратами в анамнезі. Тромбофілічні стани під час вагітності 

призводять до більш глибоких порушень стану плода, що потрібно враховувати 

при плануванні та впродовж ведення вагітності у таких пацієнток.  

Аналізуючи перебіг пологів у жінок групи порівняння, було виявлено, що 

частка фізіологічних пологів склала 59,5 %; операцій кесаревого розтину -  33,3 % 

та передчасних пологів – 14,2 %. У жінок контрольної групи передчасних пологів 

не було. 

Щодо стану новонароджених, то встановлено суттєве зниження маси дітей у 

жінок групи порівняння (2150,2±280,7) г проти (3420,0±50,8) г, р<0,05). Оцінка за 

шкалою Апгар у новонароджених групи порівняння становила в кінці першої 

хвилини: 4 бали та менше - 23,8 %; 5-7 балів – 33,3 %, що має достовірну різницю 

sз групою контролю - проти 0% та 10,0 % відповідно. У кінці п’ятої хвилини 

оцінка становила 5-7 балів – 35,7 %, тоді як у групі контролю низької оцінки по 

шкалі Апгар не було, (р<0,05). 

Практично у кожної другої дитини групи порівняння період неонатальної 

адаптації проходив із ускладненнями, особливо у дітей від вагітних із 

плацентарною дисфункцією, серед яких найчастіше відмічалися гіпоксично-

ішемічні ураження центральної нервової системи (41,8 % проти 2,9 % в контролі, 

р<0,05) та респіраторний дистрес синдром (22,4 %, у контролі не відмічено).  

Зміни у системі згортання крові при вагітності із фізіологічним перебігом 

(контрольна група) представлені підвищеним синтезом фібриногену та інших 

чинників згортання у поєднанні із слабким зниженням рівня природних інгібіторів 

згортання крові.  

При порівнянні показників біометрії плодів було відмічено знижену масу 

плодів у пацієнток групи порівняння проти таких показників плодів у жінок групи 

контролю (p<0,05), а також порушення структури плаценти та об’єму 

навколоплідних вод  у другому та третьому триместрі вагітності. 

За нашими даними, внутрішньоутробний функціональний стан плоду у 

вагітних із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії зазнає у 56,3 % випадків 
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погіршення біофізичного профілю плода, у 64,5 % випадках  - зміни 

кардіотокографічних маркерів погіршення внутрішньоутробного стану плода, у 

68,5 % випадків - зміни при доплерометрії.    

 З метою верифікації плодово-плацентарно-материнських порушень 

проведено морфологічне дослідження плацент. 

Морфологічні зміни плаценти у жінок на фоні тромбофілії пов’язані із 

судинною патологією, мають як первинний так і вторинний характер. Гістологічні 

зміни хоріонабули пов’язані із ендотеліальною дисфункцією, при цьому виявляли 

вогнищеве малокрів’я, набряк стінки судини, децидуальні тромбози, облітеруючу 

децидуальну васкулопатію, яка корелює із клініко-лабораторною 

характеристикою. У пізніші терміни вагітності формується ПД із затримкою 

дозрівання і передчасним старінням незрілої плаценти, тромби у судинах, 

інфаркти, псевдоінфаркти, гематоми у плаценті, надлишкове відкладення у 

інтервілльозному просторі та базальній пластинці фібриноїду, що підтверджується 

літературними даними [9,10], а також  доведено, що при пошкодженні ендотелію 

судин комплексами антиген-антитіло при АФС, гомоцистеїном та продуктами 

метаболізму (Н2О2, супероксидними та гіпероксидними радикалами) 

зменшується продукція ендотеліоцитами природних антикоагулянтів. У відповідь 

на пошкодження ендотеліоцити посилено вивільняють індуктори активації, які 

представлені фактором Віллебранда, фібринектином та інш. Останні сприяють 

утворенню тромбіну, фібрину, тромбоцитарних агрегатів. Адгезія тромбоцитів 

зростає прямо пропорційно зростанню рівня фактора Віллебранда у плазмі крові, 

тобто глікопротеїни фактора та фібронектин є компонентами ДВЗ – синдрому, 

процесу мікро- та макротромбування судин, які супроводжують гестоз [11,14]. 

У ході дослідження були проведені обстеження на окремі види тромбофілії, 

а саме – антифосфоліпідний синдром та аналіз результатів дослідження 

поліморфізму генів фолатного обміну (МТFHR C677T, МТFHR A1298C, MTRR 

A66G). У 25 (10,5 %) пацієнток із репродуктивними втратами було виявлено лише 

АФА, у 45 (18,8 %) – гомо- або гетерозиготний стан поліморфізму генів фолатного 
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обміну, у 12 (5,02 %) – комбінацію  циркуляції АФА та поліморфізму генів 

фолатного обміну. 

Нами доведено, що при наявності АФС і\або генетично детермінованої 

тромбофілії мають місце зміни в системі гемостазу. Так, на етапі планування 

вагітності у жінок досліджуваних груп було виявлено біохімічні зміни 

коагуляційних показників, а саме вкорочення АЧТЧ стосовно референтних 

значень – у 14,6 % спостережень, тромбоцитопенія – у 45,1 % випадків та 

підвищення вмісту D-димеру - у 13,4 %.  

У динаміці вагітності усім жінкам, які склали групу порівняння та контролю 

у процесі виконання нашого дослідження, виконували обстеження стану системи 

гемостазу, показники якої відрізнялися у групі порівняння від таких у контрольній 

групі протягом усієї вагітності. Так, проаналізувавши результати гемостазіограми, 

було відмічено динамічне зростання  гіперфібриногенемії: від (3,2±0,2) г/л та 

(4,1±0,4) г/л (р<0,05) (у контрольній та групі порівняння відповідно) у першому 

триместрі до  (3,8±0,2) г/л та (6,2±0,6) г/л відповідно по групах у третьому 

триместрі. Рівень Д-димеру також був вищим норми у жінок групи порівняння 

(у 3,0 рази) і становив (0,5±0,4) ум.од. та (1,5±0,3) ум.од. у контрольній групі та 

групі порівняння у першому триместрі до (1,1±0,1) ум.од. та 2,2±0,1ум.од 

відповідно п групах – у третьому триместрі. Кількість тромбоцитів була 

нормальною (у межах від (232,1±8,3)х109/л у першому триместрі до 

(243,7±9,6)х109/л у третьому)  у контрольній групі протягом усієї вагітності, 

однак у осіб групи порівняння відмічалася тенденція до їх зниження (з 

(230,0±8,1)х109/л у першому триместрі до (210,1±7,4)х109/л - у третьому 

триместрі). Стан  гіперкоагуляції, який притаманний саме різним формам 

тромбофілії, був більшою мірою виражений у жінок групи порівняння.  

При порівнянні впливу набутих та спадкових тромбофілій на систему 

гемостазу нами з’ясовано, що на тромбоцитарну ланку гемостазу впливає АФС, а 

спадкові тромбофілії мають більший вплив на антикоагулянтну та фібринолітичну 

системи крові. 



134 

 

При АФС, у результаті проведеного обстеження  вдалося виявити певні 

асоціації між ускладненнями вагітності та варіантами тромбофілії: 

невиношування вагітності в І триместрі 20 (47,6 %), синдром втрати плода на 

різних термінах – у 6 (14,3 %), кровотечі під час вагітності 9 (21,4 %), розвиток 

прееклампсії – у 7 (16,7 %), синдром затримки розвитку плода – у 10 (23,8 %), 

передчасне відшарування нормально розташованої плаценти - у 1 (2,4 %). 

Отже, якщо у патогенезі ранніх репродуктивних втрат превалює АФС, то 

пізні репродуктивні втрати характерні для генетично успадкованої тромбофілії, 

опосередковані тромбозами мікроциркуляторного русла плаценти. Генералізована 

ендотеліопатія і пов'язані з нею патологічні прояви призводять до прееклампсії, 

плацентарної дисфункції, синдрому затримки розвитку плода, передчасного 

відшарування нормально розташованої плаценти, антенатальної загибелі плоду.  

Акушеру-гінекологу, що займається веденням вагітності та розродженням 

жінок із даною патологією, необхідно мати повну інформацію про наявність 

клінічних акушерських проявів тромбофілій і стану системи згортання крові у 

таких пацієнток.  

На прегравідарному етапі вагітних високого ризику ми запропонували 

доповнити алгоритм обстеження. 

Перший (обов’язкивий) етап обстеження: жінки із обтяженим акушерським, 

гінекологічним, репродуктивним та соматичним анамнезом відносяться до групи 

високого ризику, де проводиться стандартний обов’язковий спектр лабораторних, 

інструментальних обстежень, що регламентовані відповідними клінічними 

протоколами при наявності гестаційних ускладнень. Жінки із обтяженим 

акушерським, гінекологічним, репродуктивним та соматичним анамнезом 

відносяться до групи високого ризику порушень плодово-плацентарних 

взаємозв’язків та потребують доплерометрії судин матково-плодово-

плацентарного комплексу  в 11-13 тижнів вагітності. 

Другий (розширений) та третій (поглиблений) етап обстеження має 

проводитись враховуючи складність методів і доступність лише для певних 
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медичних лабораторій. Другий етап повинен включати визначення маркерів АФС.  

На третьому етапі рекомендуємо обстеження для  виявлення генетичних 

поліморфізмів, асоційованих із ризиком розвитку тромбофілії. 

Нами розроблений алгоритм лікувально-профілактичних заходів  

гестаційних ускладнень та перинатальних втрат у жінок із синдромом втрати 

плода на фоні тромбофілії. Прегравідарну підготовку слід починати за 3 місяці до 

вагітності і продовжувати під час вагітності, доповнити комплексом фолатотерапії 

(лікувальна доза 800 мкг), L-аргініну апарат, малі дози ацетилсаліцилової кислоти.   

Проведений аналіз ефективності застосування розробленого алгоритму у 

жінок високого ризику порушень плодово-плацентарно-материнських 

взаємовідносин показав, що раннє встановлення високого ризику ускладнень 

вагітності та своєчасне проведення відповідної терапії дозволило покращити 

перебіг вагітності та пологів у жінок основної групи, а саме знизити частоту 

загрози пізнього викидня з 30,9 % до 17,5 % (р<0,05), плацентарної дисфункції з 

38,1 % до 12,5 %, передчасних пологів до 5,0 % проти  14,2 % жінок групи 

порівняння (р<0,05). Такі зміни доводять позитивний ефект запропонованої 

програми прегравідарної підготовки та лікувального комплексу, що дозволило 

зменшити частоту гестаційних ускладнень, а саме знизити кількість випадків 

загрози раннього мимовільного викидня у 2,3 рази, загрози пізнього викидня у 1,8 

рази, виникнення ретрохоріальної гематоми у 3,0 рази, плацентарної дисфункції у 

3,2 рази, пізніх гестозів у 2,0 рази. Застосування рекомендованого алгоритму 

призвело до покращення адаптивних можливостей плода, а саме зниження 

затримки розвитку плода у 2,8 рази, дистресу плода та асфіксії  новонароджених у 

2,3 рази проти даних групи порівняння (p < 0,05).  

Таким чином, згідно проведеного дослідження, з клінічної точки зору для 

діагностики тромбофілій важливим є комплексна оцінка анамнестичних, 

клінічних і лабораторних даних, що дозволяє правильно оцінити ризик розвитку 

ускладнень, своєчасно провести профілактичні заходи та призначити необхідну 

терапію. Медикаментозна корекція порушень згортання крові на прегравідарному 
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етапі, етапах ведення вагітності і розродження повинна бути комплексною, 

патогенетично і клінічно обґрунтованою.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено анамнестичні та клінічні дані і запропоновано нове 

розв’язання актуального завдання сучасного акушерства – зниження частоти 

гестаційних ускладнень і покращення перинатальних наслідків шляхом 

раціональної системи ведення вагітності із синдром втрати плода в анамнезі на 

фоні тромбофілії. 

1. Встановлено частоту тромбофілічних порушень у жінок з синдромом 

втрати плода в анамнезі, де  частота тромбофілій склала 34,32 %, у 1,5 % була 

виявлена тільки циркуляція антифосфоліпідних антитіл, у 18,8 % – гомо- або 

гетерозиготний стан поліморфізму генів фолатного обміну, а у 5,02 % – комбінацію  

циркуляції антифосфоліпідних антиліл та поліморфізму генів фолатного обміну. 

2. Встановлено найбільш вагому комбінацію показників тромбофілічних 

розладів, які збільшують ризик синдрому втрати плода, а саме комбінація 

циркуляції антифосфоліпідних антитіл та поліморфізму одного або декількох генів 

фолатного обміну, поєднання яких збільшує ризик втрати плода у 6 разів (OR=5,91; 

95 % СІ: 3,20-8,62; р<0,002), тоді як поліморфізм всіх трьох генів фолатного 

обміну в гомозиготному стані – у 5 разів (OR=4,94; 95 % СІ): 3,18-7,69; р<0,002), 

поліморфізму одного або двох генів в гомозиготному стані – в 4 рази (OR=3,92; 

95 % СІ: 2,49-6,67; р<0,002), поліморфізму одного або більше генів фолатного 

обміну  в гетерозиготному стані – в 2 рази (показник відношення шансів OR=2,80; 

95 % СІ: 1,44-4,15; р<0,002), ізольованої циркуляції АФА – в 4 рази (OR=3,96; 95 

% СІ: 2,23-5,43; р<0,002).  

3. У жінок із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії вагітність 

ускладнилась розвитком плацентарної дисфункції у 38,1 %, що негативно 

вплинуло на стан плода та новонародженого. Найбільш частими ускладненнями 

вагітності та пологів були загроза раннього (21,4 %) та пізнього (30,9 %) 

мимовільного викиднів, прееклампсія легкого та середнього ступеня (28,6 %), 

затримка розвитку плода у 14,3 %, передчасні пологи (14,2 %).  
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4. У жінок із синдромом втрати плода в анамнезі на тлі тромбофілії вже на 

етапі підготовки до вагітності виявлено достовірні зміни в показниках зсідання 

крові, а саме вкорочення активного часткового тромбінового часу стосовно 

референтних значень – у 14,6 % спостережень, тромбоцитопенію – у 45,1 % 

випадків, підвищення вмісту D-димеру - у 13,4 % спостережень, що обґрунтовує 

доцільність оптимізації преконцепційної лікувальної програми вже на 

прегравідарному етапі. При оцінці гемостазіологічних показників в динаміці 

гестаційного періоду у вагітних із синдромом втрати плода та тромбофілією 

встановлено достовірне підвищення рівня Д-димеру, фібриногену та зниження 

рівня активованого часткового тромбопластинового часу, особливо у третьому 

триместрі.  

5. У вагітних із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії у 43,91 % 

випадків відмічаються ехографічні ознаки плацентарної дисфункції (виявлення 

зміни структури плаценти та зростанням частоти синдрому затримки розвитку 

плода), а також кардіотокографічних (зниження тривалості акцелерацій при 

одночасному збільшенні децелерацій, їх амплітуди і тривалості; погіршення 

біофізичного профілю плода – 25,61 % сумнівний та 11,90 % незадовільний стан 

плоду) маркерів погіршення внутрішньоутробного стану плоду, гемодинамічними 

порушеннями (посилення кровотоку в артерії пуповини та маткових артеріях при 

одночасному зниженні кровотоку в середньо мозковій артерії плода) у всіх 

частинах системи мати-плацента-плід. Морфологічні зміни фетоплацентарного 

комплексу у жінок із синдромом втрати плода на фоні тромбофілії 

характеризуються наявністю достовірним збільшенням маси (до (450,1±15,2) г) та 

плацентарно-плодового коефіцієнта (до 0,14±0,01) ум.од.), різних порушень 

кровонаповнення судин плаценти, вогнищевих крововиливів у плаценті різних 

розмірів, набряком судинної стінки, який був виражений в більшій чи меншій 

мірі, тромбозом судин самого посліду та спіралевидних артерій, ангіоматозом, 

відкладанням солей кальцію, набряком ворсинок хоріона.  
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6. Призначення запропонованої програми прегравідарної підготовки та 

лікувального комплексу дозволило зменшити частоту гестаційних ускладнень, а 

саме знизити кількість випадків загрози раннього мимовільного викидня в 2,3 

рази, загрози пізнього викидня в 1,8 рази, виникнення ретрохоріальної гематоми у 

3,0 рази, плацентарної дисфункції у 3,2 рази, пізніх гестозів у 2,0 рази. 

Застосування рекомендованого алгоритму призвело до покращення адаптивних 

можливостей плода, а саме зниження затримки розвитку плода в 2,8 рази, 

дистресу плода та асфіксії  новонароджених у 2,3 рази проти даних групи 

порівняння (p < 0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При обстеженні вагітних із синдромом втрати плода в анамнезі 

діагностичний алгоритм необхідно доповнити скринінговими тестами на 

виявлення прихованої набутої чи генетично обумовленої форми тромбофілії (Д-

димер, вовчаковий антикоагулянт, антифосфоліпідні антитіла, антитіла до 

β2-глікопротеїну, генетичні поліморфізми фолатного обміну тромбофілій). 

2. У разі верифікації вказаних маркерів у пацієнток із синдромом втрати 

плода в анамнезі на етапі планування вагітності доцільним є застосування 

лікувального комплексу, основними моментами якого є наступні: полівітамінний 

препарат із підвищеним вмістом фолєвої кислоти (800 мкг) 1 раз на добу 

перорально не розжовуючи зранку під час їди, запивши склянкою води протягом 

трьох місяців; 

-  L-аргініну аспартат у другу фазу оваріально-менструального циклу 

перорально по 1 мірній ложці 3 рази на день під час прийому їжі із загальною 

тривалістю курсу 14 днів. Протягом трьох курсів. 

- антиагрегантний препарат, до складу якого входить ацетилсаліцилова 

кислота перорально по 100 мг одноразово в день, не розжовуючи та при 

необхідності запиваючи водою; 3 місяці. 

3. У процесі спостереження впродовж вагітності доцільно застосовувати 

лікувальний комплекс із застосуванням: 

 - полівітамінний препарат із підвищеним вмістом фолієвої кислоти (800 

мкг) 1 раз на добу перорально не розжовуючи зранку під час їди, запивши 

склянкою води до 12 тижня вагітності;  

- L-аргініну аспартат в терміні гестації 11-13 та 26-28 тижнів по 1 мірній 

ложці 3 рази на день під час прийому їжі перорально тривалістю 14 днів; 

- антиагрегантний препарат, до складу якого входить ацетилсаліцилова 

кислота приймали з 12-го до 36-го тижня вагітності, зменшивши дозу його до 75 

мг; 



141 

 

- еноксапарину натрію згідно рекомендацій суміжних спеціалістів у дозі по 

0,6  мл 1 раз на добу підшкірно із відміною за дві доби до передбачуваної дати 

пологів 

 4. Критеріями ефективності запропонованого лікувально-профілактичного 

алгоритму у вагітних із синдромом втрати плода є: 

1) клінічні – безпечне пролонгування вагітності із відсутностю репро-

дуктивних втрат, тромбозів, позитивна динаміка КТГ, доплерометрії в артеріях 

пуповини;  

2) лабораторні – зниження рівня Д-димеру, нормалізація кількості і 

тромбоцитів, нормалізації фібриногену. 
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