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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. На сьогодні плацентарна дисфункція (ПД) є однією з 

найбільш актуальних проблем сучасного акушерства та є предметом численних 

наукових досліджень у нашій країні і за кордоном (Вдовиченко Ю. П., 2012; 

Жук С. І., 2017; Badham G. E, 2015). І, як наслідок несприятливих патологічних 

процесів у системі мати-плацента-плід, залишається одним із найбільш частих 

синдромів в акушерській практиці, нерідко розвиваючись при різних гестаційних 

ускладненнях та екстрагенітальних захворюваннях матері, що мають у своєму 

генезі судинну патологію (Кропмаер К. П., 2012; Dijkstra L.M., 2014).  

У структурі широкого спектра соматичної захворюваності варикозна 

хвороба нижніх кінцівок (ВХНК) займає одне із провідних місць, висвітленню 

якої приділяється багато уваги в наукових літературних посиланнях, особливо в 

останні роки (Вдовиченко Ю. П., 2014; Федорова О. А., 2015; Можейко Л. Ф., 

2016; Гудз І. М., 2019), а при вагітності вплив цієї патології пов'язаний, 

насамперед, із розвитком системних порушень гемостазу, тромбофілічних станів 

та зміною гемодинаміки у фетоплацентарному комплексі (ФПК) (Бенюк В. О., 

2017; Путилова Н. В., 2017; Заболотнов В. О., 2018).  

Незважаючи на значну кількість наукових джерел та літературних 

повідомлень по кожній із цих нозологій, де вітчизняними та зарубіжними вченими 

були досліджені різні сторони патогенезу захворювання вен при вагітності, 

виявлені певні закономірності регуляції венозної системи, запропоновані 

методики діагностики та лікування, широко висвітлена проблема тромботичних 

ускладнень (Медведь В. И., 2010; Заболотнов В. О., 2014; Вдовиченко Ю. П., 

2014; Жук С. І., 2016), проте питання патоґенезу плацентарної дисфункції та 

негативних перинатальних наслідків у жінок із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок є дискутабельними та суперечливими, тому доцільність та своєчасність 

наукового пошуку не викликає сумнівів.  

На сьогодні в пацієнток із варикозною хворобою нижніх кінцівок 

залишаються не встановленими патогенетичні механізми акушерських 

ускладнень, відсутня програма адекватної профілактики негативних 

перинатальних наслідків при цій патології та немає одностайної точки зору на 

взаємовідносини в системі мати-плацента-плід у цієї категорії вагітних.  

Все вищезазначене є підставою до проведення наукового дослідження, яке 

дозволяє вирішити таке важливе наукове завдання сучасного акушерства. 

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

Дисертаційна робота виконувалась, як фрагмент комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» на тему: «Клініко-
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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: зниження акушерських та перинатальних ускладнень у 

вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок на основі вивчення клініко-

функціональних, гемостазіологічних, морфологічних особливостей стану 

фетоплацентарного комплексу та розробки удосконаленого алгоритму 

прогностичних та лікувально-профілактичних заходів.  

Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

1. Провести ретроспективне дослідження поширеності та структури 

варикозної хвороби нижніх кінцівок у жінок із плацентарною дисфункцією, 

встановити її вплив на клінічний перебіг вагітності, пологів, перинатальні 

наслідки розродження та дати оцінку механізмів адаптації їх новонароджених.  

2. Провести в динаміці гестації оцінку венозної гемодинаміки у вагітних 

із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою нижніх кінцівок у 

взаємозв’язку із гемостазіологічними показниками та результатами кольорового 

дуплексного сканування. 

3. Здійснити оцінку функціонального стану системи мати-плацента-плід, 

оцінити особливості гормонального профілю за рівнем у сироватці крові 

плацентарних гормонів та представити морфологічні особливості складових фето-

плацентарнго комплексу в жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок.  

4.  Розробити та впровадити методику прогнозування плацентарної 

дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на підставі 

математичного аналізу клінічних, функціональних, інструментальних та 

лабораторних методів досліджень.  

5. Впровадити комплекс персоніфікованих лікувально-профілактичних 

заходів у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на підставі поетапного 

використання медикаментозної корекції.  

Об'єкт дослідження – плацентарна дисфункція у жінок із варикозною 

хворобою нижніх кінцівок.  

Предмет дослідження - перебіг вагітності, пологів, стан новонароджених, 

гемостазіологічний статус, гормонопродукуюча функція та ультразвукові маркери 

плацентарної дисфункції, показники ультразвукового дуплексного сканування вен 

нижніх кінцівок, морфологічні характеристики плацентарної тканини.  

Методи дослідження – для верифікації діагнозу плацентарної дисфункції 

(анкетно-анамнестичні, загальноклінічні, ехографічні, інструментальні, 

гормональні методи); біохімічні (для оцінки особливостей плазмової та 

тромбоцитарної ланок гемостазу); для оцінки ступеня хронічної венозної 
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недостатності (ультразвукове дуплексне сканування, гемостазіологічні); для 

оцінки морфологічних характеристик плацентарної тканини (морфологічні); для 

статистичного опрацювання отриманих результатів (математично-статистичні).  

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що в динаміці 

вагітності в пацієнток із плацентарною дисфункцією та варикозним розширенням 

нижніх кінцівок наростають клінічні ознаки хронічної венозної недостатності із 

появою до третього триместру венозного застою у малому тазу та варикозу 

параметральних вен, що корелюють із тяжкістю плацентарної дисфункції та є 

прогностичним маркером негативних перинатальних наслідків.  

Доповнено уявлення про зміни гемодинамічних параметрів  (максимальний 

розмір поперечного діаметра судинного пучка по ребру матки, діаметр маткових, 

яєчникових та периферичних вен нижніх кінцівок, тип ектазії судинних сплетень 

тощо) та встановлено достовірне збільшення діаметра великої підшкірної вени в 

зоні сафено-феморального співустя і на межі між верхньою та середньою 

третиною після 20 тижнів вагітності і до розродження (р<0,05). 

У динаміці гестації вперше визначено ультразвукові маркери прогресування 

плацентарної дисфункції у цієї категорії пацієнток, що проявляється  достовірним 

збільшенням товщини плаценти, зменшенням амніотичного індексу, змінами 

гемодинамічих показників із підвищенням судинного опору в артерії пуповини і 

матковій артерії, а також зниженням резистентності кровоплину в середній 

мозковій артерії плода у третині спостережень. Ці порушення матково-

плацентарного кровоплину в таких вагітних розвиваються у другому триместрі 

вагітності, супроводжуються явищами венозного застою малого тазу та 

зниженням гормонопродукуючої здатності плацентарної тканини, які надалі 

призводять до фетального дистресу в 16,7% випадків (р<0,05).   

Вперше представлено більш глибоку оцінку гемодинаміки венозного русла 

у пацієнток із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою нижніх 

кінцівок, встановлено неспроможність сафено-феморального, сафено-

поплітеального співусть, що підтверджується зниженими на 20,0% швидкісних 

показників антеградного кровотоку і його турбуленції (80,0%) (р<0,05). 

Вперше встановлено нові наукові дані щодо морфологічних особливостей 

альтерації судинної системи плацентарного комплексу: повнокрів’я та множинні 

крововиливи у міжворсинковому просторі; петрифікати у стромі ворсин, 

базальній пластинці та у складі псевдоінфарктів; наявність «ворсин-тіней» та 

гіалізованої строми з відкладанням солей кальцію із поширенням деструктивних 

процесів на всі складові плацентарного комплексу (у 30,0% зразків).  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Доповнено 

патогенетичну концепцію розвитку плацентарної дисфункції у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок та науково доведена роль порушення 
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венозної гемодинаміки при варикозній хворобі нижніх кінцівок щодо розвитку 

ускладненого перебігу вагітності та дисфункції фетоплацентарного комплексу.  

Встановлено в порівняльному аспекті особливості преморбідного фону, 

спадкового, акушерського анамнезу, наявності супутньої генітальної та 

соматичної захворюваності, клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок, що дозволило визначити діагностичні 

маркери доклінічної стадії захворювання вен нижніх кінцівок для попередження 

можливих ускладнень та використання своєчасних профілактичних заходів, а 

також визначити критерії формування груп ризику.  

Запропоновано новий методичний підхід до комплексної оцінки стану 

фетоплацентарного комплексу з позицій морфофункціональних особливостей 

плацентарної тканини та венозної гемодинаміки матері.  

Шляхом математичних обрахунків та запропонованої математичної моделі, 

вперше визначено найбільш інформативні фактори ризику розвитку плацентарної 

дисфункції із варикозною хворобою нижніх кінцівок, які лягли в основу скринінг-

програми прогнозування цього гестаційного ускладнення.  

Науково обґрунтований діагностичний алгоритм та впроваджений комплекс 

персоніфікованих лікувально-профілактичних заходів у жінок на варикозну 

хворобу нижніх кінцівок та поетапна медикаментозна корекція сприяли 

покращенню результатів вагітності та пологів у зазначеного контингенту жінок. 

Впровадження результатів роботи в практику. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного та лікувального алгоритмів впроваджені в 

лікувальну практику центру планування сім'ї Обласного перинатального центру 

(затв.20.02.18) та Міського клінічного перинатального центру, м.Івано-Франківськ 

(затв. 21.03.18), Ужгородського міського пологового будинку (затв. 05.06.18), ТЗВ 

«Ісіда-SVF», м. Київ (затв.10.10.18), Київського міського центру репродуктивної 

та перинатальної медицини (затв.10.04.18), Київського обласного центру охорони 

здоров'я матері і дитини (затв.05.06.18), Вінницького міського клінічного 

пологового будинку №1 (затв.26.07.18), Міського клінічного пологового будинку 

№ 6, м. Харків (затв.05.06.18). 

Положення, викладені в матеріалах дисертації, використані при підготовці 

лекцій у педагогічному процесі кафедри акушерства та гінекології Навчально-

наукового інституту післядипломної освіти й кафедри акушерства та гінекології 

ім. І.Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (затв.02.04.18 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особисто автором визначено мету, завдання 

та напрямок роботи, виконано патентно-інформаційний пошук, підбір тематичних 

хворих, їх клінічне обстеження із наступною обробкою та аналізом записів. 

Проведено ретроспективний аналіз та оцінку клінічного перебігу вагітності та 
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пологів у 120 жінок із плацентарною дисфункцією та варикозним розширенням 

вен нижніх кінцівок, а також оцінку клініко-ехографічного, лабораторного та 

морфологічного  обстеження із використанням різних  програм діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів. Самостійно проведений забір і підготовка 

проб біологічного матеріалу. Разом із науковим керівником розроблено програму 

лікувально-профілактичних заходів, модифіковано патогенетично обґрунтовану 

схему корекції порушень. Інтерпретація гістоморфологічних досліджень здійснена 

автором сумісно із співробітниками патогістологічної лабораторії кафедри 

патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». Практичні рекомендації, щодо підвищення ефективності 

прогнозування та профілактики акушерської та перинатальної патології у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок розроблені автором персонально, 

забезпечено їх впровадження та оцінено ефективність. Здобувачем написано та 

оформлено текст дисертаційної роботи, проведено математичну та статистичну 

обробку отриманих даних, підготовлено до публікації наукові праці, доповіді.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 

2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Жіноче здоров’я: 

імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 2017), 

пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: 

освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та 

гінекології: від науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017, 2018).  

Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано 11 друкованих 

робіт, із них 7 статтей -  у наукових фахових виданнях України, 1 стаття - в 

іноземному періодичному виданні (Індія), та за результатами участі опубліковано 

3 тези в науково-практичних конференціях за тематикою дослідження. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 210 

сторінках машинопису (основний обсяг 167 сторінок), складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох 

розділів власних досліджень, аналізу та обговорення отриманих результатів, 

висновків та практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Список 

використаної літератури нараховує 337 джерел, з них 258 – кирилицею і 79 – 

латиницею. Робота ілюстрована 50 таблицями і 30 рисунками.    
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                                       ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 Матеріали та методи дослідження. Відповідно до поставленої мети і 

завдань  наукове дослідження було проведено у два етапи.  

На першому етапі була розроблена методика прогнозування на підставі 

виконаного ретроспективного аналізу за останні 5 років (2012-2016 рр.) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.Дизайн ретроспективного аналізу за період 2012-2016 рр. 

 

Поширеність ВХНК склала 32,7% (290 спостережень), у 406 пацієнток 

вагітність ускладнилася ПД (45,8%), з них у 130 жінок (32,0%) – на тлі судинної 

патології – ВХНК, тобто, практично в кожної другої пацієнтки із ВХНК (44,8%). 

Саме ці пацієнтки сформували основну групу (ПД+ВХНК), а у групу порівняння 

включили 180 пацієнток з ПД, обумовленою рядом інших чинників. Під час 

виконання першого етапу дослідження було проведено оцінку 36 показників 

можливих індивідуальних факторів ризику виникнення цієї патології та 

ранжування розрахованих критеріїв. На другому етапі було проведено обстеження 

120 пацієнток із діагностованою на момент диспансерного обліку ВХНК, яких 

було розподілено на дві групи: перша група - 60 вагітних із ВХНК, які отримували 

загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи під час вагітності згідно з 

Національними настановами та наказами МОЗ України; друга група - 60 вагітних 

із ВХНК, які отримували запропонований комплекс лікувально-профілактичних 

заходів. Контрольну групу склали 30 вагітних без акушерської і соматичної 

патології, розроджені через природні пологові шляхи. 

Критерії включення: наявність неускладнених форм ВХНК - С1-С2 за 

класифікацією СЕАР; вік від 20 до 39 років; до двох пологів в анамнезі, 

поінформована згода на участь у дослідженні. Критерії виключення: ускладнені 

форми ВХНК - С3-5 за СЕАP; вік жінок до 19 та після 40 років; наявність тяжкої 

екстрагенітальної патології; 3 та більше пологів; антифосфоліпідний синдром та 

Медична 

документація 

886 історій  

Вагітність, 

ускладнена ПД 

406 (45,8%) 

Вагітність, де є 

поєднання  

ПД та ВХНК 

130 - 32,0% 

Вагітність із 

судинною 

патологією – ВХНК 

290 - 32,7% 
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спадкові тромбофілії; рубець на матці; відмова від участі в дослідженні.  

Загальноприйнята тактика ведення вагітних із ВХНК вимагала застосування  

еластичної компресії вен нижніх кінцівок та використання венотоніків відповідно 

до загальноприйнятих рекомендацій. Запропонований та удосконалений 

лікувально-профіактичний алгоритм включав: застосування суміші 

біофлавоноїдів, яка містить діосмін та гесперидин у терміни 12-16, 28-32 та 36-40 

тижні вагітності; L-аргініну аспартат - у 12-16, 28-32 тижні вагітності; жінкам 

високого та вкрай високого ступеня ризику тромбоемболічних ускладнень -

призначення низькомолекулярного гепарину високими профілактичними дозами з 

моменту верифікації високого та вкрай високого ступеня ризику із відміною 

препарату за 24 години до імовірного розродження, продовжуючи його введення 

через 6-8 годин після пологів та впродовж 6-8 тижнів; а пацієнткам із 

визначеними під час лабораторного дослідження прогностичними критеріями 

гіперкоагуляційних порушень – з моменту їх діагностики; застосування інгібітора 

агрегації тромбоцитів 100 мкг на добу з 12 до 36 тижнів вагітності. 

Діагностичний алгоритм включав анамнез, антропометрію, огляд, пальпацію 

та проведення загальноприйнятих функціональних проб із наступним 

визначенням стану гемодинаміки у венозній системі та встановленням стадії і 

локалізації ВХНК за міжнародною класифікацією CEAP. Обстеження 

проводилось сумісно із судинним хірургом та динамічним апаратним 

дослідженням. Для проведення дуплексного УЗД використано ультразвуковий 

апарат Aloka SSD-1700 (Японія) із застосуванням датчиків з частотою 4-8 МГц, 

які дозволяють поєднувати доплерівське дослідження та візуалізацію судин. 

Аналіз основних критеріїв системи гемостазу проводили в динаміці 

отриманої терапії у відповідності із стандартними методиками  із застосуванням 

реактивів «Технологія-Стандарт» та визначенням наступних показників: 

концентрації тромбоцитів, агрегаційна активність за методом флуктуації світло 

пропускання, час зсідання крові за Лі-Уайтом; час рекальцифікації плазми; 

толерантність плазми до гепарину; активований парціальний тромбопластиновий 

час; протромбіновий індекс; тромботест; розчинні фібрин-мономерні комплекси, 

концентрація фібриногену за Рутбергом; фібриноген В, активність антитромбіну-

ІІІ (АТ-ІІІ), фібринолітична активність крові, а також рівень Д-димерів. 

Визначення АТ-ІІІ проводилось на імуномультикалібраторі фірми Dialab 

(Австрія), D-димерів – на рефлектометрі Nyco Card Reader II.  

Функціонально-гормональний стан ФПК оцінювали за показниками рівня 

плацентарних гормонів у сироватці крові: плацентарного протеїну, асоційованого 

з вагітністю, β-субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (β-ХГЛ), α-

фетопротеїну та естріолу (Е3), плацентарного лактогену, прогестерону, кортизолу, 

та за результатами ехографічного, доплерометричного дослідження у 12-16; 24-28 
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та 34-38 тижні вагітності та кардіотокографічного дослідження - у 34-38 тижні. 

Морфологічні дослідження плацентарної тканини проводили на базі 

кафедри патоморфології та судової медицини Івано-Франківського національного 

медичного університету із оцінкою маси плаценти, плодово-плацентарного 

коефіцієнту, морфологічного дослідження гістологічних зрізів, забарвлених 

гематоксиліном та еозином  із використанням мікроскопа Carl ZEISS Axiotar plus 

(Microlmaning, Німеччина).  

 Математичні методи дослідження проводились на кафедрі медичної 

інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика та включали як традиційні, широковживані (варіаційну і 

альтернативну статистику, кореляційний аналіз), так і відносно нові підходи 

(методи статистичного моделювання) відповідно до загальноприйнятого 

керівництва (О.П. Мінцер та Л.Ю. Бабінцева, 2017).  Для визначення ризику 

розвитку ускладнень вагітності в жінок з ВХНК розраховували показники 

абсолютного та відносного ризиків (OR), границі 95% довірчого інтервалу (95% 

ДІ або 95% CI), зниження відносного ризику, їх різниці, а також показників 

інформативності досліджень.  

Результати досліджень та їх обговорення. Проведення ретроспективного 

обсерваційного дослідження на першому етапі дозволило визначити можливі 

фактори ризику, що впливають на формування та розвиток ПД у жінок із ВХНК. 

Симптоми ВХНК у пацієнток основної групи виникли до даної вагітності в у 51 

жінки (39,2%), у першому триместрі – у 25 осіб (19,23%), у другому триместрі - у 

19 (14,6%), а у третьому триместрі – у 35 вагітних (26,9%). 

Вартими уваги в основній групі  виявилися показники генітальної патології, 

де серед вагомих чинників можна виділити порушення менструального циклу 

(МЦ) (45,4%), запальні процеси органів малого тазу (48,5%) та оперативні 

втручання - у кожної п’ятої пацієнтки (20,8%), а також патологічні зміни шийки 

матки - 21,5%.  

Аналізуючи структуру екстрагенітальної патології, слід виділити достовірно 

високу частку ендокринної патології (26,1%), оперативних втручань на органах 

малого тазу (23,8%), надмірну вагу та ожиріння - у половині випадків (49,2%), 

серцево-судинні захворювання, у тому числі вегето-судинну дистонію (34,6%) та 

анемію (49,2%), що в 3,9 раза переважала дані у групі порівняння, а також епізоди 

тромботичних станів (тромбози поверхневих вен) в анамнезі в основній групі -  у 

10,8% випадків. 

Важливими для виникнення та розвитку ПД є репродуктивний анамнез. 

Встановлено, що тривале непліддя (37,7%), звикле невиношування і синдром 

втрати плода (12,3%) складали комбінацію переважаючих у 1,5-1,8 раза факторів в 

основній групі, меншою у 2,5 раза є частка першовагітних, у 1,7 раза вищим є 
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показник відсутності вагітностей, двоє та більше пологів в анамнезі відмічено в 

2,0 раза частіше, вагомою була частка ПД при попередніх вагітностях (27,7% при 

4,4% - у групі порівняння, р<0,05). 

Структура гестаційних ускладнень першої половини вагітності  

характеризується достовірними відмінностями щодо тих факторів ризику, що 

прогнозовано впливають на розвиток ПД - невиношування та репродуктивні 

втрати, у кожної п’ятої пацієнтки відмітили ранній гестоз, частка анемії була 

вищою у 2,3 раза, загрози невиношування – у 2,3 раза та бактеріального вагінозу - 

до 36,2% проти 22,8% відповідно (р<0,05). 

Структура гестаційних ускладнень другої половини вагітності 

продемонструвала більш вагомі відмінності, перш за все щодо частки 

прееклампсії та передчасного відшарування нормально розміщеної плаценти, яка 

переважала в основній групі в 1,8 раза, у 2,4 раза частіше вагітність завершувалася 

передчасними пологами, анемія вагітних відмічена в 2,0 раза частіше, у 1,4 раза 

більшою була частка дистресу плода при вагітності (p<0,05). 

Ускладнення пологів та раннього післяпологового періоду в 1,7 раза частіше 

відмітили в основній групі, при цьому, аномалії пологової діяльності переважали 

дані групи порівняння в 2,0 раза, аналогічні показники отримано і щодо частки 

маткової кровотечі, де крововтрата, що перевищувала фізіологічний об’єм, в 

основній групі констатована в 3,1 раза частіше, ніж у групі порівняння (p<0,05). 

Перинатальні наслідки у порівнюваних групах демонстрували збільшення в 

основній групі частки новонароджених із масою тіла, малою для терміну гестації, 

- у 1,8 раза, у зв’язку з чим зростала частота гіпоксично-ішемічного ураження 

ЦНС та порушення процесів адаптації.     

Визначення факторів ризику розвитку ПД у пацієнток з ВХНК є важливим із 

практичної точки зору, так як основні клінічні прояви ПД можна діагностувати 

після 30 тижнів вагітності, коли превентивні заходи вже не зможуть суттєво 

вплинути на розвиток плода. Тому пошук прогностичних маркерів, на основі яких 

можна виділяти групи ризику, є доцільним у плані своєчасності профілактичних 

заходів. Серед соціальних факторів відносний вплив здійснювали старший 

репродуктивний вік, вища освіта та невизначений сімейний стан. Крім того, 

результати ранжування факторів ризику імовірного розвитку ПД дозволили  

відмітити наступне. При наявності таких чинників, як: обтяжена спадковість щодо 

розвитку ВХНК (OR=6,9; 95% CI:4,6-12,9),  ожиріння та надмірна вага (OR=4,8; 

95% CI:1,7-26,7), ПД при попередніх вагітностях (OR=6,3; 95% CI:2,1-29,6), 

пухлини органів малого тазу (OR=8,5; 95% CI: 2,1-16,8), затримка розвитку плода 

(ЗРП) в анамнезі (OR=13,1; 95% CI:2,1-28,6), епізоди тромботичних станів 

(OR=10,8; 95% CI:1,6-29,0) тощо, ризик розвитку ПД у пацієнток з ВХНК зростає 

у рази, особливо при мультифакторному  впливі, що є вагомим підтвердженням 
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доцільності використання вказаної моделі прогнозування для розробки скринінг-

програм та формування груп ризику. У такому випадку наявність ВХНК у жінок 

служить обтяжуючим чинником, здатним порушити механізми дезадаптації ФПК 

та системно впливати на стан гемодинаміки.  

На наступному етапі з метою оцінки ефективності запропонованих 

лікувально-профілактичних підходів, 120 пацієнток із ВХНК та ризиком розвитку 

ПД були відібрані для наукового пошуку з урахуванням їх ідентичності, 

дотриманням принципу рандомізації та розподілені на дві досліджувані групи.  

Клінічні прояви ВХНК за СЕАP обмежувалися С1 та С2, телеангіоектазії 

було відмічено в 6,7% спостережень. Основними скаргами, які подавали 

пацієнтки, були: відчуття тяжкості в нижніх кінцівках (близько третини випадків), 

непостійний набряк нижніх кінцівок та поєднання симптоматики – у половині 

досліджень. У пацієнток першої групи, яка отримувала загальноприйняті  

лікувально-профілактичні заходи, домінували явища загрози мимовільного 

переривання вагітності (40,0% проти 6,7% у контролі; р<0,05); порушення 

мікробіоценозу статевих шляхів - у 4,0 раза; ранній гестоз – у 3,5 раза (23,3% 

проти 6,7%; р<0,05) та анемія - у 2,5 раза. Після 20-22 тижнів вагітності отримані 

нами результати продемонстрували значиму частку гестаційних ускладнень, 

пов’язаних із ПД, зокрема: ЗРП - у 23,3% спостережень, невиношування – у 4,5 

раза та прееклампсія - у 4,7 раза частіше (р<0,05), причому із появою клінічних 

ознак вже у терміні 24-26 тижнів гестації та набряковим синдромом  (у 57,9% 

спостережень), що обумовило доцільність оцінки функціонального стану ФПК у 

такому ж методологічному аспекті (контрольна та перша група).  

Не менш значимими були показники аномалії розміщення плаценти (низька 

плацентація та передлягання), частка яких у 5,0 раза перевищувала дані контролю 

(р<0,05), а також передчасне відшарування нормальної розміщеної плаценти – у 

8,3% випадків. Слід вказати на високий відсоток маткових кровотеч (20,0%), у 

тому числі і масивний об’єм крововтрати (10,0%). У 16,7% спостережень 

встановлено високий ступінь ризику тромбоемболічних ускладнень із 

комбінацією великих та малих критеріїв ризику тромбоемболій, що вимагало 

дообстеження, корекції лікування та узгодження із ангіологом антикоагулянтної 

терапії, її доз, препаратів та термінів застосування. 

Представлені результати гемодинамічних параметрів кровотоку у правих  та  

лівих зовнішніх клубових, яєчникових і маткових венах, а також у великій 

підшкірній та стегновій венах шляхом оцінки середньої швидкості кровоплину 

(СШК), діаметра поперечного перерізу (ДПП), обсягу кровоплину та площі 

поперечного перерізу (ППП) в обох групах вагітних з ПД та ВХНК 

продемонстрували в половині спостережень (50,8%) розширення діаметра 

клубових вен, причому в 28 пацієнток (23,3%) - > 1,8 см, статистичну різницю між 



13 

 

правою та лівою клубовими венами вже в першій половині вагітності - у 19 

вагітних (15,8%). У двох третинах в обох групах спостерігалась низька СШК у 

клубових венах (3,2-10,0 см/с), без суттєвих відмінностей як у правій, так і в лівій 

судині. У більше як 80,0% спостережень ДПП яєчникових вен мав середній та 

високий ступінь розширення, а в 13 пацієнток (21,7%) при стандартних підходах 

до моніторингу та лікування напередодні розродження поряд із максимальним 

ступенем розширення встановлено дисбаланс між лівою та правою яєчниковими 

венами.  

Розрахунок ДПП, ППП та СШК маткових вен не виявили істотної різниці в 

динаміці вагітності, проте напередодні розродження тільки в 31 спостереженні 

(25,8%)  відмітили максимальну  швидкість кровотоку (10,1-20 см/с). Проведені 

розрахунки підтвердили дані, які свідчать,  що  найбільш виражені морфологічні 

зміни у вагітних жінок відбуваються у стегнових венах. При розрахунку ДПП 

стегнової вени діаметр 1,5 см та більше спостерігався у 80,8% випадках, тільки в 

15,8% спостережень швидкість кровообігу становила 70,0-77,0 см/с, а суттєве 

зменшення кровообігу (17,0-40,0 см/с) - у третини. Аналогічні відмінності 

отримали при оцінці кровообігу у великих підшкірних венах: розширення вен до 2 

см та більше мали 42,5% обстежених жінок, а в 9,2%  - наближені до норми - у 

межах 1-1,3 см, без дисонансу на лівій і правій судинах. 

Результати дуплексного сканування продемонстрували, що при дослідженні 

в горизонтальному положенні при ВХНК швидкісні показники антеградного 

кровотоку були нижчими, ніж у здорових жінок із турбуленцією кровотоку в 

ділянках співусть. Швидкість антеградного кровотоку у великій підшкірній і 

підколінній венах у пацієнток першої групи із ВХНК виявилася на 18,5 та 20,0% 

нижчою, ніж у групі контролю. Незважаючи на суттєві індивідуальні розбіжності, 

при зміні положення із горизонтального у вертикальне в жінок із ВХНК нормою 

(р<0,05). Статистично значимою виявилась різниця між діаметром великої 

підшкірної вени в зоні сафено-феморального співустя і на межі між верхньою та 

середньою третиною стегна в першій групі  порівняно з контролем,  як у 20-22, 

так і у 34-36 тижнів вагітності та напередодні розродження.   

Слід зазначити, що  отримані результати демонструють прогресування 

клінічних ознак хронічної венозної недостатності у пацієнток, де вагітність 

наступила на тлі ВХНК, та появу ознак венозного застою у малому тазу в 13 

спостереженнях (21,7%), що є прогностично несприятливим маркером щодо 

перебігу вагітності, прогресування ПД та негативних перинатальних наслідків.  

Здійснена оцінка показників плацентографії напередодні розродження в 

пацієнток першої групи дозволила діагностувати кальциноз (28,3%), ділянки 

підвищеної та зниженої ехогенності, кисти, псевдоінфаркти (43,3%), ділянки 

крововиливів, варикозне розширення вен та міжворсинкового простору (61,7%), 
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підвищення ехогенності та збільшення частки потовщення плаценти (26,7%), що є 

опосередкованим критерієм дисфункції плаценти та ступеня її компенсаторних 

властивостей. Отримані результати дозволяють стверджувати про збереження 

адаптаційно-компенсаторних особливостей ФПК у термін гестації 20-22 тижні 

вагітності, де тільки в 20,0% спостережень відмітили сонографічні ознаки 

функціональних порушень, зміну обсягу навколоплідних вод (8,3%) та ЗРП - у 

13,3% спостережень. Тоді, як у терміни 34-36 тижнів гестації встановлено  більш 

виражені зміни, на що вказує зростання частки структурних змін плаценти - у 3,2 

раза, різниці в об’ємі навколоплідних вод - у 2,6 раза, а ЗРП – у 2,2 раза (до 

23,3%), за рахунок асиметричної форми – 15,0%. 

Оцінка особливостей гемодинаміки ФПК напередодні розродження 

дозволила діагностувати порушення кровоплину у маткових артеріях - у 28,3%, 

плодового кровоплину – у 18,3%, а поєднання порушень маткового та плодового 

кровоплину – у 8,3% спостережень, підвищення судинної резистентності у 

спіральних артеріях – у 21,7% випадків, причому у третині випадків діагностика 

за критеріями порушення матково-плацентарного кровоплину випереджувала дані 

УЗД та клінічні прояви ПД, що є підтвердженням недостатньої ефективності 

загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів. 

Гормональна недостатність ФПК є значимим компонентом при 

плацентарній дисфункції на тлі судинної патології. За результатами проведених 

досліджень вже в терміні 20-22 тижні гестації встановлено підвищення рівня 

одного або кількох маркерів у 19 (31,7%) спостережень, дисфункцію із 

підвищенням плацентарних маркерів (β-ХГЛ) та зниженням фетальних показників 

(Е3) - у 23 випадках (38,3%), а також хронічну гормонопродукуючу недостатність 

зі зниженням рівня гормонів на 50,0% - у третині спостережень (30,0%). Тоді, як із 

прогресуванням вагітності, структура гормональних показників дещо 

змінювалася: гіперфункція встановлена в 38,3%, дисфункція у 11,7%, а 

виснаження гормонопродукуючої функції ФПК і депресією синтезу 

плацентарного лактогену та дисбалансом естріолу та кортизолу (у 1,6 раза проти 

даних контролю, р<0,05) – у 50,0% спостережень . Це підтверджує положення про 

гормональну гіпофункцію у кожної другої пацієнтки як найбільш несприятливу 

щодо перинатальних наслідків. Власне тому результати гормонального скринінгу 

демонструють патологічний тип адаптації плода та є свідченням доклінічних 

порушень стану системи мати-плацента-плід.  

Морфологічні зміни плаценти в жінок на ВХНК характеризуються високою 

часткою крововиливів у міжворсинковому просторі (40,0%); петрифікатів у стромі 

ворсин, базальній пластинці та у складі псевдоінфарктів (33,3%); наявністю 

«ворсин-тіней» (20,0%); гіалізованою стромою з відкладанням солей кальцію 

(20,0%), а також охоплюють інші складові плідного яйця, зокрема: у плідних 
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оболонках спостерігається проліферація амніотичного епітелію на фоні 

вираженого набряку (26,7%) та розвивається набряк Вартонових драглів пуповини 

із периваскулярним фіброзом (30,0%). А застосування лікувально-профілактичних 

заходів зумовлює зменшення відкладання солей кальцію у стромі ворсин, 

базальній пластинці та у складі псевдоінфарктів на 13,3%, крововиливів у 

міжворсинкові простори - на 23,3%, крововиливів та набряку амніотичних 

оболонок і пуповини  - на 10,0% відповідно.  

Результати дослідження параметрів системи гемостазу в обстежених 

пацієнток дозволили встановити відсутність чіткої залежності між вираженістю 

клінічних симптомів ВХНК та глибиною змін гемостазу. Оцінка динаміки 

показників усіх ланок системи гемостазу в пацієнток з ПД та ВХНК 

продемонструвала тенденцію до гіперкоагуляції вже в терміні 20-22 тижні 

порівняно із показниками жінок з інтактними венами, у тому числі підвищення 

рівня фібриногену та зниження активності АТ-ІІІ порівняно з нормою. У ІІІ 

триместрі вагітності встановлено більш вагомі відхилення гемостазіологічних 

показників, зокрема: на фоні достовірного зниження кількості тромбоцитів у групі 

вагітних жінок з ВХНК - у 1,6 раза, зростання їх агрегаційної активності - у 1,6 

раза проти даних контролю, зниження часу рекальцифікації плазми на 22,1 %, 

збільшення концентрації фібриногену в 1,4 раза, прогресуюче зниження у 1,4 раза 

АТ-ІІІ та зростання рівня Д-димерів у 1,7 раза (р<0,05). Запропонована лікувальна 

програма дозволила значимо покращити показники всіх ланок системи гемостазу 

та створити передумови щодо профілактики коагулопатичних ускладнень у цієї 

категорії пацієнток, де аналіз показників гемостазіограми демонструє 

нормалізацію всіх основних маркерів гемостазіограми та наближення до 

референтних значень, що, без сумніву, позитивно відображається на клінічному 

перебігу післяпологового періоду та корелює із зниженням частоти ускладнень.  

При проведенні аналізу встановлено, що запропонований лікувальний 

алгоритм суттєво покращує показники функціонального дискомфорту в 2,9 раза та 

демонструє зникнення до завершення лікування окремих суб’єктивних скарг 

хронічної венозної недостатності, зокрема набряків - у 2,3 раза.  

Оцінка відмінностей по групах щодо ускладнень першої половини 

вагітності не відмітила вірогідних розбіжностей залежно від алгоритму 

запропонованих лікувально-профілактичних заходів. Тоді, як у другій половині 

вагітності відмічено зниження частоти основних гестаційних ускладнень, зокрема, 

загрози передчасних пологів – у 2,3 раза (з 30,0% до 13,3%; р<0,05); анемії – у 1,8 

раза (з 36,7% до 20,0%; р < 0,05); прееклампсії – у 2,0 раза (з 20,0% до 10,0%; 

р<0,05); ПД та дистресу плода - у 2,0 раза  (з 13,3% до 6,7%; р<0,05); ЗРП – у 1,8 

раза (з 23,3% до 13,3%; р<0,05).  

Вищезазначені особливості клінічного перебігу гестації сприяли зниженню 
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частки окремих гестаційних ускладнень, причому у прямій залежності від 

запропонованого алгоритму лікувально-профілактичних заходів: зниження частки 

передчасних пологів – у 2,2 раза, передчасного розриву плодових оболонок – у 1,9 

раза; аномалій пологової діяльності – у 1,8 раза, кесаревого розтину – у 1,8 раза, 

маткових кровотеч – у 3,0 раза (р<0,05). Аналізуючи перинатальні наслідки 

розродження, слід констатувати зниження рівня ЗРП – у 1,8 раза, постгіпоксічної 

енцефалопатії – у 2,0 раза та респіраторного дистрес-синдрому – у 2,7 раза 

(р<0,05).   

Таким чином, результати здійсненої оцінки використання удосконаленого 

нами алгоритму в жінок із ВХНК свідчать про його клінічну ефективність, що 

підтверджується даними лабораторних, функціональних та інструментальних 

методів досліджень та дозволяє рекомендувати модифікований лікувально-

профілактичний комплекс для використання у практичній охороні здоров’я. 

 

ВИСНОВКИ 

 

       У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального завдання сучасного акушерства - зниження акушерських та 

перинатальних ускладнень у вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок на 

основі вивчення клініко-функціональних, гемостазіологічних, морфологічних 

особливостей стану фетоплацентарного комплексу та розробки удосконаленого 

алгоритму прогностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

1. Варикозна хвороба нижніх кінцівок у вагітних діагностується у 32,7%, 

із наростанням у них клінічних проявів у динаміці вагітності до ІІІ триместру до 

69,1%, при цьому провідними чинниками є обтяжена спадковість по материнській 

та батьківський лінії (OR=6,9; 95% CI:4,6-12,9), плацентарна дисфункція при 

попередніх вагітностях (OR=6,3; 95% CI:2,1-29,6), ендокринно-обмінні порушення 

(OR=2,5; 95% CI:1,4-9,2), надмірна вага тіла (OR=4,8; 95% CI:1,7-26,7), пухлини 

органів малого тазу (OR=8,5; 95% CI:2,1-16,8), народження дітей, малих до 

терміну гестації, в анамнезі (OR=13,1; 95% CI:2,1-28,6), епізоди тромботичних 

станів (OR=10,8; 95% CI:1,6-29,0). 

2.  Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок на варикозну хворобу 

нижніх кінцівок С1-С2 характеризується загрозою передчасних пологів (30,0%); 

прееклампсією у (31,7%); анемією (36,7%), аномаліями пологової діяльності 

(46,7%), масивними матковими кровотечами (10,0%); затримкою розвитку плода 

(23,3%); дистресом плода (26,7%) та ускладненнями післяпологового періоду 

(18,3%). Варикозна хвороба нижніх кінцівок у вагітних призводить до 

перинатальної патології: недоношеності - у 18,3%, постгіпоксичної енцефалопатії 

- 26,7%; порушення періоду адаптації новонароджених та респіраторного дистрес-
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синдрому - 20,0%.   

3. У вагітних із плацентарною дисфункцією та варикозною хворобою 

нижніх кінцівок встановлена неспроможність сафено-феморального, сафено-

поплітеального співусть, що підтверджується зниженням швидкості антеградного 

кровоплину у великій підшкірній і підколінній венах на 20,0% та його 

турбуленцією (80,0%), зниженням швидкості кровоплину в стегнових венах (у 

26,6%), а також поява ознак венозного застою та дилятації венозних сплетень 

малого тазу у третині спостережень до ІІІ триместру вагітності, що слід вважати 

несприятливою прогностичною ознакою та одним із маркерів плацентарних 

порушень. Напередодні розродження відбувається активація антикоагулянтної 

системи та  предикторів тромботичних ускладнень, таких, як гіперфібриногенемія, 

зменшення кількості тромбоцитів та порушення їх агрегаційної спроможності, 

зниження рівня антитромбіну ІІІ у 1,4 раза та зростання в 1,7 раза Д-димерів.   

4. Стан фетоплацентарного комплексу характеризується морфологічними та 

гемодинамічними порушеннями із збільшенням товщини плаценти в 45,0%, 

зменшенням амніотичного індексу в 18,3 %, змінами плодово-плацентарного 

кровоплину в 26,7%, із критичними показниками - у 18,3% спостережень (р<0,05), 

що супроводжується депресією синтезу плацентарного лактогену та дисбалансом 

естріолу та кортизолу (у 1,6 раза проти даних контролю, р<0,05) – у 50,0% 

спостережень.  

5. Морфологічні зміни плаценти в жінок на варикозну хворобу нижніх 

кінцівок характеризуються високою часткою крововиливів у міжворсинковому 

просторі (40,0%); петрифікатів у стромі ворсин, базальній пластинці та у складі 

псевдо-інфарктів (33,3%); наявністю «ворсин-тіней» (20,0%); гіалізованою 

стромою із відкладанням солей кальцію (20,0%), а також охоплюють інші складові 

плідного яйця, зокрема: у плідних оболонках спостерігається проліферація 

амніотичного епітелію на фоні вираженого набряку (26,7%) та розвивається 

набряк Вартонових драглів пуповини із периваскулярним фіброзом (30,0%). А 

застосування лікувально-профілактичних заходів зумовлює зменшення 

відкладання солей кальцію у стромі ворсин, базальній пластинці та у складі 

псевдоінфарктів - на 13,3%, крововиливів у міжворсинкові простори - на 23,3%, 

крововиливів та набряку амніотичних оболонок і пуповини - на 10,0% відповідно.  

6. Запропонований алгоритм прогностичних та лікувально-профілактичних 

заходів суттєво покращує показники функціонального дискомфорту, підвищує 

адаптаційні можливості фетоплацентарного комплексу, що дозволило  знизити 

частку передчасних пологів у 2,2 раза; прееклампсії -  плацентарної дисфункції та 

дистресу плода – у 2,0 раза; і, тим самим, попередити негативні перинатальні 

наслідки: затримку розвитку плода - у 1,8 раза та рівня постгіпоксичної 
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енцефалопатії -  у 2,0 раза (р<0,05).          

   

                                        ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При формуванні груп ризику щодо розвитку плацентарної дисфункції у 

жінок із ВХНК необхідно враховувати ранжування таких чинників: обтяжена 

спадковість по материнській та батьківський лінії, високий паритет пологів, 

плацентарна недостатність при попередніх вагітностях, ендокринна патологія, 

надмірна маса  тіла, пухлини органів малого тазу та народження дітей, малих до 

терміну гестації, в анамнезі.  

2. Ультразвукове дуплексне сканування необхідно проводити в динаміці 

гестації потриместрово. Вважати несприятливою прогностичною ознакою та 

одним із маркерів плацентарних порушень появу ознак венозного застою та 

дилятації венозних сплетень малого тазу. 

3. Визначення шляхом оцінки гемостазіограми наступних предикторів 

тромботичних ускладнень, таких, як: гіперфібриногенемія, зменшення 

тромбоцитів та порушення їх агрегаційної спроможності, зниження рівня 

антитромбіну ІІІ та зростання більше як у 1,5 раза Д-димерів вимагає ретельного 

моніторингу внутрішньоутробного стану плода та застосування оптимізованої 

лікувальної програми.   

4. У випадку варикозних проявів С1-C2 необхідно рекомендувати вагітним 

носіння еластичного трикотажу  на весь гестаційний період і не менше 3-х тижнів 

у післяпологовому періоді.  

5. До лікувального комплексу вагітним із проявами венозної недостатності 

слід рекомендувати: суміш біофловоноїдів, яка містить діосмін та гесперидин по 1 

таблетці 2 рази на добу впродовж місяця в наступні терміни 12 -16, 28 - 32 та 34 - 

36 тижні вагітності;  

− L-аргінін аспартат у сиропі по 1 мірній ложці 3 рази на добу – у терміни 

12-16 та  28-32 тижні вагітності тривалістю місяць;  

− інгібітор агрегації тромбоцитів 100 мкг 1 раз на добу з 12 до 36 тижнів 

вагітності; 

− вагітним, які мають за шкалою Caprini та шкалою Schoenbeck помірний 

(3-4 бали) або високий ризик (>5 балів) появи венозного тромбоемболізму, а 

також при зниженні активності антитромбіну ІІІ та зростанні рівня Д-димерів, 

рекомендовано застосовувати низькомолекулярний гепарин – з моменту 

встановлення високого ступеня  ризику – у дозі 0,4 - 0,6 (підшкірно)  із 

врахуванням індексу маси тіла до розродження та 6-8 тижнів після пологів.  
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ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України, Івано-Франківськ, 2019. 

У структурі соматичної захворюваності варикозна хвороба нижніх кінцівок 

займає одне із провідних місць, а при вагітності  впливає на розвиток системних 

порушень гемостазу та змін гемодинаміки у фетоплацентарному комплексі. У 

роботі представлено ранжування основних чинників ризику та результати оцінки 

ефективності запропонованого алгоритму прогностичних та лікувально-

профілактичних заходів у вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок. 

Встановлена залежність між прогресуванням порушення гемодинаміки у 

судинному руслі та фетоплацентарному комплексі, гормональною депресією 

синтезу основних ендокринних маркерів і зростанням частки гестаційних 

ускладнень та негативних перинатальних наслідків.  Запропонована програма 

лікувально-профілактичних заходів дозволила знизити частку передчасних 

пологів у 2,2 раза, прееклампсії, плацентарної дисфункції, дистресу плода у 2,0 

раза.  

Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок, плацентарна 

дисфункція,функціональний стан фетоплацентарного комплексу ,прогнозування, 

лікування. 
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В структуре широкого спектра соматической патологии варикозная болезнь 

нижних конечностей занимает одно из ведущих мест, особенно в последние годы, 

а при беременности влияние данной патологии имеет тесную связь с развитием 

системных нарушений гемостаза, тромбофилических состояний, а также 

гемодинамических изменений фетоплацентарной системы.  

Целью исследования было снижение акушерских и перинатальных 

осложнений у беременных с варикозной болезнью нижних конечностей на основе 

изучения клинико-функциональных, гемостазиологических, морфологических 

особенностей состояния фетоплацентарного комплекса и разработки 

усовершенствованного алгоритма прогностических и лечебно-профилактических 

мероприятий. По результатах ретроспективного анализа установлены ведущие 

факторы риска: отягощенная наследственность (OR=6,9; 95% CI:4,6-12,9), 

плацентарная дисфункция при предыдущих беременностях (OR=6,3; 95% CI:2,1-

29,6), высокий паритет родов, эндокринно-обменные нарушения (OR=2,5; 95% 

CI:1,4-9,2), избыточный вес (OR=4,8; 95% CI:1,7-26,7). Клиническое течение  

беременности и родов у женщин с варикозной болезнью нижних конечностей С1-

С2 характеризуется увеличением угрозы преждевременных родов (30,0%), 

аномалий родовой деятельности (46,7%), преэклампсии (31,7%); задержки 

развития плода (23,3%); дистресса плода (26,7%) и осложнений послеродового 

периода (18,3%), а также является фактором риска перинатальной патологи – 

недонашивания (18,3%), постгипоксической энцефалопатии (26,7%) и 

респираторного дистресс-синдрома (20,0%).  

 Неблагоприятным прогностическим признаком и одним из маркеров 

плацентарных нарушений, а также фактором, не зависящим от локализации 

плаценты, является появление признаков венозного застоя и дилятации венозных 

сплетений малого таза в динамике беременности, что подтверждается в половине 

наблюдений, уменьшением амниотического индекса в 20,0% случаев, 

повышением систоло-диастолического отношения в маточной артерии и в артерии 

пуповины в 16,7% наблюдений, что свидетельствует о II степени 

гемодинамических нарушений. Получены морфологические данные относительно 

изменения плацентарной ткани у женщин с варикозной болезнью нижних 

конечностей, а именно: высокая частота кровоизлияния в межворсинчатом 

пространстве (40,0%); петрификатов в строме ворсин, базальной пластинке и в 

составе псевдоинфарктов (33,3%); наличием «ворсин-теней» (20,0%); 

гиализированной стромой с откладыванием солей кальция (20,0%), с 

распространением на другие составляющие плодного яйца, в частности: в 

плодных оболочках наблюдается пролиферация амниотического эпителия на фоне 

выраженного отека (26,7%) и развивается отек Вартонова студеня пуповины с 

периваскулярным фиброзом (30,0%). За результатами научного поиска 
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разработана методика прогнозирования плацентарной дисфункции у женщин с 

варикозной болезнью нижних конечностей, что позволило дополнить 

диагностический алгоритм формированием скрининговых программ путем 

ранжировки факторов риска. Предложена программа лечебно-профилактических 

мероприятий, а также проведена оценка ее эффективности, предопределяющая 

уменьшение части морфологических деструктивных изменений, а также 

улучшение исходов беременности со снижением частоты невынашивания - в 2,2 

раза и гестационных осложнений: преэклампсии, плацентарной дисфункции и 

дистресса плода – в 2,0 раза. 

Ключевые слова: варикозная болезнь нижних конечностей, плацентарная 

дисфункция, функцианальное состояние фетоплацентарного комплекса 

прогнозирование, лечение. 

                                                                               

      SUMMARY            

Motsiuk Yu.B. Prognosis and prevention of placental dysfunction in women with 

varicose diseases of the lower extremities. - 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 

SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

In the structure of a wide range of somatic diseases, the varicose disease of the 

lower extremities has one of the leading places, especially in recent years, and during 

pregnancy the influence of this pathology is connected, first of all, with the development 

of systemic hemostatic disorders, thrombophilic states and changes of hemodynamics in 

the fetoplacental complex. The work represents the results of the evaluation of the 

effectiveness of the offered advanced algorithm for prognostic and therapeutic-

prophylactic measures in pregnant women with varicose disease of the lower extremities 

on the basis of the study of clinical-functional, hemostatic, morphological peculiarities 

of the fetoplacental complex state. The dependence between the progression of varicose 

veins and hemodynamic disorders in the fetoplacental complex, the hormonal 

depression of the synthesis of the main markers of the endocrine function, and the 

increase in the proportion of gestational complications and negative perinatal 

consequences have been determined. The offered program of therapeutic-preventive 

measures allowed us to reduce the incidence of miscarriage 2,2-fold, preeclampsia and 

placental dysfunction 2.0-fold. 

Keywords: varicose veins of the lower extremities, placental dysfunction, 

functional state of the fetoplacental complex, prognostication, treatment.  
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                                 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АТ-ІІІ  - антитромбін–ІІІ.            

ВХНК  - варикозна хвороба нижніх кінцівок  

ЗРП – затримка розвитку плода 

Е3- естріол 

МЦ – менструальний цикл 

ОК - обсяг кровоплину           

ДПП – діаметр поперечного перерізу 

ПД – плацентарна дисфункція 

ППП - площа поперечного перерізу  

СДВ – систоло-діастолічне співвідношення 

СШК - середня швидкість кровоплину          

ФПК -    фетоплацентарний комплекс                   

β-ХГЛ – β-хоріонічний гонадотропін людини 

OR – показник відношення шансів       

СЕАР- clinical, etiological, anatomical, pathophysiological 
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