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АНОТАЦІЯ 
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Хронічні запальні захворювання органів малого таза не лише 

загрозливо стабільно залишаються лідерами у структурі гінекологічних 

захворювань, але й є найчастішою причиною порушення репродуктивного 

здоров’я жінки, створюючи таким чином не тільки медичну, а й соціальну і 

економічну проблеми. Часто хронічні запальні процеси  внутрішніх статевих 

органів поєднуються з варикозним розширенням вен малого таза, що значно 

погіршує перебіг кожної з цих патологій. Синдром хронічного тазового 

болю, безпліддя, невиношування вагітності, ектопічна вагітність – це власне 

далеко не повний перелік наслідків їх негативного впливу на репродуктивну 

функцію жінки. 

Метою роботи було: оптимізувати підходи до лікувально-

профілактичної програми у жінок із хронічними запальними процесами 

репродуктивної системи на фоні варикозного розширення вен малого таза 

шляхом удосконалення діагностичного алгоритму та розробки патогенетично 

обґрунтованого медикаментозного комплексу. 

Для виконання поставлених завдань з метою включення у 

дослідження жінок з хронічним тазовим болем використовували: 

візуально аналогову шкалу, опитувальники болю Мак Гілла та  короткої 

оцінки болю. Для оцінки стану яєчників та основних венозних колекторів 
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малого таза з їх гемодинамікою було використано ультразвукове 

дослідження та доплерометрію. Аналіз маркерів порушення системи 

гемостазу проводили за рівнями наступних критеріїв: час згортання 

венозної крові, активований частковий тромбопластиновий час, 

активований час рекальцифікації, протромбіновий індекс, фібриноген, 

протеїн С, фібринолітична активність, D-дімер. З метою визначення змін 

функціональної активності ендотелію проводили визначення  

концентрації в сиворотці крові основних маркерів ендотеліальної 

дисфункції – ендотеліну-1, простацикліну. Для оцінки стану системи 

гемомікроциркуляторного русла використано бульбарну мікроскопію та 

морфологічні методи дослідження (неін’єкційна методика 

В.В. Купріянова, забарвлення поперечних зрізів за Малорі та 

гематоксилін і еозином) основних ланок гемомікроциркуляторного русла 

адвентиції варикозно розширених вен малого 

таза. Для формування баз даних і статистичної обробки матеріалу на всіх 

етапах дослідження були розроблені авторські комп’ютерні програми на 

основі Microsoft Excel (розрахунок середніх та відносних величин, їх 

похибок, t-тесту). Частина завдань розробки даних виконувалась із 

використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsoft 

Excel та Statistica 7.  

Для покращення якості життя жінок та репродуктивного здоров’я, 

уникнення поліпрагмазії – встановлено причинно-наслідкові зв’язки 

перебігу хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у 

жінок із варикозним розширенням вен малого таза, розроблено 

оптимальний алгоритм діагностики для адекватних патогенетично 

обґрунтованих методів лікувального впливу на венозну систему малого 

таза.  

На етапі формування груп нами було відібрано 120 жінок з 

хронічним тазовим болем та хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів у анамнезі, які у подальшому підлягали 
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проспективному дослідженню та були розподілені на дві групи: перша 

група – 68 ((56,7±4,5) %) жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на фоні варикозного розширення вен малого 

таза, друга група – 52 ((43,3±4,5) %) жінки з хронічними запальними 

процесами внутрішніх статевих органів без варикозного розширення вен 

малого таза.  

В результаті дослідження ретельно вивчено особливості клінічних 

проявів і перебігу хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів 

у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, встановлено цінність 

шкал  оцінки болю в комплексному обстеженні та лікуванні жінок з 

хронічним тазовим болем при хронічних запальних процесах репродуктивної 

системи з/без варикозного розширення вен малого таза як критерію 

ефективності лікування. 

Отримані результати досліджень дозволили більш глибше і детальніше 

вивчити основні ланки патогенезу як хронічних запальних процесів 

внутрішніх статевих органів так і розвитку та прогресування варикозного 

розширення вен малого таза. 

Результатами наукової роботи визначено основні соціальні та 

медичні чинники розвитку варикозного розширення вен малого таза у 

жінок  з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів 

(статичний  спосіб життя та фізичного навантаження (ВШ 2,67; 95 % ДІ 

1,21-5,86, р=0,02), перерваний статевий акт (ВШ 2,41; 95 % ДІ 1,11-5,24, 

р=0,04), високий паритет пологів (ВШ 3,51; 95 % ДІ 1,37-8,97; р=0,01)). 

Особливостями клінічних проявів хронічних запальних процесів 

внутрішніх статевих органів на фоні варикозного розширення вен малого 

таза статистично достовірними є виражений хронічний тазовий біль 

(89,6%), диспареунія (55,9 %), сексуальна дисфункція (30,6 %), 

пастозність і болючість склепінь (69,1 %), підвищена секреторна функція 

(77,9 %), та значима частка невиношування вагітностей в анамнезі 

(11,8 %). 
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Аналіз скарг обстежених жінок продемонстрував тривалий 

больовий анамнез власне у пацієнток першої групи, а саме: болевий 

синдром понад 3 роки мали в 1,5 раза частіше пацієнтки з варикозним 

розширенням вен малого таза (66,2 %), хоча у другій групі їх відсоток був 

не менш вагомим (46,2 %), що свідчить про існуючу резистентність до 

стандартних лікувальних програм. Оцінка інтенсивності болю за 

візуально аналоговою шкалою, опитувальниками Мак Гілла та короткої 

оцінки болю продемонстрували більш виражену частку інтенсивного 

болевого синдрому у порівнянні з другою групою – у 2,5 рази (р<0,05), а 

також залежність інтенсивності болю від ступеня дилатації вен малого 

таза. При ІІІ ступені дилатації відсоток жінок із вираженим болем був 

достовірно вищим порівняно із І ступенем у 2,0 рази, при діагностиці ІІ 

ступеню – у 1,7 раза, (р<0,05). Встановлено паралелі між відсотком 

помірного (51,9 %) болю у пацієнток ІІ групи та жінок І групи із другим 

ступенем дилатації (52,2 %). 

Проведені дослідження констатували статистично значущі зміни 

показників функціональної активності ендотелію та порушення плазмово-

коагуляційної ланки гемостазу: у жінок з хронічними запальними 

процесами внутрішніх статевих органів з варикозним розширенням вен 

малого таза  мало місце підвищення продукції ендотеліну-1 в 1,5 раза та 

зниження синтезу простацикліну в 1,3 раза, у жінок з ізольованими 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів у 1,3 і 1,2 

раза відповідно. При оцінці показників коагулограми у пацієнток 

досліджуваних груп відмічено схильність до гіперкоагуляції, про що 

свідчать збільшення рівня фібриногену (у 1,4 раза в першій групі, та у 1,2 

раза в другій групі; p<0,05) та підвищення показників 

фосфоліпідзалежних тестів коагуляції. Зниження відсотку 

фібринолітичної активності крові (у 1,1 раза в першій групі та у 1,2 раза в 

другій; p<0,05) та збільшення у плазмі крові концентрації молекулярного 

маркеру тромбофілії D-димеру (в 2 рази та 1,9 раза відповідно; p<0,05) 
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можна розцінювати як результат активації внутрішньо-судинної 

коагуляції та наявність дисфункції ендотелію.  

За даними ехографічного дослідження венозної системи малого таза 

встановлено статистично вірогідне збільшення діаметра основних 

венозних колекторів у пацієнток з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на фоні варикозного розширення вен у 2,0 

рази проти даних контролю, та зниження пікової систолічної швидкості 

кровоплину у жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх 

статевих органів з та без варикозного розширення вен (у 4,8 та 2,2 раза 

відповідно). 

Характер перебудови гемомікроциркуляторного русла кон’юнктиви 

очного яблука та адвентиції вен малого таза у пацієнток з хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів з варикозним 

розширенням вен малого таза залежить від ступеня їх дилатації, що 

проявляється статистично достовірним підвищенням кон’юнктивального 

індексу (І ст. – (6,81±0,58); ІІ ст. – (9,20±0,39); ІІІ ст. – (9,26±0,16) бали), 

збільшенням діаметрів та порушенням архітектоніки основних ланок 

гемомікроциркуляторного русла, появою дегенеративних змін нервового 

апарату, особливо виражених у випадку третього ступеня дилатації. 

Виявлені нами зміни у гемомікроциркуляторному руслі як 

кон’юнктиви очного яблука, так і в адвентиції венозної стінки у 

жінок з ізольованими хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів відповідали змінам при хронічних запальних 

процесах з варикозним розширенням вен малого таза першого ступеня 

дилатації. 

Комплексне вивчення клініко-морфологічних паралелей та 

встановлений корелятивний зв’язок між змінами мікросудин кон’юнктиви 

очного яблука та адвентиції венозної стінки у жінок з 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів з та без 

варикозного розширення вен малого таза підтверджує системність цих 
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змін. 

Отримані результати лягли у основу розробки оптимізованого 

лікувального комплексу із використанням середників венотонічної дії та 

корегуючого впливу на ендотеліальну дисфункцію, що дало можливість 

підтвердити патогенетичну доцільність такого підходу та оцінити  його 

ефективність. 

Ефективність запропонованого лікувального комплексу 

характеризувалась статистично достовірним зменшенням вираженого 

больового синдрому в 1,5 раза у пацієнток з ізольованими хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів та у пацієнток з 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на фоні 

варикозного розширення вен з першим ступенем дилатації; зменшенням 

діаметра тазових венозних колекторів у 1,6 раза та збільшенням швидкості 

кровоплину в них у 1,9 раза; наближенням до референтних значень 

показників ендотеліальної системи та системи гемостазу, а також 

покращенням архітектоніки основних структурних ланок   

гемомікроциркуляторного русла. 

Проведені наукові дослідження дозволили запропонувати для 

практичної медицини діагностично-лікувальний алгоритм, що обумовив 

підвищення ефективності лікування жінок з тривалим та вираженим, 

резистентним до традиційної терапії хронічним тазовим болем, причиною 

якого є хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів та варикозне 

розширення вен малого таза. 

Ключові слова: хронічний тазовий біль, хронічні запальні процеси 

внутрішніх статевих органів, варикозне розширення вен малого таза, венозна 

гемодинаміка, ендотеліальна дисфункція, гемомікроциркуляторне русло, 

консервативне лікування. 

 

SUMMARY 

Drohomyretska N.V. Optimization of treatment of chronic inflammatory 
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processes of the reproductive system in women with varicose veins of the lesser 

pelvis. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for a degree of Candidate of Medical Sciences (PhD) in 

speciality 14.01.01 “Obstetrics and Gynecology”. – Ivano-Frankivsk 

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

2019. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Chronic inflammatory diseases of the lesser pelvis organs are not only 

menacingly a stable leader in gynecological diseases’ structure, but they are also 

the most common causes of impaired reproductive health of women, 

thus creating not only medical but also social and economic problems. 

Often, chronic inflammatory processes of the internal genital organs 

are combined with varicose veins of the lesser pelvis, which significantly 

aggravates the course of each of these pathologies. Chronic pelvic 

pain syndrome, infertility, pregnancy miscarriage, ectopic pregnancy – this is not a 

complete list of the consequences of their negative impact on a woman’s 

reproductive function. 

The aim of the work was to optimize the approaches to the treatment-

prophylactic program in women with chronic inflammatory processes of the 

reproductive system against the background of varicose veins of the lesser pelvis 

by the improvement of the diagnostic algorithm and development of the 

pathogenetically substantiated medical complex. 

In order to perform the set tasks in order to be included into the study of 

women with chronic pelvic pain, there were used: a visual analogue scale, Mc 

Gill pain questionnaires and a brief evaluation of pain. Ultrasound and Doppler 

examinations were used to evaluate the condition of the ovaries and major 

venous collectors of the lesser pelvis with their hemodynamics. Analysis of 

markers of hemostatic system violation was performed according to the levels 

of the following criteria: venous blood clotting time, activated partial 
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thromboplastin time, activated recalcification time, prothrombin index, 

fibrinogen, protein C, fibrinolytic activity, D-dimer. To determine changes in 

endothelial functional activity, blood serum concentration of the major 

markers of endothelial dysfunction – endothelin-1, prostacyclin – were 

determined. To evaluate the state of the hemomicrocirculatory bed system, 

there were used bulbar microscopy and morphological research methods (non-

injection method of V.V. Kupriyanov, staining of cross sections with 

hematoxylin and eosin, according to Mallory) of the main links of 

hemomicrocirculatory bed of adventitia of the varicose veins of the lesser 

pelvis. For the formation of databases and statistical processing 

of material at all stages of the study, the author’s computer programs were 

developed on the basis of Microsoft Excel (calculation of average and relative 

values, their errors, t-test). Some of the data development tasks were 

performed using licensed statistical analysis packages Microsoft Excel and 

Statistica 7. 

To improve the quality of life of women and reproductive health, 

avoidance of polypragmasy – cause-effect relations of the course of chronic 

inflammatory processes of internal genital organs in women with varicose 

veins of the lesser pelvis have been established, an optimal algorithm of 

diagnostics for adequate pathogenetically substantiated treatment methods of 

therapeutic effect on the venous system of the lesser pelvis has been 

developed.  

At the stage of group formation, there were selected 120 women with 

chronic pelvic pain and chronic inflammatory processes of the internal genital 

organs in anamnesis, who were subsequently subjected to a prospective study and 

were divided into two groups: group I – 68 ((56,7±4,5) %) women with chronic 

inflammatory processes of the internal genital organs on the background of 

varicose veins of the lesser pelvis, group II – 52 ((43,3±4,5) %) women with 

chronic inflammatory processes of the internal genital organs without varicose 

veins of the lesser pelvis. 
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As a result of the study the peculiarities of clinical manifestations and the 

course of chronic inflammatory processes of the internal genital organs in women 

with varicose veins of the lesser pelvis were carefully studied, there was 

determined the value of pain assessment scales in the complex examination and 

treatment of women with chronic pelvic pain in chronic inflammatory processes of 

reproductive system with/without varicose veins of lesser pelvis as a criterion for 

treatment effectiveness were determined. 

The obtained research results allowed a deeper and more detailed study of 

the basic links of pathogenesis of both chronic inflammatory processes of the 

internal genital organs and the development and progression of varicose veins of 

the lesser pelvis. 

The results of scientific work determine the main social and medical 

factors for the development of varicose veins of the lesser pelvis in women 

with chronic inflammatory processes of the internal genital organs (static 

lifestyle and physical activity (OR 2.67; 95 % CI 1.21-5.86, p=0.02), 

interrupted sexual intercourse (OR 2.41; 95 % CI 1.11-5.24, p=0.04), high 

birth parity (OR 3.51; 95 % CI 1.37-8.97; p=0.01). The peculiarities of clinical 

manifestations of chronic inflammatory processes of the internal genital organs 

against the background of varicose veins of the lesser pelvis, the expressed 

chronic pelvic pain (89,6 %), dyspareunia (55,9 %), sexual dysfunction 

(30,6 %), pastosity and painfulness of arch (69,1 %), increased secretory 

function (77,9 %), and a significant proportion of miscarriages in anamnesis of 

pregnancies (11,8 %) are statistically significant.  

The analysis of complaints of the sturdied women showed a long history of 

pain in the patients of the group I, namely: for more than 3 years the patients with 

varicose veins of lesser pelvis (66,2 %) had pain syndrome 1,5-fold more often, 

although in the group II their percent was not less significant (46,2 %), which 

indicates the existing resistance to standard treatment programs. Pain assessment 

according to the visual analogue scale, the Mc Gill questionnaires and a brief pain 

evaluation showed a more pronounced proportion of intense pain syndrome 
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compared to the group II – 2,5-fold (p<0,05), and the dependence of pain intensity 

on the degree of dilatation of veins the lesser pelvis. In the III degree of dilatation 

the percentage of women with severe pain was significantly higher (2,0-fold) 

compared to the I degree, in the diagnosis of the second degree – 1,7-fold, 

(p<0,05). Parallels were found between the percentage of moderate (51,9 %) pain 

in patients in group II and women in group I with the II degree of dilation 

(52,2 %). 

The performed researches found statistically significant changes of 

indicators of functional activity of an endothelium and disturbance of a 

plasma-coagulation link of hemostasis: in women with chronic inflammatory 

processes of internal genital organs with varicose veins of a lesser pelvis there 

was an increase of production of endothelin-1 (1,5-fold), in a synthesis of 

prostacycline 1,3-fold, in women with isolated chronic inflammatory processes 

of the internal genital organs 1,3- and 1,2-fold, respectively. When evaluating 

coagulogram parameters in patients of the study groups showed a tendency to 

hypercoagulation, as evidenced by an increase of fibrinogen level (1,4-fold in 

the group I and 1,2-fold in the group II; p<0,05) and an increase of indicators 

of phospholipid-dependent coagulation tests. Decrease of the percentage of 

fibrinolytic activity of the blood (1,1-fold in the group I and 1,2-fold in the 

group II; p<0,05) and increase of concentration of the molecular marker of D-

dimer thrombophilia in the blood plasma (2-fold and 1,9-fold respectively; 

p<0,05) can be regarded as the result of activation of intravascular coagulation 

and the presence of endothelial dysfunction. 

According to the sonographic examination of the lesser pelvis venous 

system, a statistically significant increase in the diameter of the main venous 

collectors in patients with chronic inflammatory processes of the internal genital 

organs against a background of varicose veins 2,0-fold vs control data and a 

decrease in peak systolic blood flow rate in women with chronic inflammatory 

processes of the internal genitalia with and without varicose veins (4,8- and 2,2-

fold respectively) were determined.  
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The nature of the reconstruction of the hemomicrocirculatory bed of the 

conjunctiva of the eyeball and the adventitia of the pelvic veins in patients 

with chronic inflammatory processes of the internal genital organs with 

varicose veins of the lesser pelvis depends on the degree of dilation, which is 

manifested by statistically significant increase of the conjunctival index (I 

degree – (6,81±0,58); ІІ degree – (9,20±0,39); ІІІ degree – (9,26±0,16) points), 

increase of diameters and violation of architectonics of the basic links of the 

hemomicrocirculatory bed, appearance of degenerative changes of the nervous 

apparatus, especially expressed in the case of the III degree of dilation. The 

changes detected in the hemomicrocirculatory bed of both the conjunctiva of 

the eyeball and the adventitia of the venous wall in women with isolated 

chronic inflammatory processes of the internal genital organs corresponded to 

changes in chronic inflammatory processes with varicose veins of the lesser 

pelvis of the I degree of dilation. 

Comprehensive study of clinical-morphological parallels and determined 

correlated relationship between changes in the microvessels of the conjunctiva 

of the eyeball and venous wall adventitia in women with chronic inflammatory 

processes of the internal genital organs with and without varicose veins of the 

lesser pelvis confirm the system of these alterations. 

The obtained results formed the basis for the development of an 

optimized treatment complex with the use of agents of venotonic action and 

corrective effect on endothelial dysfunction, which made it possible 

to confirm the pathogenetic feasibility of this approach and to evaluate its 

effectiveness. 

The effectiveness of the offered treatment complex was characterized by 

a statistically significant decrease of the expressed pain syndrome 1,5-fold in 

patients with isolated chronic inflammatory processes of the internal genital 

organs and in patients with chronic inflammatory processes of the internal 

genital organs against the background of varicose veins with the I degree of 

dilation; decrease of diameter of pelvic venous collectors 1,6-fold and increase 
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of blood flow velocity in them 1,9-fold; approximation to the reference values 

of the indices of endothelial system and hemostasis system, as well as 

improvement of the architectonics of the main structural units of the 

hemomicrocirculatory bed. 

The performed scientific researches have allowed to offer the diagnostic-

therapeutic algorithm for the practical medicine, which led to an increase of the 

effectiveness of treatment of the women with long-lasting and pronounced chronic 

pelvic pain, resistant to the traditional therapy, the cause of which is chronic 

inflammatory processes of the internal genital organs and varicose veins of the 

lesser pelvis. 

Key words: chronic pelvic pain, chronic inflammatory processes of the 

internal genital organs, varicose veins of the lesser pelvis, venous 

hemodynamics, endothelial dysfunction, hemomicrocirculatory bed, 

conservative treatment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 

Хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів (ХЗПВСО) 

залишаються лідерами в структурі гінекологічних захворювань, а також є 

найчастішою причиною порушення репродуктивного здоров’я жінки, 

створюючи не тільки медичну, а й соціальну і економічну проблеми. 

Синдром хронічного тазового болю (ХТБ), безпліддя, невиношування 

вагітності, ектопічна вагітність – це далеко не повний перелік наслідків їх 

негативного впливу на репродуктивну функцію жінки. [15] Проблема 

удосконалення обстеження та лікування жінок із синдромом хронічного 

тазового болю залишається однією з головних у сучасній гінекології. 

[23,76,85,196] Це обумовлено високою частотою даної патології, 

нез’ясованістю багатьох аспектів патогенезу, супутніми психоемоційними 

розладами, а також труднощами, що виникають у діагностиці алгогенного 

фактора та виборі ефективного лікування. [88,124,136,229] 

Одним із чинників формування больового синдрому в нижніх відділах 

живота в жінок, зокрема при “рутинній” гінекологічній патології, є стійке 

порушення венозної гемодинаміки в органах малого таза, причиною якого є 

варикозне розширення вен малого таза (ВРВМТ). [37,149,203] Варикозне 

розширення вен малого таза часто зустрічається в жінок з хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів, взаємно погіршуючи 

перебіг кожної з цих патологій. При запальних захворюваннях придатків 

матки складні патогенетичні ланцюги викликають різні загальні та місцеві 

клінічні прояви, кардинальною ознакою яких є розлад кровообігу на рівні 

мікроциркуляторного та венозного русла. 

Складність діагностики варикозного розширення вен малого таза 

полягає в тому, що клініка порушення венозного відтоку часто нагадує 

запальний процес внутрішніх статевих органів, а проведена рутинна 

протизапальна терапія практично завжди є неефективною. Зважаючи на це, 
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відсутність специфічних симптомів робить необхідним і доцільним 

обстеження гемодинамічних порушень венозної системи малого таза в усіх 

жінок з больовим синдромом у нижніх відділах живота. 

Тому для покращення якості життя жінок і репродуктивного здоров’я, 

уникнення поліпрагмазії виникла необхідність встановлення причинно-

наслідкових зв’язків перебігу хронічних запальних процесів внутрішніх 

статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, 

розробки оптимального алгоритму діагностики для адекватних 

патогенетично обґрунтованих методів лікувального впливу на венозну 

систему малого таза. 

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

Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної науково-

дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології імені професора 

І.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету на 

тему “Клініко-патогенетичні шляхи зниження частоти порушень 

репродуктивного здоров’я та перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття” 

(№ держреєстрації 0114U004747, термін виконання 2014-2018 рр.), де 

дисертант є співвиконавцем. 

Мета дослідження. 

Оптимізувати підходи до лікувально-профілактичної програми в жінок 

з хронічними запальними процесами репродуктивної системи на тлі 

варикозного розширення вен малого таза шляхом удосконалення 

діагностичного алгоритму та розробки патогенетично обґрунтованого 

медикаментозного комплексу. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу та клінічних проявів хронічних 

запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним 

розширенням вен малого таза. 

2. Встановити цінність шкал оцінки болю в діагностичному 

алгоритмі комплексного обстеження жінок з хронічним тазовим болем при 
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хронічних запальних процесах репродуктивної системи з/без варикозного 

розширення вен малого таза як критерію ефективності лікування. 

3. Дослідити рівні маркерів функціональної активності ендотелію й 

особливості венозної гемодинаміки в жінок з хронічними запальними 

процесами внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен 

малого таза. 

4. Провести дослідження стану гемомікроциркуляторного русла 

адвентиції венозної стінки в жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза 

та встановити його взаємозв’язок з показниками гемомікроциркуляторного 

русла бульбарної кон’юнктиви. 

5. Оцінити діагностичне значення даних клінічного, лабораторного, 

ультразвукового, доплерометричного досліджень у пацієнтів з хронічним 

тазовим болем як симптомом при хронічних запальних процесах внутрішніх 

статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза, 

оптимізувати та впровадити патогенетично обґрунтовану лікувальну 

програму. 

Об’єкт дослідження: хронічні запальні процеси внутрішніх статевих 

органів на тлі варикозного розширення вен малого таза. 

Предмет дослідження: клінічна характеристика, оцінка вираженості 

болю, венозна гемодинаміка малого таза, ендотеліальна дисфункція, 

гемомікроциркуляторне русло (ГМЦР) бульбарної кон’юнктиви й адвентиції 

варикозно розширених вен у жінок репродуктивного віку з ХЗПВСО. 

Методи дослідження: анкетно-анамнестичний (для оцінки 

інтенсивності та тривалості больового синдрому), клінічний, 

бактеріоскопічний і бактеріологічний (для оцінки стану мікробіоценозу 

статевих шляхів), імуноферментний (для визначення функціональної 

активності ендотелію), ультразвукова діагностика та доплерівське 

дослідження (для оцінки стану основних венозних колекторів малого таза), 

бульбарна мікроскопія (для оцінки змін ГМЦР кон’юнктиви очного яблука 
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(КОЯ)), морфологічний (для оцінки змін ГМЦР адвентиції венозної стінки), 

математично-статистичний (для опрацювання результатів дослідження). 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У результаті проведеного наукового дослідження отримані нові дані щодо 

причинно-наслідкового зв’язку між перебігом запальних процесів і розвитком 

ендотеліальної дисфункції, вивчена патогенетична роль цих змін у прогресуванні 

та вираженості синдрому ХТБ в пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ. 

Поглиблені наукові дані про те, що в жінок із запальними процесами 

органів малого таза при поєднанні з судинною патологією (ВРВМТ) 

спостерігається більш виражена ендотеліальна дисфункція, що 

відображається в зростанні рівня основних її маркерів, вперше на підставі 

аналізу розроблена когнітивна модель взаємозв’язків між досліджуваними 

показниками та змінами ГМЦР. 

Вперше представлені наукові дані про стан ГМЦР адвентиції венозної 

стінки в жінок з хронічними запальними процесами органів малого таза на 

тлі варикозного розширення вен, у результаті чого встановлені наявність і 

системний взаємозв’язок зі змінами ГМЦР бульбарної кон’юнктиви. 

На основі проведених досліджень оптимізований діагностичний 

алгоритм і доповнена патогенетична терапія хронічних запальних процесів 

органів малого таза використанням медикаментозних середників, здатних 

оптимізувати судинні процеси у вогнищі запалення. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Вперше отримані нові дані та доповнена існуюча патогенетична 

концепція розвитку та прогресування ХЗПВСО з урахуванням запальних, 

гемодинамічних і гемомікроциркуляторних змін, обумовлених 

коморбідністю з судинною патологією, що дозволило модифікувати 

медикаментозний комплекс терапії й уникнути поліпрагмазії в 

запропонованій лікувально-профілактичній програмі. 

На основі отриманих результатів обґрунтовані доцільність і 

необхідність включення в перелік обстежень оцінки гемодинаміки венозної 
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системи малого таза та гемомікроциркуляторних змін бульбарної 

кон’юнктиви у жінок з ХЗПВСО. 

Оптимізована лікувальна програма включенням до базисної 

протизапальної терапії препаратів, що покращують венозну гемодинаміку й 

ендотеліальну дисфункцію, що дало змогу нівелювати вираженість синдрому 

ХТБ, суттєво покращити показники якості життя таких пацієнток, а також 

знизити рівень гемомікроциркуляторних порушень і венозного застою в 

малому тазі. Запропонований терапевтичний метод дозволив здійснювати 

лікування, вторинну профілактику та реабілітацію в жінок з коморбідністю 

вказаних патологічних станів. 

Впровадження результатів роботи в практику. 

Одержані результати досліджень, схеми діагностичного та 

лікувального алгоритмів впроваджені в лікувальну практику гінекологічних 

відділень і жіночих консультацій КНП “Міський клінічний перинатальний 

центр” (затв. 05.03.2019 р.), обласного перинатального центру (затв. 

03.04.2019 р.) м. Івано-Франківськ, КНП “Міський клінічний пологовий 

будинок № 2” Чернівецької міської ради (затв. 13.05.2019 р.), КНП 

“Пологовий будинок № 4” Запорізької міської ради (затв. 10.04.2019 р.), КНП 

“Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” м. Львів (затв. 03.06.2019 р.), 

КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської 

ради (затв. 22.01.2019 р.). 

Положення, викладені в матеріалах дисертації, використані в 

педагогічному процесі кафедри акушерства та гінекології імені професора 

І.Д. Ланового (затв. 16.01.2019 р.), кафедри акушерства та гінекології 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти (затв. 22.01.2019 р.) 

Івано-Франківського національного медичного університету, кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (затв. 12.02.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. 

Автором особисто визначено мету, завдання та напрям роботи, 
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виконано патентно-інформаційний пошук, підбір тематичних хворих, їх 

клінічне обстеження з наступною обробкою записів. Проведено аналіз та 

оцінку клінічного перебігу ХЗПВСО з і без ВРВМТ, а також клініко-

ехографічного, лабораторного та морфологічного обстежень. Самостійно 

здійснено бульбарну мікроскопію, інтерпретовано результати. Оцінку 

морфологічних досліджень виконано сумісно зі співробітниками 

навчально-наукової лабораторії морфологічного аналізу Івано-

Франківського національного медичного університету. Разом з науковим 

керівником розроблено програму лікувально-діагностичних заходів, 

модифіковано патогенетично обґрунтовану схему корекції порушень. 

Автором особисто розроблено практичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності діагностики та лікування ХЗПВСО на тлі ВРВМТ, 

забезпечено їх впровадження, оцінено ефективність. Здобувачем 

написано й оформлено текст дисертаційної роботи, проведено 

математичну та статистичну обробку отриманих даних, підготовлено до 

публікації наукові праці, доповіді. 

Апробація матеріалів дисертації. 

Основні положення та висновки роботи були оприлюднені на: ХV 

конгресі СФУЛТ (м. Чернівці, 2014 р.), XIV з’їзді акушерів-гінекологів 

України (м. Київ, 2016 р.), регіональній науково-практичній конференції 

“Гіперпластичні процеси жіночої репродуктивної сфери – від науки до 

практики” (м. Івано-Франківськ, 2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в акушерстві та 

гінекології: від науки до практики” (м. Івано-Франківськ, 2017 р., 2018 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Жіноче здоров’я: 

імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (м. Тернопіль, 2018 

р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Актуальні питання сучасного акушерства” (м. Тернопіль, 2018 р., 2019 р.). 

Публікації. 

За матеріалами дисертації опубліковані 12 наукових праць, зокрема 7 
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статей у наукових фахових виданнях України (1 оглядова), 1 – в іноземному 

періодичному виданні (Індія), 4 тез у науково-практичних конференціях, 1 

галузеве нововведення в системі охорони здоров’я. 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертація викладена українською мовою на 197 сторінках 

комп’ютерного тексту (основний обсяг 160 сторінок). Робота складається зі 

вступу, огляду літературних джерел, матеріалів та методів дослідження, 4 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Дисертація ілюстрована 21 таблицею та 45 рисунками. Список використаної 

літератури містить 295 джерел, зокрема 177 – кирилицею, 118 – латиницею. 
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РОЗДІЛ І 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ В ЖІНОК З 

ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Медико-соціальні аспекти проблеми хронічних запальних 

процесів репродуктивної системи в жінок 

 

Одним з пріоритетних напрямків сучасної охорони здоров'я є питання 

охорони здоров'я матері та дитини. У всіх цивілізованих країнах в наш час 

проводяться широкомасштабні дослідження, скеровані на вивчення причин 

порушення репродуктивної функції людини і розроблення методів, які 

відновлюють фертильність. [23,25,96,116] 

За даними літератури, показник захворюваності запальними 

захворюваннями органів малого таза за перше десятиліття XXI ст. виріс у 

пацієнток 18-24 років у 1,4 раза та в 25-29 річних – в 1,8. Відповідно 

збільшились витрати на діагностику та лікування, які становлять близько 50-

60 % усіх коштів на надання гінекологічної допомоги населенню. [25] 

В США запальні захворювання органів малого таза щорічно є 

причиною 2,5 млн звернень до лікаря, а також 200 тис. госпіталізацій та 100 

тис. хірургічних втручань. [219] 

Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів займають 

провідне місце в структурі гінекологічної патології в репродуктивному віці 

(60-65 %), і є причиною жіночого непліддя і порушень менструальної 

функції, інфікування плоду та новонародженого. [40,56,137,161] 

Деякі автори вважають, що у жінок, які мали запальні захворювання 

органів малого таза в анамнезі, зростає ризик розвитку атеросклерозу, 

коронарних захворювань, гіпертензії, цукрового діабету, ендометріозу, 

колоректального раку та раку яєчників у 2,78 раза. [141,192,206] 
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Ймовірність розвитку запальних захворювань геніталій  залежить від 

сексуальної активності та кількості статевих партнерів, віку жінки та методу 

контрацепції, проведення інвазивних гінекологічних втручань. [21,22,257] 

С.О. Іванюта, С.І. Жук [83,96] у своїх дослідженнях вказують, що 

даному контингенту пацієнток притаманні певні особливості, які необхідно 

враховувати – це висока частота психоневрологічних розладів, переважно, 

депресивного характеру, наявність стійкого больового синдрому, синдрому 

тазового венозного повнокрів’я. 

Хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів (ХЗПВСО) є 

однією з найбільш частих причин хронічного тазового болю (ХТБ) (56,5 %), 

проте, за даними літератури, у 77 % жінок з цим діагнозом спостерігаються 

поєднані патологічні стани. [79,103,143,165,175,197] 

Питанням вивчення діагностики та лікування хронічних запальних 

процесів внутрішніх статевих органів та варикозного розширення вен малого 

таза (ВРВМТ) у жінок як окремих нозологічних одиниць присвячено чимало 

наукових робіт, проте особливості тазового болю при їх поєднанні вивчені 

недостатньо. [17,27,28,37,40,42,59,72,80,88,221] 

Л.В. Адамян [2] вважає хронічний тазовий біль (ХТБ) найбільш частим 

і одночасно складним для діагностики синдромом в гінекології, який складає 

близько 10 % всієї патології з якою жінки звертаються до гінеколога. 

Важливою клінічною особливістю ХТБ є зниження якості життя, що 

можна вважати одним з діагностичних критеріїв. Це проявляється 

функціональними порушеннями, психосоціальними розладами, 

сексуальною дисфункцією та знижує самооцінку жінки. 

[118,196,212,214,230,269,270,271] Пацієнтки з ХТБ скаржаться на 

порушення сну, втрату працездатності, погіршення настрою аж до 

депресивних та іпохондричних станів, які в свою чергу посилюють 

патологічну больову реакцію. М.Н. Слєсарєвская і співавт. [153] 

встановили, що відбувається формування своєрідного “замкнутого кола”: 

біль – соціальна дезадаптація – психо-емоційні порушення – біль. 
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Н.А. Осипова вивчала патофізіологічні механізми розвитку ХТБ при 

різних патологічних станах. Зокрема, при ХЗПВСО, вважала, має 

значення тривала патологічна аферентна імпульсація з вогнищ запалення 

у вищі нервові утворення – діенцефально-стовбурові, підкіркові та кору 

головного мозку, що призводить до порушення їх функціонального стану 

і, в свою чергу, здійснює зворотній вплив на інтерорецептивні  

подразники периферії. При ВРВМТ, пошкодження судинної стінки 

тригерними факторами, нейрогенного або гормонального походження, 

супроводжується місцевим синтезом або транспортом із кров’яного русла 

вазоактивних пептидів (гістамін, серотонін, брадикінін, простагландини). 

Взаємодіючи зі специфічними рецепторами, ці речовини деполяризують 

сенсорні нервові закінчення, що супроводжується виділенням з 

аксональних міхурців, потужних вазодилятуючих та алгогенних речовин, 

субстанції Р, вазоінтестінального пептиду, нейрокініну А. Ці пептиди 

викликають розширення судин, підвищують проникливість судинної 

стінки, дегрануляцію опасистих клітин, агрегацію тромбоцитів і, як 

наслідок – розвиток нейрогенного запалення. Асептичне нейрогенне 

запалення активує ноцицептивні закінчення аферентних волокон, які 

знаходяться в судинній стінці, призводячи до формування на рівні 

центральної нервової системи відчуття болю. [132,227,293] 

М.В. Дудчик [74] пояснює високу частоту хронічного 

сальпінгоофориту, який превалює над іншими формами запальних 

захворювань органів малого таза, несвоєчасним та неадекватним лікуванням 

гострих запальних захворювань. Особливістю хронічних запальних процесів 

внутрішніх статевих органів є затяжний, нерідко стертий перебіг, часті 

рецидиви, наявність численних ускладнень (безпліддя, порушення 

менструальної функції, ризик виникнення позаматкової вагітності, тазовий 

біль) і резистентність до терапії. [40,72,96] 

Більшість дослідників звертають увагу, що хронізація 

сальпінгоофориту призводить до зменшення оваріального резерву у 
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жінок, що має негативний вплив на їх репродуктивну функцію. 

[72,88,102,171,210] 

О.А. Андрієць [4] відмічає два варіанти загострення хронічного 

сальпінгооофориту: при першому варіанті зростає патологічна секреція, 

ексудативний процес в додатках матки, відмічається болючість при їх 

пальпації, підвищується кількість лейкоцитів, прискорюється швидкість 

зсідання еритроцитів, що вказує на залежність цих ознак від інфекційно-

токсичного фактора; при другому – переважають скарги на посилення 

болю, погіршення самопочуття, зниження працездатності, зміну 

настрою, відсутні об’єктивні показники загострення інфекційного 

процесу, нерідко спостерігаються невротичні реакції, ендокринні та 

судинні порушення. 

Отже, зважаючи на тривалий перебіг і часті рецидиви даного 

захворювання, деякі симптоми пов’язані з неврозом, а не зі змінами в 

додатках матки. 

Не викликає сумніву інфекційний характер запальних змін, які 

виникли вперше. Запальні захворювання внутрішніх статевих органів в 

основному є результатом висхідного інфікування. Найбільш ймовірними 

етіологічними факторами запального процесу є інфекції, що передаються 

статевим шляхом. Збудниками найчастіше є хламідії, гонококи, 

уреаплазми, мікоплазми, ендогенні аеробні та анаеробні мікроорганізми, 

актиноміцети. Особливого значення в наш час набувають асоціації 

мікроорганізмів. Суттєво впливають на виникненя запального процесу 

стан імунної системи жінки, вірулентність мікробного агенту та 

масивність інфікування. [15,16,134,155,242,257] 

Патофізіологічно в розвитку запалення домінують три процеси – 

альтерації, ексудації та проліферації. Внаслідок пошкодження клітин 

мікробними агентами, відбувається вивільнення великої кількості 

прозапальних цитокінів, які спричиняють підвищення проникності 

судинної стінки, порушення реологічних властивостей крові, 
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тромбоз дрібних судин. Порушення мікроциркуляції у вогнищі 

запалення проявляється порушенням окисно-відновних процесів у 

тканинах маткових труб, їх атрофічними та склеротичними змінами, з 

наступною облітерацією просвіту та утворенням гідро- чи піосальпінксів. 

[3] 

Надалі в більшості жінок з хронічними запальними процесами 

мікробний фактор вже не відіграє суттєвої ролі у розвитку загострень. 

Численні дослідники звертають увагу на стерильність вмісту маткової труби 

при хронічному рецидивуючому сальпінгоофориті. [22,40,160] Під впливом 

неспецифічних факторів розвивається картина, яка відтворює у більшій чи 

меншій мірі первинний патологічний процес. Наслідком тривалого 

хронічного запалення є виражені склеротичні і дистрофічні зміни всіх 

структурних компонентів додатків матки, які cупроводжуються їх 

функціональними змінами. [131,229] 

Важливою ланкою патогенезу ХЗПВСО є порушення системи 

гемостазу, що проявляється розвитком гіперкоагуляції на фоні зниження 

антикоагуляційного потенціалу і пригніченням фібринолізу. Порушується 

система кровопостачання органів малого таза: зменшується еластичність 

артерій і артеріол, з’являються ознаки гіпотонії і ускладненого відтоку крові 

із артеріального відділу до вен, знижується кровонаповнення. [18,74,119,126] 

У основі сповільненого кровотоку та застійних явищ в органах малого таза 

лежать анатомічні зміни вен, склеротичні процеси в судинах 

мікроциркуляторного русла, розростання сполучної тканини, атеросклероз і 

варикозне розширення венул. Порушення реґіонарної гемодинаміки погіршує 

трофіку тканин, сприяє появі зон анемізації або венозного повнокрів’я в 

органах малого таза. [127,131] 

Згідно з даними О.А. Ночвіної, при стійкому порушенні 

мікроциркуляції в зоні ішемії утворюються підвищенні концентрації 

основних прозапальних цитокінів IL1β та IL6 – гуморальних маркерів 

дисфункції ендотелію, що зумовлюють дистрофічні зміни в рецепторному 
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апараті жіночої статевої сфери з формуванням так званих периферійних 

генераторів патологічного посилення збудження з виникненням хронічної 

больової імпульсації. Безпосередній вплив високих концентрацій 

прозапальних цитокінів IL1β та IL6 на рецептори судинної стінки та 

опосередкований вплив на мозкові центри больового сприйняття призводить 

до формування стійкого больового синдрому в нижніх відділах живота. 

[124,129,225] 

Як вказують положення, отримані у результаті дослідження 

С.М. Геник, порушення функції ендотелію судинної стінки, пошкодження її 

продуктами метаболізму активованих лейкоцитів супроводжуються стійкими 

змінами структури і функції гладком’язевих клітин і є основними ланками 

патогенезу порушень венозного відтоку. [39] 

А.М. Григоренко звертає увагу, що у підвищенні концентрації 

ендотелій залежних сполук на фоні існуючої ендотеліальної дисфункції, 

зокрема в умовах варикозного розширення вен малого таза, а саме факторів 

росту, інтерлейкінів, простагландинів призводять до гормонального 

дисбалансу та порушення процесів ангіогенезу, який є одним з етапів у 

патогенезі виникнення функціональних та/або структурних змін та 

захворювань репродуктивної системи жінки. [44,47] 

О.А. Бірючкова вважає, що оцінка ступення важкості запальних 

захворювань органів малого таза у жінок крім клінічної картини і 

загальноприйнятих лабораторних методів дослідження повинна проводитись 

з використанням таких диференціально-діагностичних  критеріїв, як рівні 

концентрації Д-дімеру, розчиних фібриномономерних комплексів, 

фібриногену, С-реактивного білка. [22] 

Літературні дані свідчать про те, що первинно-хронічний перебіг 

сальпінгітів спостерігається в 65 % хворих, але, на жаль, дотепер немає 

чітких критеріїв, які свідчать про наявність хронічного сальпінгооофориту за 

даними бімануального дослідження. За вказаний патологічний процес часто 

приймають такі захворювання як зовнішній генітальний  ендометріоз, міому 
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матки з запальними змінами, варикозне розширення вен малого таза, кисти 

яєчників і інші, які мають подібний клінічний перебіг, тому своєчасно не 

діагностуються. 

Хворі з хронічним сальпінгооофоритом складають основну групу 

пацієнток, які звертаються за допомогою в жіночу консультацію, що 

викликає розповсюдження таких діагнозів як хронічний аднексит, аднексит в 

стадії загострення, підгострий сальпінгооофорит. На думку ряду авторів, 

вказані діагнози не відповідають сутності зазначеного ними патологічного 

процесу, разом з тим, виставляються лікарями достатньо часто, що 

супроводжується широким призначенням протизапальних препаратів, 

особливо у вигляді антибактеріальної терапії. Це обумовлено тим, що до 

теперішнього часу відсутні чіткі критерії постановки діагнозу хронічних 

запальних процесів додатків матки, немає єдиної класифікації, а також 

специфічних методів лабораторної діагностики хронічної та атипової 

інфекції. [21,147] 

Дана патологія містить в собі багато загадок, незважаючи на те, що 

останнє десятиріччя відоме суттєвими досягненнями у вивченні хронічних 

запальних захворювань внутрішніх статевих органів.  

Переглядаючи літературу з приводу частоти даного захворювання, 

приходиш до висновку, що в нашій країні офіційні цифри не 

відображають реальної ситуації. Це пояснюється: бідністю системи 

охорони здоров’я, яка вже не може здійснювати повний контроль за 

здоров’ям населення; зростанням кількості комерційних медичних 

центрів; відношенням населення до власного здоров’я, слідкувати за яким 

наші жінки не звикли. [74,75,151] 

Обґрунтовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що 

актуальність збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жінок 

останнім часом набуває особливої уваги у зв’язку зі зростанням числа 

хронічних запальних захворювань органів малого таза у жінок, з 

недостатністю знань патогенетичних механізмів запальних реакцій при 
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наявності або відсутності мікробного фактора, що створює значні труднощі 

ранньої діагностики, з недостатньо високою ефективністю лікування. 

 

1.2. Сучасні уявлення про патогенез, клінічний перебіг і 

діагностику варикозного розширення вен малого таза в жінок 

 

Одне з провідних місць серед причин ХТБ у жінок займає варикозне 

розширення вен малого таза (синоніми: тазовий венозний стаз, тазове 

варикоцелє, тазовий варикоз, варикозна хвороба вен малого таза, тазова 

венозна недостатність, синдром тазового венозного повнокрів’я. 

[12,111,162,182,211,239,294] Вперше дане захворювання в 1975 р. детально 

описали O. Craig і J. Hobbs [36,292], які дали йому поширену в наш час у 

англомовній літературі назву “pelvic congestion syndrome”, тобто “синдром 

тазового венозного повнокрів’я”. 

На нашу думку, патогенез тазового венозного повнокрів’я до кінця не 

розкритий. Циркуляція крові по тазових венах у жінок має низку 

особливостей. Відтік венозної крові від утворень промежини забезпечується 

двома шляхами:  

• переважно по маткових венах, які впадають у внутрішні клубові вени;  

• додатково по оваріальних венах, які впадають справа безпосередньо в 

нижню порожнисту, а зліва – в ниркову вени. 

Маткові сплетення та їх розгалуження анастомозують із 

внутрішніми оваріальними венами, через тазові колектори вони також 

з’єднуються з венами статевих губ, промежини, прямої кишки. Пропускна 

здатність цих анастомозів варіює у широких межах. Венозна система 

геніталій представляє собою важливий шлях відтоку, який набуває 

особливого значення при оклюзіях магістральних вен нижніх кінцівок. На 

думку P. Langeron [243], причиною варикозної трансформації вен таза є 

підвищення внутрішньо-судинного тиску (венозна гіпертензія), яке не 

компенсується природніми механізмами, при цьому розширення тазових 
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венозних сплетінь може відбуватися внаслідок дії двох анатомо-

патофізіологічних механізмів: 

• здавлення тазових вен ззовні або оклюзія будь-якої оваріальної вени; 

• колатералізація кровотоку внаслідок оклюзії магістральних вен нижніх 

кінцівок (при цьому тазові вени компенсують порушення відтоку). 

[7,35,187] 

В.С. Савєльєв і співавт. [149] виділяють ряд особливостей 

колатерального кровообігу при оклюзіях магістральних вен таза: 

• шляхи відтоку представлені колатеральними системами, які 

складаються з безклапанних судин; 

• притоки утворюють як прямі колатеральні системи, так і перехресні 

(тобто анастомози з судинами протилежної сторони); 

• у колатеральному кровообігу беруть участь не лише соматичні 

(парієтальні) притоки тазових вен, але й вени внутрішніх органів 

(вісцеральні); 

• компенсаторні можливості колатерального кровообігу в даному 

сегменті зменшуються при напрямку оклюзії від центру до периферії. 

При цьому відбувається депонування крові в розширених венах, 

наслідком чого є розвиток венозного повнокрів’я органів малого таза. [6,14] 

Стінки вен малого таза мають трьохшарову будову: внутрішня 

оболонка (інтима), середня (медіа) і зовнішня (адвентиція). Існування трьох 

оболонок венозної стінки дає можливість співставити її з артеріальною 

стінкою. 

Завдяки такому співставленню Benninghoff (1930) [90] дійшов 

висновку, що навантаження стінки зі сторони просвіту артерій і вен 

(артеріальний і венозний тиск) сприймають інтима і медіа, тоді як 

навантаження ззовні сприймає адвентиція; тому у венах інтима і медіа 

розвинуті слабше, а адвентиція – сильніше, ніж в артеріях. Порівнянно 

слабший розвиток інтими і медії вен зумовлений невеликим венозним 

тиском, а порівняно сильний розвиток адвентиції є проявом зовнішніх 
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впливів на вену. 

До інтими відносять ендотелій, субендотеліальний шар і внутрішню 

еластичну мембрану, до медії – циркулярний м’язевий шар і повздовжні 

еластичні волокна, а до адвентиції – сполучну тканину і повздовжні 

м’язеві елементи. Джерелом кровопостачання стінки вен малого таза є 

гілки артерій, які йдуть поряд з венами. Вони утворюють сплетення і 

здійснюють живлення всіх компонентів судинно-нервового пучка, в тому 

числі і вен. Кровоносна сітка стінки вени має складну просторову 

конструкцію. В адвентиції судини орієнтовані переважно повздовжньо до 

осі судини, в м’язевому шарі вони ідуть в основному по поперечному 

напрямку. Ділянки, де розташовані стулки клапанів і синусні відділи, 

васкуляризовані краще. Безпосередньо стулки клапанів безсудинні. 

М’язева оболонка має організоване кровопостачання по системі vasa 

venarum, а трофіка всіх компонентів інтими здійснюється зі сторони 

просвіту судини. Інтима вен, включаючи і камбіальний 

субендотеліальний відділ є безсудинною зоною. Виносні судини vasa 

venarum повторюють хід артерії в зворотному напрямку і 

формують сплетення в паравенозній клітковині. [90,149] Проте частина 

дрібних вен, венул і посткапілярів може відкриватися безпосередньо в 

просвіт судин. 

Загальновідомий функціональний і морфологічний зв’язок судинної 

і нервової систем, який зумовлений наявністю тонких нервових 

утворень – аферентних і еферентних закінчень у всіх трьох оболонках 

судин. [3] Ці нервові закінчення здійснюють рефлекторні реакції: зміна 

венозного тиску, швидкість кровоплину, рухова функція вен та інші. Зони 

реагують на вплив факторів як зовнішнього так і внутрішнього 

середовища (травма, інфекція, інтоксикація тощо). Особливо важливу 

роль у виникненні патології зі сторони нервового апарату венозних стінок 

відіграє гіпоксія тканин і біохімічні зміни крові. [20,39,229] Останні є 

наслідком порушення тканинного обміну речовин. Виникаючи при цьому 
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в крові різні недоокислені токсичні речовини впливають на рецепторний 

апарат судинної стінки і призводять до змін двох типів: реактивних і 

дегенеративних. При реактивних змінах на кінцях нервових волокон 

з’являються випинання, потовщення. Подальший розвиток патологічного 

процесу призводить до дегенеративних змін нервового апарату. 

Вони характеризувалися вакуолізацією нервового волокна, 

фрагментацією, розпадом його на окремі зерна. Порушення структури 

нервового апарату призводить до зниження тонусу венозної стінки, 

іноді до повної атонії з розширенням просвіту вен і порушенням відтоку 

крові. Падіння венозного тонусу викликає значні гемодинамічні зміни. 

[49,229] 

Ще в 1986 році роботи Т.А. Гаджієвої і Т.Г. Хлєбнікової [38] були 

присвячені вивченню морфології ГМЦР нормальних і варикозних вен. 

Використання імпрегнації сріблом за В.В. Купріяновим всієї венозної стінки 

повністю – не дає бажаного результату в зв’язку з значною товщиною 

препарату. Для отримання більш тонких препаратів вони запропонували 

розшарувати стінку варикозної вени на окремі оболонки і вже потім 

проводили імпрегнацію. Провівши таким чином дослідження при варикозній 

хворобі, вони виявили перебудову гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) у 

вигляді перекрутів, звивистості, вибухань, петлеутворень, спазму артеріол і 

дилатації, деформації вени, зміни реологічних властивостей крові (стаз, 

агрегація еритроцитів, сладж феномен), дистрофічних змін елементів 

судинних стінок. [38,99] 

У доступній нам літературі ми не знайшли відомостей про характер 

перебудови гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) адвентиції оваріальної 

вени при варикозному розширенні вен малого таза, що і стало причиною для 

проведення таких досліджень. 

Останнім часом також доведено, що ВРВМТ – прояв системного 

пошкодження сполучної тканини. [31,92,109] Провідною причиною даної 

патології є дисплазія сполучної тканини (ДСТ). Морфологічна основа ДСТ – 
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зниження вмісту деяких видів колагену або порушення співвідношення між 

ними, що веде до зменшення міцності сполучної тканини. За даними 

літератури, до 35 % практично здорових людей мають ДСТ, 70 % з них – 

жінки. Це захворювання вважають мультифакторним, основними причинами 

якого є обтяжений перинатальний анамнез, тератогенна дія на плід, 

несприятлива екологічна ситуація. [92,113,117] 

До факторів ризику, які провокують розвиток ВРВМТ, відносяться: 

умови праці (робота, пов’язана з тривалим вимушеним стоячим або 

сидячим положенням, важка фізична праця), coitus interruptus, сексуальна 

дисфункція (диспареунія і відсутність оргазму), багаточисельні вагітності 

і пологи, гінекологічні захворювання (запальні захворювання, 

ендометріоз, пухлини яєчників, пролапс геніталій, перегин широкої 

зв’язки матки внаслідок ретрофлексії матки), порушення менструального 

циклу і гіперестрогенія. В останні роки обговорюється несприятливий 

вплив гормонально-замісної терапії і контрацепції. 

[10,77,78,111,148,181,203,216,224,233] 

Слід відмітити, що біль при ВРВМТ є різним і мало специфічним. В 

літературі його описують як тягнучий, ниючий, тупий, “пекучий” з 

іррадіацією в нижні кінцівки, часто виникає після тривалих статичних і 

динамічних навантажень, з посиленням у другу фазу менструального циклу. 

[32,105,136,152,167,222,226,295]. За даними Н.В. Римашевського і співавт. 

[31] особливістю болю при тазовому венозному повнокрів’ї є його посилення 

при терапії гестагенами. Також у більшості пацієнток спостерігається 

відчуття важкості в нижніх відділах живота, спричинене венозною 

гіпертензією. [88,222,245] 

А.М. Григоренко вивчав особливості больового синдрому у жінок з 

ВРВМТ та дисгормональними порушеннями у вигляді дисфункціональних 

маткових кровотеч, олігоменореї, пройоменореї, первинної дисменореї, перед 

менструального синдрому, функціональних кист яєчників, 

мультифолікулярних яєчників, міомою матки, безпліддям. [43,45] 
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Г.А. Сілін [86,168,169] вивчав проблему ХТБ у жінок з 

оваріковарікоцеле. 

Другим за значенням проявом ВРВМТ є диспареунія (відчуття 

дискомфорту і болю під час і після статевого акту). [136] За даними 

В.С. Савельєва [149], диспареунія може призвести до вагінізму і страху 

перед статевим актом, які суттєво погіршують психосоматичний стан 

хворих і часто є причиною сімейних конфліктів. Крім того, ряд авторів, 

вказує на існування прямого зв’язку між венозним застоєм і 

гінекологічною патологією, яка часто проявляється розвитком вторинних 

акушерських проблем (безпліддя, невиношування вагітності), що 

пов’язано з порушенням кровообігу в тазових органах, які призводять до 

гіпотрофії матки. [8,24,43,44,79,235,253] Ще одним важливим 

порушенням діяльності жіночої репродуктивної сфери при ВРВМТ є 

дисменорея. [82,194,218] 

Приблизно у 50 % пацієнток виявляють варикозне розширення вен 

промежини, сідничної області та зовнішньої поверхні стегна. [35,156,217,288] 

У низці випадків відмічаються дизуричні явища, пов’язані з повнокрів’ям 

венозного сплетення сечового міхура. [149] A.H. Scultelusі [36] зіткнувся з 

появою мікрогематурії у хворих з тазовим венозним повнокрів’ям, 

зумовленим мезоаортальною компресією лівої ниркової вени. P. Langeron 

[243] вважає, що у деяких пацієнток можуть виникати неврологічні симптоми 

(так звані медулярні болі, парези тощо), зумовлені активною 

колатералізацією кровообігу при вроджених венозних дисплазіях і 

посттромбофлебітичній хворобі і, внаслідок цього, розширенням вен 

спинномозкового каналу. За даними Г.А. Савіцького [83,93,118,153,183,285], 

у багатьох хворих можна виявити наявність виражених порушень психічної 

сфери, які проявляються безсонням, роздратованістю, порушенням 

працездатності, підвищеною тривожністю, а в більш тяжких випадках – 

явною або маскованою депресією. 

Загальнопринятої класифікації ВРВМТ на даний час не існує. 
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В.С. Савєльєв і співавт. (2001) використовують клінічну класифікацію, згідно 

з якою виділяють два варіанти перебігу ВРВМТ: 

1. варикозне розширення вен промежини і вульви; 

2. синдром тазового венозного повнокрів’я. 

Проте самі автори підкреслюють, що такий розподіл є досить умовним, 

оскільки більше ніж у 50 % випадків варикозне розширення вен промежини і 

вульви провокує порушення відтоку з малого таза і навпаки. [35] 

Н.В. Римашевський і співавт. (2001) [149] використовують флебографічну 

класифікацію для визначення ступеня дилатації вен малого таза: 

• I ступінь – діаметр вени до 5 мм; 

• II ступінь – діаметр вени не більше 10 мм; 

• III ступінь – діаметр вени більше 10 мм. 

А.Є. Волков і співавт. (2000) [33] провели серію ультразвукових 

досліджень у хворих з ВРВМТ, результати якої дозволили виділити три 

ехографічних варіанти варикозної дилатації вен: 1) магістральний; 2) 

розсипний; 3) поєднаний (тотальний). Співставивши флебографічну 

класифікацію і ехографічні варіанти варикозного розширення тазових 

вен, А.Е. Волков і співавт. [37] запропонували оригінальну класифікацію 

ВРВМТ: 

• I ступінь – діаметр вени 5 мм (будь-якого венозного сплетення малого 

таза); 

• II ступінь – діаметр вени від 6 до10 мм при тотальному типі 

варикозного розширення, або при розсипній ектазії яєчникового 

сплетення, або при варикозному розширенні параметральних вен; 

• III ступінь – діаметр вени більше 10 мм при тотальному типі 

варикозного розширення або при магістральному типі параметральної 

локалізації. 

Останніми роками завдяки широкому використанню сучасних 

методів діагностики різко зросло виявлення ВРВМТ. 

[29,48,180,202,213,215,274] Першим і обов’язковим етапом в 
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діагностичному алгоритмі є гінекологічне дослідження. Виділяють ряд 

патогномонічних ознак венозного застою в органах малого таза. До них 

належать: збільшена тістуватої консистенції матка, збільшені та 

полікістозно змінені яєчники, гіпертрофована синюшна шийка матки, 

ціаноз стінок піхви, лейкорея. [254,255,273] “Золотим стандартом” у 

діагностиці тазового варикозу є ультразвукове дослідження (УЗД) 

венозної системи. [114,115,170,248,280,292] При УЗД варикозно 

розширені вени визначаються як надмірно звивисті, “хробакоподібні”, 

анехогенні структури, які проходять по ребру матки. Варикозне 

розширення магістральних (внутрішніх клубових) вен зумовлюють появу 

на ехограмах анехогенних утворень з нечіткими контурами, які проходять 

по внутрішніх стінках таза. Основним критерієм флебостазу в органах 

малого таза є збільшення діаметра основних венозних колекторів: 

маткових, яєчникових, внутрішніх клубових і аркуатних вен. 

[50,51,115,203,204,241,292] Непрямою ознакою вираженого повнокрів’я у 

внутрішніх статевих органах є поява в товщі міометрія задньої стінки 

матки розширених аркуатних вен. Доплерографічне дослідження дозволяє 

виявити зниження пікової систолічної швидкості у маткових, яєчникових 

і внутрішніх клубових венах. [115,231,232,280] 

Об’єктивним методом діагностики і варикозного розширення вен 

малого таза є ретроградна рентгеноконтрастна флебографія. [156] 

Цінність трансматкової флебографії полягає в здатності оцінити стан 

венозної системи матки і придатків, встановити функціональні можливості 

клапанної системи, виявити особливості венозного кровоплину на серійних 

флебограмах, визначити місце розташування тромбів при тромбофлебітах і 

флеботромбозах, оцінити стан венозних сплетінь, вивчити анатомо-

топографічні особливості ВРВМТ, оцінити протяжність і стан венозних 

анастомозів. Протипоказами є вагітність і непереносимість йодовмісних 

препаратів. Флебографія – інвазивний метод дослідження, тому 

використовувати його слід при неефективності ультразвукових методів. 
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[27,48,216,244] 

Найбільш об’єктивним методом виявлення клапанної недостатності 

гонадних вен в наш час є селективна оварікографія. Її виконують шляхом 

ретроградного контрастування гонадних вен після їх селективної 

катетеризації через контралатеральну стегнову або підключичну вени. Під 

час проведення є можливим одночасне виконання лікувальних маніпуляцій 

(емболізація спіралями Gianturco, введення склерозантів, імплантація 

ендоваскулярних стентів). [48,52,201,223,256] 

Лапароскопічне дослідження більшістю спеціалістів розглядається в 

якості обов’язкового компонента комплексного обстеження хворих з 

підозрінням на ВРВМТ, його проводять для диференціальної діагностики і 

виявлення ймовірної інтеркурентної патології. Варикозні вени малого таза 

виявляють в ділянці яєчників, по ходу круглої і широкої зв’язок матки у 

вигляді синюшних конгломератів з витонченою і напруженою стінкою. 

Разом з тим, розвиток ендохірургічних технологій створив об’єктивні 

передумови не лише для уточнення діагнозу, але й для виконання 

оперативних втручань з приводу тазового варикозу під час лапароскопії. 

[46,52,53,157,246,259,263,276] 

Комп’ютерну та магнітно-резонансну томографії використовують у 

випадках, які вимагають уточненої діагностики, і перш за все для 

виключення іншої патології органів малого таза. Дані методи дозволяють 

виявити конгломерати варикознозмінених вен в широкій зв’язці і навколо 

матки, а також в яєчниках. Крім того, комп’ютерна та магнітно-

резонансна томографії дозволяють оцінити стан і топографо-анатомічні 

співвідношення інших органів малого таза, виявити супутню патологію. 

[136,232,260,290] 

Складність діагностики ВРВМТ полягає у тому, що перебіг 

захворювання часто нагадує запальний процес внутрішніх статевих 

органів, а проведена рутинна протизапальна терапія практично завжди є 

неефективною. Отже, ми вважаємо, що відсутність специфічних 
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симптомів робить необхідним проведення додаткового обстеження 

венозної системи малого таза у всіх жінок з больовим синдромом в 

нижніх відділах живота. 

Проведений літературний пошук свідчить про високу частоту ВРВМТ, 

відсутність чіткого алгоритму обстеження і лікування хворих, що у свою 

чергу вказує на необхідність подальшого вивчення проблеми діагностики і 

лікування даної патології. 

 

1.3. Роль порушень мікроциркуляторної системи в патогенезі 

хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок 

з варикозним розширенням вен малого таза 

 

Мікроциркуляторна система – складна структура, що реагує при всіх 

патологічних процесах ще в доклінічному періоді і приймає на себе перший 

удар, тому мікроциркуляторні порушення нерідко визначають перебіг 

багатьох патологічних процесів. [99,108] Саме вивчення процесів 

мікрогемоциркуляції дасть можливість вирішити важливі для практичної 

медицини питання патогенезу багатьох захворювань, профілактики і терапії 

реґіонарних порушень кровообігу. 

Встановлено, що ГМЦР складається з окремих одиниць – мікрорайонів. 

Кожна одиниця являє собою певний багатокомпонентний комплекс 

мікросудин (артеріол, передкапілярів, капілярів, закапілярів, венул), 

нервових провідників, клітин, волокнистих утворень і міжклітинної 

речовини. Кожний мікрорайон відділений від сусіднього і має ізольовані 

шляхи притоку і відтоку крові і продуктів обміну. Багаточисельні дані 

свідчать про те, що всі ланки багатокомпонентного ГМЦР функціонують 

взаємно узгоджено, як єдина система. [3,90,108] 

На рівні ГМЦР здійснюються капілярний обмін і функція внутрішнього 

дихання, які підтримують тканинний і гемодинамічний гомеостаз. Поряд з 

цим вважають, що ГМЦР в свою чергу першим реагує на дію різних 
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патологічних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. [108] Така 

відповідь на патологічні подразники проявляється стереотипними реакціями, 

які можуть реалізуватися у вигляді спазму артерій, артеріол і прекапілярів, 

сповільненням кровоплину, агрегації і стазу форменних елементів, парезу 

стінок артеріол, перед- і закапілярів з наступним розширенням їх просвіту, 

плазморагії, діапедезу еритроцитів та інше. Такі зміни мікроциркуляції 

схематично діляться на: 

1. Внутрішньо-судинні порушення: а) агрегація еритроцитів; б) 

порушення гомеостазу, тромбози; в) емболія; г) зміни швидкості 

кровоплину. 

2. Судинні порушення: а) дегенеративні зміни судинної стінки ( 

нерівномірність калібру, міандритична звивистість, саккуляції, 

мікроаневризми, судинні клубочки, еластоз, еластофіброз); б) 

динамічні вазомоторні зміни ( дилятація або констрікція мікросудин, 

зміни капілярної перфузії, ретроградний кровоплин); в) зміни судинної 

проникності (від патологічної фільтрації рідкої частини крові до 

діапедезу форменних елементів через судинну стінку); г) мікроскопічні 

зміни форми і функції судинного ендотелію. 

3. Позасудинні порушення: а) мікрогеморрагії в периваскулярний 

простір; б) периваскулярний набряк; в) патологія 

мікролімфоциркуляції; г) пошкодження периваскулярної сполучної 

тканини; д) розвиток нейродистрофічних тканинних процесів; е) 

відкладення гемосидерину в периваскулярних тканинах. [99,108] 

Аналіз характеру судинних, внутрішньосудинних і позасудинних змін в 

системі мікроциркуляції дає можливість зробити заключення, що при 

кожному захворюванні у компонентах мікроциркуляції виникають як 

патологічні, так і пристосувальні зміни. [108] Саме такий поділ виникаючих в 

умовах патології змін у мікросудинах на патологічні і адаптивні має важливе 

методологічне значення, оскільки це сприяє більш поглибленому аналізу 

патогенетичних механізмів, які лежать в основі того чи іншого 
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захворювання, і дає можливість вияснити передумови, що забезпечують 

компенсацію порушень гемомікроциркуляції, а також причини, які 

призводять до “зриву” компенсації та розвитку в органах і тканинах 

незворотніх гемодинамічних змін. 

Одним з методів вивчення мікроциркуляції є кон’юнктивальна 

біомікроскопія, яка дає можливість аналізувати зміни форми мікросудин і 

характер кровоплину не тільки візуально, але й з допомогою фотореєстрації, 

що значно підвищує об’єктивність інформації. [98] 

Гемомікроциркуляторний статус кон’юнктиви відображає ступінь 

клінічних проявів при захворюваннях серцево-судинної системи і інших 

органів. [108] Нові дані підтверджують думку про діагностичну і 

прогностичну цінність кон’юнктивальної біомікроскопії. [98] З її 

допомогою за декілька днів до клінічних проявів виявляли 

медикаментозну алергію. У початкових стадіях цукрового діабету, 

гіпертонічної хвороби, артеріальної гіпертензії зміни судин кон’юнктиви 

були більш виражені, ніж у судинах очного дна. [108] При гіпертонічній 

хворобі у молодих людей з допомогою цього методу виявляли судинні 

порушення на більш ранніх стадіях захворювання. [108] Про можливість 

використання цього методу для оцінки ефективності лікування свідчать 

дані про зворотній розвиток таких змін, як мікроаневризми, звивистість 

венул, редукція капілярного русла. [108] 

Біомікроскопія бульбарної кон’юнктиви дає можливість оцінити стан 

реологічних властивостей крові, визначити видимість кровоплину в різних 

ланках судин мікроциркуляції, виявити деякі зміни в інтерстиції. Крім того, 

дозволяє в динаміці судити про важкість порушення термінального 

кровообігу і ефективність проведеної терапії. 

Слід зауважити, що у доступній нам літературі ми не зустрічали даних 

про використання бульбарної мікроскопії для вивчення мікроциркуляторних 

змін при хронічних запальних процесах внутрішніх статевих органів у жінок 

з варикозним розширенням вен малого таза, що й лягло в основу проведення 
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наступного наукового пошуку. 

 

1.4. Лікування хронічних запальних процесів внутрішніх статевих 

органів і варикозного розширення вен малого таза в жінок 

репродуктивного віку 

 

Основними критеріями ефективності лікувальних заходів при 

ХЗПВСО є: досягнення знеболюючого і протизапального ефекту; 

підвищення активності компенсаторно-захисних механізмів; 

попередження загострень запалення; відновлення порушених функцій 

статевої системи; ліквідація вторинних системних порушень і супутніх 

захворювань. [74,140,145,146,159] 

На сьогоднішній день тривають дискусії з приводу ефективності і 

доцільності призначення препаратів, які застосовуються в терапії ХЗПВСО. 

[55,57] Тому одним з найбільш важливих принципів лікування є чітка 

клінічна обґрунтованість і раціональність антибактеріальної терапії. 

[15,144,160] 

При виборі антибактеріального препарату необхідно враховувати 

спектр його активності, фармакокінетику, ефективність, зручність 

застосування та можливі побічні ефекти. [158,166] 

Однак застосування системної антибактеріальної терапії не вирішує в 

повній мірі даної проблеми. Багато авторів не рекомендують застосовувати 

антибактеріальні препарати під час ремісії хронічного сальпінгоофориту та 

його загостренні, яке не супроводжується об’єктивними ознаками гостроти 

запалення. [96,144,159] Антибіотики показані в двох клінічних ситуаціях: а) 

якщо їх не призначали або застосовували неправильно в гострій стадії 

захворювання і б) при загостренні запального процесу, коли суб’єктивні 

ознаки (посилення болю, погіршення самопочуття хворої тощо) поєднуються 

з об’єктивними симптомами: ексудація, значна болючість при бімануальному 

дослідженні, підвищення температури тіла, збільшення ШОЕ і кількості 
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лейкоцитів, включаючи паличкоядерні нейтрофіли, поява С-реактивного 

білка тощо. [40,88,142,219] 

На думку багатьох дослідників, у терапії хронічних запальних 

захворювань додатків матки є обов’язковим використання нестероїдних 

протизапальних препаратів. [42,160] Вони неспецифічно пригнічують 

запальний процес, впливаючи на основні патогенетичні механізми 

запальних реакцій, хоча й діють на рівні вже розвиненого патологічного 

процесу. 

Для хронічного запалення є характерним стан вторинного імунного 

дефіциту, що проявляється послабленням компенсаторно-захисних 

механізмів, гальмуванням розвитку процесів тканинної регенерації, 

порушеннями відновлення функцій статевої системи. [16,22,72] 

Імунокоригуюча терапія спрямована на підвищення захисних сил організму і 

відновлення порушеної, в основному Т-клітинної ланки імунітету. 

Імуномодулятори сприяють підвищенню неспецифічного захисту організму, 

активуючи ріст макрофагів і інших клітинних елементів. 

Накопичення макрофагів у зоні запалення зумовлює постійне 

залучення фібробластів і надлишковий синтез компонентів сполучної 

тканини, що призводить до прогресуючого формування злук та хронізації 

запального процесу. [40,88] Зважаючи на це, особливе місце в лікуванні 

даної патології належить ензимам та засобам, які покращують 

мікроциркуляцію, оскільки надходження лікарських препаратів у 

вогнище запалення, як правило, знижено у зв’язку з гемодинамічними 

порушеннями в тканинах у вигляді хронічного венозного стазу. 

Протеолітичні ферменти володіють фібринолітичним ефектом, що 

забезпечує регресію запалення. Розчинення мікротромбів та фібринових 

агрегатів в пошкодженій ділянці покращує кровозабезпечення, 

оксигенацію та відновлення клітин. [96,139,234] 

З метою регуляції окислювально-відновних процесів широко 

використовують препарати групи біогенних стимуляторів, вітамінотерапію, 
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озонотерапію. 

Серед фізіотерапевтичних методів лікування застосовують фонофорез 

гідрокортизону, електрофорез цинку, струми надтональної частоти, змінне 

магнітне поле низької частоти тощо. [74,185,189,238,258] 

Є.Є. Чернуха вважає, що “весь характер запалення, всі його 

особливості, вся гамма тканинних змін визначаються судинною реакцією, 

проникливістю судин мікроциркуляторного русла, тяжкістю його 

пошкодження”. [102] 

На нашу думку, саме пошук нових шляхів фармакологічної корекції 

гемодинаміки малого таза на рівні мікроциркуляторного та венозного русла 

відкриє додаткові можливості в лікувані жінок з ХЗПВСО. 

У питаннях лікувальної тактики при ВРВМТ до сих пір немає єдиної 

точки зору. [7,37,149,156,196,259] Етіологічним лікуванням є усунення 

рефлюксу по гонадних венах, що може проводитись як хірургічним, так і 

консервативним методом. Основні задачі патогенетичного лікування: 

відновлення венозного тонусу, покращення гемодинаміки і трофічних 

процесів у органах малого таза. [37,169,277] 

У комплексній консервативній терапії частіше всього застосовують 

флеботропні препарати (детралекс, ескузан, анавенол і ін.) і нестероїдні 

протизапальні засоби. [99,176] Для успішного лікування В.Г. Мозес і 

А.Б. Розенберг [111,112] вважають необхідним добитися нормалізації 

венозного тонусу, покращення гемодинаміки малого таза, усунення 

больового синдрому. Для цього лікувальний комплекс крім венотропних 

препаратів доповнюють антиагрегантами (трентал), курсами ультразвуку, 

внутрішньотазовими блокадами з антигіпоксантами (хлорофіліпт) і 

лікувальною гімнастикою. Терапія сприяє нормалізації венозного 

кровоплину у маткових венах, збільшенню пікової систолічної швидкості до 

(3,4±2,0) см/с. Покращення венозного кровоплину органів малого таза 

призводить до значного зменшення ступеня варикозного розширення вен. 

[30,37,154,162,177,272,282] 
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Хірургічне лікування є методом вибору у випадку неефективності 

консервативної терапії. [5,46,53,240,256] Одним з перших втручань при 

ВРВМТ була гістеректомія. Проте до теперішнього часу ця операція 

набула вже історичного значення, давши місце більш обґрунтованим і 

менш травматичним методикам. [243] Другим методом лікування стала 

операція Кота (резекція затульного нерва), яка не отримала широкого 

розповсюдження через неефективність внаслідок збереження рефлюксу 

по тазових венах. [35] 

Наступним етапом стала розробка резекції гонадних вен. 

Н.В. Римашевський і співавт. [149] використовували трансабдомінальний 

доступ з поперечним надлобковим розрізом. Даний метод не є оптимальним 

через травматичність і низький косметичний ефект. 

Останнім часом все більшого значення в лікуванні ВРВМТ набувають 

ендоваскулярні методи, найбільш поширеним з них є емболізація яєчникових 

вен стальними або нитіноловими спіралями. В цілому результати емболізації 

більшістю авторів оцінюються як добрі. У більшості пацієнток був 

отриманий добрий клінічний ефект: зникли диспареунія, хронічні болі і 

дисменорея. [157,264] 

В якості оперативного лікування О.А. Орловою і співавт. [6,36,149] 

запропонований метод ендоваскулярної оклюзії лівої яєчникової вени 

інструментом типу спіралі A. Giannockas з вираженим лікувальним ефектом. 

Проаналізувавши дані літератури, можна зробити висновок, що на 

даний час проблема поєднання ХЗПВСО та ВРВМТ практично не 

висвітлена. 

Тому ми вважали за необхідне розробити й обґрунтувати в клінічних 

умовах обсяг обстеження таких пацієнток та удосконалити ефективні 

патогенетично обґрунтовані підходи до їх лікування з метою покращення 

якості життя та збереження репродуктивної функції. 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях: 

1. Дрогомирецька НВ, Геник НІ, Остафійчук СО. Варикозне розширення 
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вен малого тазу: сучасні підходи до діагностики та лікування. Архів клін. 

медицини. 2013;(2):4-7. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика об’єкту дослідження 

 

Дослідження проводилися на клінічній базі кафедри акушерства та 

гінекології імені І.Д. Ланового Івано-Франківського національного 

медичного університету – КНП “Івано-Франківський міський клінічний 

перинатальний центр” і жіноча консультація № 3. 

На етапі формування груп були відібрані 120 жінок з ХТБ і ХЗПВСО в 

анамнезі, які надалі підлягали проспективному дослідженню та для 

порівняльного аналізу були розподілені на дві групи: першу складали 68 

((56,7±4,5) %) осіб з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ, другу – 52 ((43,3±4,5) %) з 

ХЗПВСО без ВРВМТ. До групи контролю увійшли 30 практично здорових 

жінок (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Розподіл пацієнток на групи, %. 

 

Критеріями включення до груп вважали: вік жінки від 18 до 45 років, 

наявність в анамнезі епізодів загострень запальних захворювань органів 

малого таза, синдром ХТБ, ехографічні й ендоскопічні ознаки ВРВМТ, згоду 

пацієнтки на участь у науковому дослідженні. До ехографічних і 

доплерометричних ознак відносили наступні: підтверджена УЗД дилатація 

більше 5 мм у діаметрі будь-якого з основних венозних колекторів малого 

таза (яєчникових, маткових, аркуатних вен), позитивна проба Вальсальви 



 52 
(при затримці дихання й одночасному напруженні м’язів передньої черевної 

стінки спостерігається розширення діаметра вен) (ехографічні критерії 

ВРВМТ), зниження пікової систолічної швидкості кровотоку в руслі 

маткових вен нижче 6 см/с. 

Критерії виключення були наступними: онкопатологія будь-якої 

локалізації на момент включення в дослідження та в анамнезі, генітальний 

ендометріоз, гострі запальні захворювання органів малого таза, запальні 

захворювання органів малого таза специфічної етіології, пухлини органів 

малого таза, тяжка соматична та психічна патологія, відмова від участі в 

дослідженні. 

Контрольну групу склали 30 соматично здорових жінок 

репродуктивного віку, виділених шляхом випадкової вибірки. 

Згідно з наказом МОЗ України № 582 від 15.12.2003 р. “Про 

затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної 

допомоги” не існує загальноприйнятих методик лікувально-профілактичних 

заходів щодо ХЗПВСО. Відмінною рисою запропонованого в дослідженні 

лікування був патогенетично обґрунтований підхід. Усі пацієнтки 

отримували діосмінвмісний флеботропний препарат з групи біофлавоноїдів 

(нормовен) по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на день у безперервному режимі та 

донатор оксиду азоту L-аргініну аспартат (тівортін аспартат) по 5 мл 3 рази 

на день per os курсами по 14 днів кожного місяця протягом шести місяців. 

Діосмінвмісний флеботропний препарат має венотонічну й 

ангіопротекторну дію, підвищує венозний тонус, зменшує розтягнення вен і 

веностаз, покращує мікроциркуляцію, знижує проникність капілярів і 

підвищує їхню резистентність, поліпшує лімфатичний дренаж, збільшуючи 

лімфатичний відтік. Також він зменшує взаємодію лейкоцитів та ендотелію, 

адгезію лейкоцитів у закапілярних венулах. Це знижує ушкоджуючу дію 

медіаторів запалення на стінки та стулки клапанів вен. 

L-аргініну аспартат чинить антигіпоксичну, цитопротекторну, 

антиоксидантну, дезінтоксикаційну, мембраностабілізуючу дії. Як донатор 
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оксиду азоту він бере участь у процесах енергозабезпечення організму, 

зменшує активацію й адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію судин. 

[158] 

 

2.2. Шкали оцінки болю, клініко-інструментальні та лабораторні 

методи дослідження 

 

При проведенні клінічних досліджень широко застосовується оцінка 

результатів лікування пацієнтів з використанням стандартизованих 

заповнюваних анкет. Кінцевою метою зазвичай є порівняння результатів 

лікування, визначення груп ризику й адекватного підбору пацієнтів. 

Основними сферами життя, для вивчення яких застосовуються описані 

шкали й опитувальники, є “якість життя” та “біль”. Ці аспекти можуть бути 

предметом дослідження практично при будь-якій патології. У наш час у 

нашій країні відсутній єдиний підхід до використання кількісних оцінюючих 

шкал, хоча це могло б допомогти стандартизувати й уніфікувати вивчення 

проблеми ХТБ. [130,183,190,209,220,265,279,284] 

Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP) дала наступне 

визначення поняттю “біль”: “неприємне сенсорне й емоційне переживання, 

пов’язане з істинним або потенційним пошкодженням тканини, або 

описуване в термінах такого пошкодження”. [17,289] Вимірювання 

“тяжкості” (вираженості, сили) болю відрізняється від встановлення його 

впливу на самопочуття загалом (“афекта болю”). Важкість болю визначається 

тим, наскільки людина страждає, тимчасом як “афект болю” є більш 

комплексним поняттям, що відображає змінений болем психічний стан 

людини та загалом вплив болю на якість її життя. Отже, не можна грубо 

розділити анкети та шкали на ті, що виключно оцінюють тяжкість болю, та 

ті, що окреслюють лише якість життя. 

Найбільш простою та зручною в повсякденній практиці шкалою, що 

оцінює “тяжкість” болю, є візуально-аналогова шкала (ВАШ, Visual Analog 
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Scale, VAS). Вона представляє собою пряму лінію довжиною 10 см. 

Пацієнткам пропонувалося зробити на лінії відмітку, що відповідає 

інтенсивності болю, який вони відчували. Початкова точка лінії означає 

відсутність болю (“0”), потім йде слабкий, помірний, сильний, кінцевий, 

непереносний біль (“10”). Відстань між лівим кінцем лінії та зробленою 

відміткою вимірювалася в міліметрах. 

Опитувальник болю Мак Гілла (McGill Pain Questionnaire, MPQ) 

визначає сенсорні, афективно-емоційні й інші аспекти при больовому 

синдромі в пацієнта для кількісної оцінки хронічного болю. Він був 

розроблений професором R. Melzack у 1975 р. в університеті McGill у 

Монреалі (Канада) та перекладений декількома мовами. Опитувальник 

складається з 11 сенсорних і 4 афективних вербальних характеристик: 78 

найбільш часто вживаних прикметників, що описують біль, розподілені за 

двадцятьма класами та наростанням змістового значення. Вираховуються три 

параметри болю: сенсорний, афективний і загальний. [289] У дослідженні 

опитувальник Мак Гілла був використаний для детальної оцінки змін 

характеристик болю й ефективності проведеної лікувальної програми. 

Вираховували два основних показники: 1-й – ранговий індекс болю (сума 

порядкових номерів, зверху вниз вибраних слів у класах або їх 

середньоарифметична величина); 2-й – ранговий індекс болю (кількість 

вибраних слів). Результати опитування можуть використовуватися для 

оцінки не лише болю, але й психоемоційного стану пацієнтки. Отримані дані 

не є параметричними величинами, але піддаються статистичній обробці. 

Шкала короткої оцінки болю (Вrief Pain Inventory, BPI) передбачала 

визначення тяжкості болю та його впливу на різні аспекти життя (загальна 

активність, настрій, хода, нормальна робота, відносини з іншими людьми, 

сон і задоволення від життя). Оцінка кожного компонента в ній 

здійснювалася від 0 до 10 балів за цифровою рейтинговою шкалою. 

Враховуючи те, що інтенсивність хронічного болю впродовж доби 

змінюється, пацієнтки оцінювали його на час опитування, в момент 
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найбільшої та найменшої вираженості, а також середнє значення впродовж 

24 годин. Локалізація больових відчуттів і їхня характеристика фіксувалися 

на схематичному зображенні тіла людини. 

Інфекційний скринінг проводили шляхом бактеріоскопічного та 

бактеріологічного обстежень, а також ідентифікації TORCH-групи інфекцій 

методом полімеразної ланцюгової реакції. Для виявлення збудників інфекцій, 

що передаються статевим шляхом, мікроскопували нативні та пофарбовані за 

Романовським-Гімзою зішкреби з уретри та цервікального каналу, а також 

вміст заднього склепіння піхви. 

Для оцінки функціональної активності ендотелію в жінок 

досліджуваних груп було проведене визначення концентрації основних 

маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотеліну-1, простацикліну) методом 

імуноферментного аналізу за допомогою наборів реагентів фірми 

“Biomedica” (Австрія). 

Зміни гемостазіологічних показників вивчалися за даними дослідження 

тромбоцитарної ланки, рефракції кров’яного згустку, плазмово-коагуляційної 

ланки (час згортання крові, активований час рекальцифікації (АЧР), 

активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), концентрація 

фібриногену) уніфікованими методами. Визначення D-димерів у плазмі крові 

проводилося з використанням латекс-тесту системи Fibrinocicund фірми 

“Органон-техніка” (Голландія). 

Для виявлення ВРВМТ жінкам у всіх групах виконувалися УЗД та 

доплерографічне дослідження венозної системи малого таза. 

УЗД демонструє суттєві можливості в діагностиці порушення венозної 

гемодинаміки в органах малого таза в жінок, дозволяючи неінвазивно 

дослідити судинну систему в зоні інтересу та провести її візуальний і 

кількісний аналіз. [51,91,95,106,200,275,291] Його висока діагностична 

цінність полягає в можливості виявлення органічного ураження венозної 

системи малого таза вже на етапі доклінічних форм захворювання, 

дозволяючи намітити шляхи профілактики ВРВМТ на початковому етапі. 
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Збільшення об’єму циркулюючої крові у венозному басейні органів малого 

таза при ВРВМТ супроводжується флебогіпертензією, що поширюється на 

весь венозний сектор внутрішніх геніталій, що супроводжується 

формуванням флебектазій. Позаорганні вени матки варикозно розширюються 

та набувають надмірної звивистості. На ехограмах з’являються надмірно 

звивисті анехогенні структури, що проходять за ребром матки. 

[33,51,91,114,115,163,237,241] 

Варикозне розширення магістральних (внутрішніх клубових) вен 

зумовлює появу на ехограмах анехогенних утворень, що йдуть за 

внутрішніми стінками таза та мають нечіткі контури (магістральний тип 

ВРВМТ). Непрямою ознакою вираженого флебостазу є поява в товщі 

міометрію задньої стінки матки розширених аркуатних вен, що 

простежуються до внутрішнього зіва, у вигляді лінійних анехогенних 

включень. [33,114,115] 

Поєднане трансабдомінальне та трансвагінальне дослідження венозної 

системи органів малого таза проводилося на апараті Voluson 730 Pro двічі (до 

та після лікування). Стан венозної системи органів малого таза оцінювався за 

наступними параметрами: локалізація, форма та діаметр основних колекторів 

венозної системи малого таза (внутрішніх клубових, маткових, яєчникових, 

аркуатних вен). Аркуатні вени вивчалися в середній третині міометрію в зоні 

судинного шару – місці локалізації найбільших аркуатних вен. Маткові гілки 

маткової вени візуалізувалися при скануванні ребер матки, яєчникові вени – 

в зоні локалізації яєчників, починаючи від трубних кутів матки. Внутрішні 

клубові вени, що розміщуються ретроперитонеально, визначалися в 

безпосередньому зв’язку з внутрішніми клубовими артеріями, вище та 

латеральніше яєчників, при дослідженні медіальної поверхні бокової стінки 

малого таза. 

При розширенні вен малого таза крива швидкості кровотоку має 

монотонну та двофазну криві. Середнє значення швидкості кровотоку в 

положенні пацієнтки лежачи в правій клубовій вені в нормі складає 
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(10,4±2,7) см/с, венах широкої та лійкотазових зв’язок – (9,1±2,1) см/с. У 

нормі при використанні проби з натужуванням ці показники практично не 

змінюються. [33,114,115,259,292] 

Венозний кровоток у розширених венах сповільнюється, що впливає на 

параметри швидкості, які значно знижуються при застосуванні проби 

Вальсальви. 

У нормі при проведенні доплерографії в спектральному режимі в 

маткових венах реєструється двофазний кровоток, синхронізований з 

диханням. Середня пікова систолічна швидкість кровотоку в маткових венах 

складає (6,2±2,1) см/с. Зі збільшенням віку жінки вона залишається 

приблизно на одному рівні. Наростаючий об’єм циркулюючої крові у 

венозному басейні органів малого таза, зумовлений ВРВМТ, 

супроводжується значним зниженням швидкості кровотоку в маткових венах. 

[50,51,172,292] 

З метою вивчення системних змін у ГМЦР користувалися 

спеціальними інструментальними методами дослідження, що відрізняються 

достатньою об’єктивністю, а отримані дані дають можливість більш детально 

визначити характер патологічного процесу на гемомікроциркуляторному 

рівні, здійснити порівняльну характеристику до та після проведеного 

лікування. 

Бульбарна мікроскопія. Біомікроскопія та мікрофотографування 

кон’юнктивальних судин є найважливішим капіляроскопічним методом 

клінічних досліджень. Кон’юнктивальна циркуляція представляє собою 

статистично правильний взірець системної мікроциркуляції. [98,108] 

Дослідження проводили до та після лікування за допомогою щілинної 

лампи ЩЛ-2Б, пристрою для візуалізації УВ-SL-85 виробництва 

ДП “ЛЭМТ”, персонального комп’ютера з операційною системою Windows 

10, лазерного принтера, об’єкт-мікрометра з ціною поділки 0,01 мм. 

Пацієнтка знаходилася в сидячому положенні на гвинтовому кріслі. Її голову 

встановлювали так, щоб вона щільно прилягала до підборідника та 
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налобника лицевої установки. Око жінки знаходилося на рівні основної 

головки призми, що досягалося підйомом підборідника. Погляд пропонували 

спрямувати доверху та до носа. При цьому для дослідження доступна значна 

частина кон’юнктиви склери зовнішнього кута ока. У зв’язку з рухомістю 

очного яблука частіше вдається вловити у фокусі ділянку кон’юнктиви з 

найбільшою різноманітністю судин гемомікроциркуляції. 

На отриманій мікрофотографії на основі морфологічних відмінностей 

ідентифікується характер мікросудин. Артеріоли та венули переважно 

розташовуються разом. Артеріоли проходять прямими стовбурами та на 

фотографії менш контрастні, ніж венули. Останні більш звивисті, їхній 

діаметр більший. Передкапілярні артеріоли та капіляри відрізняються 

калібром (8-18 мкм) і характером розташування, оскільки вони сполучають 

артеріоли та венули. Описана методика не дає можливості побачити стінку 

судини та пристінковий шар плазми, тому на фотографії контур судини 

визначають лише за видимим осьовим шаром еритроцитів, що 

розташовуються в центрі артеріол і венул. Пристінковий шар плазми складає 

2-3 мкм. У капілярах еритроцити безпосередньо стикаються з судинною 

стінкою. [108] 

Результати мікроскопії оцінювали за системою В.С. Волкова та співавт. 

(1976) (дод. Б, табл. Б.1). [108] Її переваги полягають у ширшому підборі 

критеріїв і їх більш конкретній кількісній інтерпретації, що дає можливість 

зменшити елемент суб’єктивізму. Ознаки змін гемомікроциркуляції мають 

градацію в 2 бали при нульовій оцінці у випадку відсутності ознак. Сума 

балів представляє загальний кон’юнктивальний індекс. 

На час проведення бульбарної мікроскопії враховували температуру в 

приміщенні, чим попереджували нагрівання чи висихання кон’юнктиви 

впродовж дослідження. Для того, щоб висновки були більш об’єктивними, 

бульбарну мікроскопію не проводили особам із захворюваннями рогівки та 

повік. Морфометрію мікросудин кон’юнктиви очного яблука здійснювали за 

допомогою об’єкт-мікрометра. 
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2.3. Морфологічні методи дослідження 

 

Для гістологічного дослідження ГМЦР адвентиції вен під час 

оперативного втручання (тубектомії лапароскопічним доступом) проводили 

забір біологічного матеріалу в 20 пацієнток (15 з ХЗПВСО і ВРВМТ, 5 з 

ізольованими ХЗПВСО). 

Гістологічний матеріал переважно був представлений фрагментами 

стінки оваріальної вени (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Варикозно розширена яєчникова вена. Пацієнтка Н., 34 р. 

Вивчення гемомікроциркуляторного русла в стінці вени проводили 

неін’єкційним методом за В.В. Купріяновим, забарвленням поперечних зрізів 

за Малорі та гематоксилін і еозином. 

 

Методика В.В. Купріянова полягає в наступному. Матеріал фіксували в 

12 %-му нейтральному формаліні з неодноразовою заміною розчину. 

Фіксація тривала до 1 місяця, після чого препарат промивали в проточній 

воді протягом 2-24 годин. Адвентицію відсепаровували за допомогою 

мікропінцетів і очного скальпеля. Отримані плівки імпрегнували нітратом 

срібла за методикою В.В. Купріянова (1965). Фарбовані препарати 

зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації, просвітляли в ксилолі та 
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заключали в полістерол. 

Для гістологічного дослідження брали шматочки вен, фіксували в 

12 %-му розчині нейтрального формаліну, після промивки та зневоднення в 

спиртах зростаючої концентрації заливали в парафін. Мікротомні зрізи 

завтовшки 6-8 мкм фарбували гематоксилін і еозином за Вейгертом, Малорі. 

Отримані гістологічні препарати вивчали на світловому мікроскопі 

Micros Austria MC300 і фотографували цифровою фотокамерою Toup Tek 

Photonics AMAO75 за допомогою програмного забезпечення Toup View v. 3 

(при збільшенні в ×200-1000 разів). 

 

2.4. Математично-статистичні методи 

 

Для формування баз даних і статистичної обробки матеріалу на всіх 

етапах дослідження були розроблені авторські комп’ютерні програми на 

основі Microsoft Excel (розрахунок середніх і відносних величин, їхніх 

похибок, t-тесту). Частина завдань виконувалася з використанням 

ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel і Statistica 7.0, 

зокрема програм описової статистики, парного та множинного кореляційно-

регресійного аналізу. [61,89,100,110,135,150] Середні величини були 

представлені як (М±m). Достовірність отриманих показників 

підтверджувалася 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) та 

визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р), результати 

вважали достовірними при р<0,05. [61,89,100,110,150] 

Оскільки деякі отримані дані належали до категорійних (якісних), 

оцінка достовірності їх різниці в різних групах спостереження та перевірка 

нульової гіпотези здійснювалися шляхом розрахунку критерію відповідності 
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χ2 Пірсона. [11,61,89,100,110,150] 

Збір даних проводився методом стратифікаційних (за окремими 

віковими групами, тільки жіноча стать) кластерних вибірок осіб, які 

проходили лікування в міському клінічному перинатальному центрі та 

жіночій консультації № 3 м. Івано-Франківськ. 

Вивчення взаємозв’язку між перебудовою ГМЦР адвентиції варикозно 

розширених оваріальних вен і змінами мікросудин кон’юнктиви очного 

яблука в жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ здійснювали за допомогою 

загальновизнаної методики парного кореляційного аналізу з використанням 

потужностей пакету статистичного аналізу Microsoft Excel. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ 

ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ 

СИСТЕМИ В ЖІНОК З ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН 

МАЛОГО ТАЗА 

 

3.1. Клінічна характеристика обстежених жінок 

 

У даному розділі була зроблена спроба в порівняльному аспекті 

представити основні моменти клінічної характеристики 30 жінок контрольної 

та 120 пацієнток основних груп (з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ, ізольованими 

ХЗПВСО). 

З метою адекватної оцінки достовірності отриманих даних при 

визначенні ефективності застосовуваних алгоритмів обстеження та 

лікувально-профілактичних заходів основні досліджувані групи пацієнток, а 

також контрольна підбиралися з урахуванням їх ідентичності за основними 

показниками, як-от вік, соціально-економічний і сімейний стан, наявність 

екстрагенітальної патології, обтяженого акушерського анамнезу тощо. 

Для виявлення факторів ризику в обстежених жінок проводився 

детальний аналіз ймовірних внутрішніх і зовнішніх значущих чинників: 

спадковість, вік, професійна належність, хронічні соматичні захворювання та 

їхній перебіг, характер менструальної, дітородної функцій і статевого життя, 

перенесені гінекологічні захворювання. 

Середній вік обстежених пацієнток першої та другої груп становив 

(32,1±2,8) і (31,8±3,5) років відповідно, що практично співпадало з 

показниками групи контролю ((29,4±3,2) років). Розподіл жінок за 

віковим складом у першій групі був наступним: 18-25 років – 18 

((26,5±5,4) %), 26-35 – 29 ((42,6±6,0) %), більше 36 – 21 ((30,9±5,6) %); у 

другій – 12 ((23,1±5,8) %), 22 ((42,3±6,9) %), 18 ((34,6±6,6) %) відповідно. 

Віковий склад пацієнток контрольної групи був приблизно однаковим, а 



 63 
саме: 18-25 років – 8 ((26,7±8,1) %), 26-35 – 14 ((46,7±9,1) %), 36-45 – 8 

((26,7±8,1) %) (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл обстежених жінок за віком, роки 

 

Досліджувані 

групи 

Вік 
Середній 

вік (М±m) 
18-25 років 26-35 років 36-45 років 

абс. % абс. % абс. % 

Перша група 

(n=68) 
18 26,5±5,4 29 42,6±6,0 21 30,9±5,6 32,1±2,8 

Друга група 

(n=52) 
12 23,1±5,8 22 42,3±6,9 18 34,6±6,6 31,8±3,5 

Контрольна 

група (n=30) 
8 26,7±8,1 14 46,7±9,1 8 26,7±8,1 29,4±3,2 

Примітка. Перша група/контрольна група – p>0,05; друга 

група/контрольна група – p>0,05. 

 

Аналіз факторів професійної зайнятості пацієнток продемонстрований 

у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Розподіл обстежених жінок за професійною зайнятістю 

 

Досліджува

ні групи 

Професійна зайнятість 

робітниці домогосподарки службовці студентки 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Перша група 

(n=68) 
32 

47,15± 

6,1*• 13 19,1±4,8 8 11,8±3,9• 15 
22,1±

5,0* 

Друга група 

(n=52) 
13 25,0±6,0 12 23,1±5,8 17 32,7±6,5 10 

19,2±

5,5* 
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Продовження табл. 3.2 

Досліджува

ні групи 

Професійна зайнятість 

робітниці домогосподарки службовці студентки 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Контрольна 

група (n=30) 
6 20,0±7,3 10 33,3±8,6 12 40,0±8,9 2 

6,7± 

4,6 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – p<0,05; • – перша група/друга група – p<0,05. 

 

Проведені дослідження показали, що переважна більшість жінок 

першої групи займалася фізичною працею, з них робітницями були 32 

((47,15±6,1) %), домогосподарками – 13 ((19,1±4,8) %) При детальнішому 

вивченні умов праці було встановлено, що тривале статичне навантаження в 

положенні стоячи чи сидячи в другій групі спостерігалося в 38 ((55,9±6,0) %) 

і 7 ((10,3±3,7) %) випадках, надмірні фізичні навантаження, особливо 

пов’язані з підйомом вантажів, – 12 ((23,1±4,6) %) і 6 ((11,5±4,4) %) 

відповідно. На нашу думку, такі несприятливі умови праці мали негативний 

вплив на венозну гемодинаміку. 

Аналіз фактора зайнятості серед працездатного населення показав, що 

частка непрацюючих серед жінок другої групи була в 1,2 раза більшою 

порівняно з першою. Ризик виникнення ВРВМТ в робітниць був достовірно 

вищим порівняно з контрольною (ВШ 3,56; 95 % ДІ 1,29-9,80; р=0,02) та 

другою (ВШ 2,67; 95 % ДІ 1,21-5,86; р=0,02) групами. Працюючі жінки, які 

займалися розумовою працею, переважали в другій ((32,7±6,5) %) і 

контрольній ((40,0±8,9) %) групах. 

Результати вивчення статевої функції (рис. 3.1) показали, що раннє 

статеве життя (до 18 років) розпочали в 2,7 раза більше пацієнток першої 

групи, 3,1 – другої проти групи контролю. 

У багатьох жінок поінформованість про гігієну статевого життя, 

контрацепцію тощо була відсутньою чи неповною. Між першою та 
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другою групами були виявлені достовірні розходження за кількістю 

статевих партнерів під час усього сексуального життя. Більше 3-х 

статевих партнерів мали 24 ((35,3±5,8) %) жінки першої групи, 17 

((32,7±6,5) %) – другої проти даних контролю (р<0,05), де моногамність у 

статевих стосунках переважала (21; (70,0±8,4) %). Нерегулярне статеве 

життя мали 47 ((69,1±5,6) %) пацієнток першої групи, 25 ((48,1±6,9) %) – 

другої. 

 
Рис. 3.1. Питома вага початку раннього статевого життя в 

досліджуваних групах, %. 

 

Основні скарги жінок з боку статевої функції в досліджуваних групах 

були на диспареунію (рис. 3.2). Встановлено, що в пацієнток першої групи 

ризик виникнення сексуальної дисфункції був достовірно вищим порівняно з 

другою: диспареунії (ВШ 2,39; 95 % ДІ 1,14-5,04; р=0,03) й аноргазмії 

(ВШ 2,60; 95 % ДІ 1,12-6,06; р=0,04). 

Щодо застосування контрацептивних засобів було виявлено, що майже 

половина жінок першої групи вдавалися до перерваного статевого акту, що 

негативно впливає на венозну гемодинаміку малого таза та достовірно 

збільшує ризик виникнення ВРВМТ на тлі хронічних запальних процесів 
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репродуктивної системи (ВШ 2,41; 95 % ДІ 1,11-5,24; р=0,04) (рис. 3.3). 

 
Примітка. * – p<0,05 порівняно з другою групою. 

Рис. 3.2. Розлади статевої функції жінок у досліджуваних групах, %. 

 

 
Примітка. * – p<0,05 між групами. 

Рис. 3.3. Порівняльний структурний розподіл використовуваних 

методів контрацепції в досліджуваних групах. 
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Вивчення особливостей менструальної функції показало присутність 

гормонального дисбалансу в жінок досліджуваних груп. Звертала на себе увагу 

висока частота нерегулярного менструального циклу проти даних контролю (в 

першій групі – у 8,6 раза, другій – 8,9 відповідно; p<0,05) (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Характеристика менструальної функції обстежених жінок 

 

Показник 

Досліджувані групи 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Опсоменорея 2 2,9±2,0 3 5,8±3,2 - - 

Олігоменорея 8 11,8±3,9 6 11,5±4,4 - - 

Альгодисменорея 34 50,0±6,1* 28 53,8±6,9* 7 23,3±7,7 

Менометрорагії 10 14,7±4,3* 7 13,4±4,7 1 3,3±3,3 

Передменструальний 

синдром 
31 45,6±6,0* 27 51,9±6,9* 5 16,7±6,8 

Нерегулярний 

менструальний цикл 
39 57,4±6,0* 31 59,6±6,8* 2 6,7±4,6 

Регулярний 

менструальний цикл 
29 42,6±6,0* 21 40,4±6,8* 28 93,3±4,6 

Примітка. * –  перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – p<0,05. 

 

Менархе в межах вікової фізіологічної норми (11-13 років) 

спостерігалося у 87 ((72,5±4,1) %) обстежених пацієнток і в усіх жінок 

контрольної групи, у 14-15 – 25 ((20,8±3,7) %), у 15-16 – тільки у 8 

((6,7±2,3) %) осіб, водночас усі жінки були рівномірно представлені в усіх 

групах спостереження. 

Найпоширенішими формами порушень менструальної функції були 
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наступні: передменструальний синдром у 2,7 і 3,1 раза перевищував дані 

контролю (31 ((45,6±6,0) %) пацієнтка першої, 27 ((51,9±6,9) %) – другої 

проти 5 ((16,7±6,8) %) у контролі; р<0,05); альгодисменорея – 2,1 і 2,3 

відповідно (34 ((50,0±6,1) %) особи першої, 28 ((53,8±6,9) %) – другої проти 7 

((23,3±7,7) %) у контролі; р<0,05). 

Порушення менструального циклу у вигляді мізерних скудних 

менструацій (олігоопсоменорея) зустрічалися в поодиноких випадках в обох 

досліджуваних групах. 

Вивчаючи репродуктивний анамнез пацієнток, встановили, що жінки 

першої групи мали в 3,4 раза вищий паритет пологів порівняно з другою 

(р<0,05) (ВШ 3,51; 95 % ДІ 1,37-8,97; р=0,01) і контролем (ВШ 3,55; 95 % ДІ 

1,11-11,36; р=0,04), що також можна вважати провідним фактором ризику 

розвитку ВРВМТ. 

Також слід відмітити, що в досліджуваних групах значущою була частка 

мимовільних викиднів (у 4,7 раза більше в першій групі; р<0,05) (ВШ 4,23; 95 % 

ДІ 1,15-15,62; р=0,04) і завмерлих вагітностей, що може свідчити не тільки про 

асоційовану гормональну дисфункцію, але й про перенесені в анамнезі гострі 

запальні захворювання специфічної етіології (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Особливості репродуктивної функції обстежених жінок 

 

Показник 

Досліджувані групи 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Три та більше 

пологів 
24* 35,3±5,6** 7 13,5±4,7 4 13,3±6,2 

Вторинне непліддя 9 13,2±4,1 6 11,5±4,4 - - 

Синдром втрати 

плода 
9 13,2±4,1 8 15,4±5,0 - - 
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Продовження табл. 3.4 

Показник 

Досліджувані групи 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Позаматкова 

вагітність 
7* 10,3±3,7 6* 11,5±4.4 1 3,3±3,3 

Мимовільний 

викидень 
14 20,6±3,9** 3 5,8±3.2 - - 

Артифіціальний 

аборт 
5* 7,4±3,2 4* 7,7±3,7 1 3,3±3,3 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – р<0,05; ** – перша група/друга група – р<0,001. 
 

Зважаючи на провідне значення ДСТ в розвитку варикозної хвороби 

та вивчаючи соматичні захворювання в досліджуваних групах, 

насамперед звертали увагу на ті особливості, що належать до системних 

фенотипічних проявів недиференційованих форм ДСТ (загальний 

інфантилізм, міопія, патологія хребта, пролапс мітрального клапана 

(ПМК), гастродуоденіт, нефроптоз, варикозне розширення вен нижніх 

кінцівок (ВРВНК), пахова грижа (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Частота соматичних захворювань – проявів недиференційованих форм 

дисплазії сполучної тканини – в жінок досліджуваних груп 

 

Соматичне 

захворювання 

Досліджувані групи 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Загальний інфантилізм 12 17,6±4,6 2 3,8±2,7 - - 
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Продовження табл. 3.5 

Соматичне 

захворювання 

Досліджувані групи 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Міопія 15 17,6±4,6*˚ 3 5,8±3,2* 1 3,3±3,3 

Патологія хребта 3 4,4±2,5 - - - - 

ПМК 5 7,4±3,2˚ 1 1,9±1,9 - - 

Гастродуоденіт 8 11,8±3,9*˚ 2 3,8±2,7 1 3,3±3,3 

Нефроптоз 7 10,3±3,7˚ 1 1,9±1,9 - - 

ВРВНК 18 26,5±5,4˚ 2 3,8±2,7 - - 

Пахова грижа 5 7,4±3,2 - - - - 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – р<0,05; ˚ – перша група/друга група – p<0,05. 

 

Попри наявність розглянутих патологій у досліджуваних групах і групі 

контролю, чітко простежується їх достовірна перевага в першій групі 

(р<0,05). 

Отже, отримані результати даних анамнезу пацієнток 

досліджуваних груп підтвердили та продемонстрували вагому роль ДСТ в 

ґенезі ВРВМТ. 

 

3.2. Характеристика больового синдрому в жінок досліджуваних 

груп 

 

Основною скаргою пацієнток у проведеному дослідженні був тазовий 

біль. Термін “ХТБ” використовують у разі тривалості болю протягом 6 

місяців і більше. Зважаючи на це, розподіл жінок у досліджуваних групах за 

тривалістю больового анамнезу виглядав наступним чином: більше 6 

місяців – 1 рік; від 1 року до 3; більше 3 років (рис. 3.4). 
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Примітка. * – різниця р<0,05. 

Рис. 3.4. Структура обстежуваних жінок за тривалістю больового 

анамнезу в досліджуваних групах, %. 

 

Проведений аналіз скарг обстежених пацієнток продемонстрував 

тривалий больовий анамнез в осіб першої групи: больовий синдром понад 3 

роки в 1,5 раза частіше мали пацієнтки з ВРВМТ (66,2 %), хоча в другій групі 

їх відсоток був не менш вагомим (46,2 %; р<0,05), що свідчить про існуючу 

резистентність до стандартних лікувальних програм. Особи з тривалістю 

ХТБ до 1 року частіше зверталися до жіночої консультації за медичною 

допомогою. 

У першій групі переважав сильний рівень болю, другій – помірний. 

Пацієнтки другої групи з ізольованими ХЗПВСО вказували на наявність 

постійного тупого ниючого болю в нижніх відділах живота. 32 особи 

((61,5±6,1) %) відмічали іррадіацію болю в крижі, практично кожна друга 

жінка виказувала скарги на важкість і дискомфорт у лівій і правій клубових 

ділянках. Біль посилювався в період менструації, при фізичному 

навантаженні, гінекологічному обстеженні. 

Для 80,0 % пацієнток першої групи з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ 
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характерним був тягнучий, тупий, пекучий біль з іррадіацією в нижні 

кінцівки. Найчастіше провокаційним чинником були тривалі статичні та 

динамічні навантаження. Більшість пацієнток (85,0 %) відзначали посилення 

болю в другу фазу менструального циклу. 89,0 % осіб вказували на відчуття 

тяжкості в нижніх відділах живота, проте чітко локалізувати свої больові 

відчуття могли тільки 30,0 % хворих. Біль зменшувався в положенні лежачи 

на спині з піднятими вгору нижніми кінцівками. 

Аналіз результатів оцінки болю за ВАШ виявив у 6 ((28,6±9,9) %) 

пацієнток першої групи з І ступенем дилатації варикозно розширених вен 

біль легкого ступеня (1-3 бали), 8 ((38,1±10,6) %) – помірно виражений (4-6 

балів), 7 ((33,3±10,3) %) – виражений (7-10 балів). У 2 ((8,7±5,9) %) хворих з 

ІІ ступенем дилатації біль був легким, 12 ((52,2±10,14) %) – помірним, 9 

((39,1±10,2) %) – вираженим. У 16 ((66,7±9,6) %) жінок з ІІІ ступенем 

дилатації біль був вираженим, 7 ((29,2±9,4) %) – помірним, 1 ((4,2±4,1) %) – 

легким (рис. 3.5). 

 
Примітка. * – p<0,05 порівняно з групою жінок з І та ІІ ступенями 

дилатації; ** – p<0,05 порівняно з пацієнтками другої групи. 

Рис. 3.5. Розподіл жінок за інтенсивністю болю за візуально-

аналоговою шкалою з урахуванням ступеня дилатації вен малого таза, %. 

 

В 11 ((21,2±5,7) %) пацієнток другої групи (ХЗПВСО) біль був легким, 
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27 ((51,9±6,9) %) – помірним, 14 ((26,9±6,2) %) – вираженим. 

При ІІІ ступені дилатації відсоток жінок з вираженим болем був 

достовірно вищим порівняно з І ступенем у 2,0 раза, при ІІ – 1,7. Були 

встановлені паралелі між відсотком помірного (51,9 %) болю в пацієнток 

другої групи та жінок першої групи з ІІ ступенем дилатації (52,2 %). 

Представлена оцінка вираженості болю залежно від ступеня дилатації 

вен продемонструвала наступне (табл. 3.6). Середня оцінка інтенсивності 

болю за ВАШ в першій групі з І ступенем дилатації вен складала 

(6,93±0,16) балів; ІІ – (7,65±0,34) балів; ІІІ – (8,64±0,47) балів. У другій групі 

цей показник практично відповідав даним першої групи з І ступенем 

дилатації варикозно розширених вен ((6,87±0,23) балів). 

Таблиця 3.6 

Оцінка інтенсивності болю в обстежуваних жінок за візуально-

аналоговою шкалою, M±m 

 

Показники 

ХЗПВСО+ВРВМТ з різним 

ступенем дилатації вен (n=68) (І – 

21; ІІ – 23; ІІІ – 24) 

ХЗПВСО (n=52) 

ВАШ, бали 

І – (6,93±0,16) 

ІІ – (7,65±0,34)* 

ІІІ – (8,64±0,47)* 

6,87±0,23 

Примітка. * – перша група (ІІ, ІІІ ст. дилатації)/друга група – p<0,05. 

 

Аналіз даних болю за ВАШ в пацієнток І групи показав залежність 

його інтенсивності від ступеня дилатації варикозно розширених вен малого 

таза. 

Дані опитувальника Мак Гілла дали змогу отримати більш детальну 

характеристику больового синдрому (табл. 3.7), оскільки оцінка результатів 

надає можливість одержати не лише кількісну, а й якісну характеристику 

больового синдрому – оцінити ІКВД і значущість слів дескрипторів (РІБ). 
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Таблиця 3.7 

Характеристика больового синдрому за опитувальником Мак Гілла в 

обстежуваних жінок, M±m 

 

Показники 
Перша група (ВРВМТ з різним ступенем 

дилатації вен) (n=68) (І – 21; ІІ – 23; ІІІ – 24) 

Друга група 

(n=52) 

РІБ 

І – (10,12±0,61) 

ІІ – (13,61±0,61)* 

ІІІ – (15,64±0,93)* 

9,95±0,53 

ІКВД 

І – (7,53±0,34) 

ІІ – (8,62±0,26)* 

ІІІ – (8,74±0,37)* 

7,12±0,35 

Сенсорний 

ІКВД 

І – (5,21±0,22) 

ІІ – (5,32±0,11) 

ІІІ – (5,38±0,17) 

4,82±0,44 

Афективний 

ІКВД 

І – (2,31±0,16) 

ІІ – (3,30±0,15)* 

ІІІ – (3,36±0,20)* 

2,56±0,18 

Сила болю 

І – (2,31±0,18) 

ІІ – (2,89±0,16)* 

ІІІ – (3,12±0,10)* 

2,24±0,16 

Примітка. * – перша група (ІІ, ІІІ ст. дилатації)/друга група – p<0,05. 

 

Значення ІКВД за афективною шкалою, що відображає емоційний 

аспект болю в термінах напруження, страху, гніву або вегетативних реакцій, 

демонструє, що тривалий сильний біль швидше призводить до порушення 

психічного стану жінок. 

Відповідно до опитувальника болю Мак Гілла, в першій групі були 

відзначені скарги, характерні для запального болю та ВРВМТ, особливо в 

пацієнток з ІІ і ІІІ ступенями дилатації вен: ниючий, тягнучий біль 
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спостерігався в 43 ((91,5±4,1) %) осіб, тупий розпираючий біль без чіткої 

локалізації – 23 ((48,9±7,3) %), біль, що викликав почуття втоми, тривоги, 

іноді нудоти – 53 ((77,9±5,0) %). Як біль-страждання його оцінили 12 

((17,6±4,6) %) осіб першої групи. За характером перебігу біль постійного 

характеру був відзначений у 63 ((92,6±3,2) %) пацієнток першої групи, 

іррадіація в пряму кишку – 36 ((52,9±6,1) %), поперекову область – 38 

((55,8±6,0) %), зовнішні статеві органи та промежину – 47 ((69,1±5,6) %), 

нижні кінцівки – 36 ((52,9±6,1) %). 

46 ((88,5±4,4) %) жінок другої групи вказували на ниючий, тягнучий 

біль, 28 % – тупий без чіткої локалізації. За характером перебігу біль 

постійного характеру був відзначений у 42 ((80,7±5,5) %) пацієнток, 

іррадіація в пряму кишку – 23 ((44,2±6,9) %), поперекову ділянку – 29 

((55,8±6,9) %), зовнішні статеві органи та промежину – 14 ((26,9±6,2) %). 

Величина показників, як-от РІБ, ІКВД, сенсорний та афективний ІКВД, 

сила болю, в осіб першої групи залежала від ступеня дилатації варикозно 

розширених вен. Слід зазначити, що ці ж показники в пацієнток другої групи 

практично співпадали з даними першої групи з І ступенем дилатації 

варикозно розширених вен. 

Згідно з даними опитувальника короткої оцінки болю, на момент 

обстеження біль легкого ступеня (1-3 бали) був діагностований у 6 

((28,6±9,9) %) хворих першої групи з І ступенем дилатації варикозно 

розширених вен; помірно виражений (4-6 балів) – 8 ((38,1±10,6) %), 

виражений (7-10 балів) – 7 ((33,3±9,8) %). У 14 ((60,9±10,2) %) пацієнток з ІІ 

ступенем дилатації та 17 ((70,8±9,3) %) – ІІІ біль був вираженим (7-10 балів), 

у 9 ((39,1±10,2) %) осіб з ІІ ступенем – помірним (4-6 балів). 

В 11 ((21,2±5,7) %) пацієнток ІІ групи біль був слабко, 27 

((51,9±6,9) %) – помірно, 14 ((26,9±6,2) %) – вираженим. 

Цей опитувальник дав змогу виявити найсильніший і найслабший біль, 

який хворі відчували протягом останньої доби. За даними цієї шкали можна 

встановити, як інтенсивність болю впливала на якість життя пацієнток через 
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різні чинники: повсякденну активність, зміни настрою, здатність рухатися, 

виконувати домашню роботу, стосунки з оточенням, сон, здатність 

отримувати задоволення від життя. 

Отже, було виявлено, що погіршення загальної активності відзначалося 

в 46 ((67,6±5,7) %) жінок першої групи, вплив симптомів на ходу – 31 

((45,6±6,0) %), повсякденну роботу та професійну діяльність – 59 

((86,8±4,1) %). Порушення сну спостерігалося в половини пацієнток першої 

групи, емоційна лабільність з частою зміною настрою – 54 ((79,4±4,9) %), 

схильність до депресії – третини. Зниження задоволення від життя було 

виявлене в 59 ((86,8±4,1) %) осіб. Тимчасове полегшення болю на 10 % на тлі 

загальноприйнятої терапії відзначили 59,0 % жінок, 20,0 % – 5 (7,4 %), тоді 

як відсутність змін спостерігалася в третини опитуваних. Ці дані свідчать про 

те, що попереднє лікування не було ефективним. 

Схожими були дані короткої оцінки болю при анкетуванні жінок II 

групи. Вплив ХТБ на повсякденну активність відмічали 34 ((65,4±6,6) %) 

пацієнтки, зміни настрою – 39 ((75,0±6,0) %), здатність рухатися – 23 

((44,2±6,9) %), виконувати повсякденну роботу – 43 ((82,7±5,2) %). Вплив 

больового синдрому на відносини з іншими людьми був виявлений у 31 

((59,6±6,8) %) жінки, сон – 23 ((44,2±6,9) %), отримання задоволення від 

життя – 44 ((84,6±5,0) %). Також спостерігалася неефективність попередніх 

лікувальних заходів. Полегшення болю протягом останніх 24 годин на тлі 

лікування лише на 10 % констатували більше половини жінок (28; 

(53,8±6,9) %), 20 % – 6 ((11,5±4,4) %), 30 % – 4 ((7,7±3,7) %). Решта опитаних 

вважала інтенсивність больового синдрому незмінною. 

Враховуючи те, що інтенсивність хронічного болю змінюється 

протягом доби, існувала можливість проаналізувати її за даними короткого 

опитувальника болю на час опитування, в моменти найбільшої та найменшої 

вираженості больових відчуттів, а також середнє значення впродовж 24 

годин. Знов-таки, були отримані результати, що перекликаються з даними 

оцінки болю за ВАШ й опитувальником Мак Гілла. Зміна інтенсивності болю 
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протягом доби серед жінок другої групи та першої з І ступенем дилатації 

варикозно розширених вен і за показником мінімального рівня болю в осіб з 

ІІ ступенем дилатації знаходилися практично на одному рівні. 

Оцінка інтенсивності больового синдрому в пацієнток досліджуваних 

груп за даними чотирьох складових ВАШ представлена в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Характеристика больового синдрому в жінок досліджуваних груп за 

даними чотирьох складових візуально-аналогової шкали, M±m 

 

Складові ВАШ 

Жінки з ХЗПВСО і ВРВМТ з 

різним ступенем дилатації вен 

(n=68) (І – 21; ІІ – 23; ІІІ – 24) 

Жінки з ХЗПВС 

(n=52) 

Біль, на момент 

опитування, бали 

І – (6,51±0,30) 

ІІ – (7,23±0,41) 

ІІІ – (8,11±0,52)* 

6,53±0,32 

Середній рівень 

болю, бали 

І – (5,94±0,40) 

ІІ – (6,23±0,32) 

ІІІ – (7,82±0,21)* 

5,61±0,21 

Мінімальний 

рівень болю, бали 

І – (3,54±0,21) 

ІІ – (3,73±0,32) 

ІІІ – (3,82±0,34)* 

3,61±0,41 

Максимальний 

рівень болю, бали 

І – (6,71±0,42) 

ІІ – (7,15±0,36) 

ІІІ – (8,63±0,51)* 

6,81±0,51 

Примітка. * – перша група (ІІІ ст. дилатації)/друга група – p<0,05. 

 

Отже, ХТБ необхідно розглядати як складний багаторівневий 

полісистемний патологічний процес, стійкість якого визначається 

взаємозалежним і взаємообумовленим впливом різних патологічних станів, 

зокрема гормонального балансу, гемодинаміки та мікроциркуляції в органах 
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малого таза, з обов’язковим урахуванням психофізіологічних характеристик 

особистості та психіки пацієнток. 

 

3.3. Стан мікробіоценозу піхви обстежених жінок 

 

При гінекологічному огляді пацієнток першої групи варикозне 

розширення вен вульви та піхви було виявлене в 24 ((35,3±5,8) %) випадках. 

При огляді в дзеркалах ціаноз піхви спостерігався в 56 ((82,4±4,6) %) осіб, 

гіпертрофована синюшна шийка матки – 23 ((33,8±5,2) %), значні слизові 

виділення – 53 ((77,9±5,0) %). При бімануальному обстеженні наявність 

тяжів і вузликів вен на стінках таза відмічали в 56 ((82,4±4,6) %) жінок, 

болючість стінок таза при пальпації – 52 ((76,5±5,1) %), пастозність і 

болючість склепінь піхви на стороні патології – 47 ((69,1±5,6) %), збільшення 

придатків матки – 58 ((85,3±4,3) %), чутливість у ділянці придатків матки та 

крижово-маткових зв’язок – 62 ((91,2±3,4) %), болючість при зміщенні тіла 

матки – 48 ((70,6±5,5) %). 

У другій групі лейкорея була виявлена в 6 ((11,5±4,4) %) пацієнток, 

набрякла синюшна слизова піхви – 8 ((15,4±5,0) %), пастозність і болючість 

склепінь піхви на стороні патології – 11 ((21,2±5,7) %), збільшення придатків 

матки – 37 ((71,2±6,3) %), чутливість у ділянці придатків матки – 46 

((88,5±4,4) %), болючість при зміщенні тіла матки – 44 ((84,6±5,0) %). 

З метою оцінки стану мікробіоценозу піхви обстежених жінок було 

проведене дослідження якісного та кількісного складу вагінального біотопу 

за допомогою бактеріоскопічного та бактеріологічного методів. 

У контрольній групі при бактеріоскопічному дослідженні виділень з 

піхви переважав ІІ ступінь чистоти (26; (86,6±6,2) %), ІІІ спостерігався лише 

в 4 ((13,3±6,2) %) осіб. У першій групі ІІ ступінь чистоти був діагностований 

у 32 ((47,1±6,1) %) жінок, ІІІ – 36 ((52,9±6,1) %), у другій групі – 23 

((44,2±6,9) %) і 29 ((55,8±6,8) %) відповідно. 

При вивченні видового складу мікрофлори піхви в осіб контрольної 
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групи здебільшого висівалися молочнокислі бактерії: Lactococcus spp. у 28 

((93,3±4,6) %), Lactobacillus spp. – 26 ((86,7±6,2) %). Спостерігалася наявність 

незначної кількості факультативних анаеробів: сапрофітні й епідермальні 

стафілококи в 2 ((6,7±4,6) %) жінок, Сandida albicans – 2 ((6,7±4,6) %), E. colli 

й інші бактерії роду Enterobacteriaceae – 6 ((20,0±7,3) %), Corynebacterium 

spp. – 2 ((6,7±4,6) %). У 3 ((10,0±5,5) %) осіб висівалися фузобактерії, 

превотели, вайонели й інші умовно-патогенні мікроорганізми. 

У жінок першої та другої груп частота висівання молочнокислих 

бактерій була нижчою, ніж у контролі. Нормальні концентрації Lactococcus 

spp. спостерігалися в 29 ((42,6±6,0) %) пацієнток першої групи, 21 

((40,4±6,8) %) – другої, Lactobacillus spp. – 31 ((45,6±6,0) %) і 23 

((44,2±6,9) %) відповідно. У більшості жінок обох досліджуваних груп були 

виявлені вищі концентрації штамів факультативно-анаеробних бактерій: 

Enterococcus spp. – 41 ((60,3±5,9) %) пацієнтки першої групи, 36 

((69,2±6,4) %) – другої, Corynebacterium spp. – 45 ((66,2±5,7) %) і 31 

((59,6±6,8) %), Enterobacteriecae, зокрема E. Colli, – 39 ((57,4±6,0) %) і 33 

((63,5±6,7) %), Candida albicans – 3 ((4,4±2,5) %) і 2 ((3,8±2,7) %), Gardnerella 

vaginalis – 18 ((26,5±5,4) %) і 14 ((26,9±6,2) %) відповідно. В обох групах 

відмічали більшу частоту висівання стафілококів і стрептококів, 

різноманітність їхніх штамів. У 31 ((45,6±6,0) %) жінки першої групи та 23 

((44,2±6,9) %) – другої була виявлена умовно патогенна мікрофлора. 

Отже, проаналізувавши склад вагінального біотопу в пацієнток 

досліджуваних груп, отримали, що в першій групі бактеріальний вагіноз 

(дисбіоз) спостерігався у 18 ((26,5±5,4) %) випадках, вагінальний кандидоз – 

3 ((4,4±2,5) %). Нормальний мікробний пейзаж піхви мали 47 ((69,1±5,6) %) 

жінок: у 23 ((48,9±7,3) %) з них був нормоценоз, 24 ((51,1±7,3) %) – 

проміжний тип біоценозу, для якого характерні помірне зниження кількості 

лактобактерій, присутність грампозитивних коків, грамнегативних паличок, 

лейкоцитів, епітеліальних клітин. 

У другій групі нормальний мікробний пейзаж піхви спостерігався в 36 
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((69,2±6,4) %) пацієнток: нормоценоз – 17 ((47,2±8,3) %), проміжний тип – 19 

((52,8±8,3) %). 

Слід відмітити відсутність жінок з IV ступенем чистоти піхви й 

інфекціями ТОRCH-групи, які намагалися ідентифікувати методом 

полімеразно-ланцюгової реакції, серед обстеженого контингенту, що 

пов’язано з зумисним виключенням пацієнток зі специфічними запальними 

захворюваннями при проведенні інфекційного скринінгу на етапі 

формування груп. 

Отже, склад виділеної мікрофлори в жінок досліджуваних груп 

складався з умовно-патогенних мікроорганізмів, які, як відомо, не 

викликають запальних змін статевих органів, проте за певних умов можуть 

ставати патогенними за рахунок зміни їхніх якісних і кількісних показників. 

Особливості представленого мікробного складу разом з результатами 

бактеріоскопічного дослідження виділень з піхви вказують на відсутність 

ознак гострого запального процесу, про що також свідчили результати 

загального аналізу крові, а саме нормальні показники лейкоцитарної 

формули, швидкості осідання еритроцитів. 

Як продемонстрували отримані дані, включені в дослідження жінки 

обох груп мали скарги на ХТБ і відсутність ознак гострого запального 

процесу. 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях: 

1. Дрогомирецька НВ, Геник НІ, Остафійчук СО. Використання шкал для 

оцінки болю (Pain Assessment Scales) в комплексному обстеженні жінок з 

хронічним тазовим болем. Галиц. лікар. вісн. 2014;21(1):22-3. 

2. Дрогомирецька НВ, Геник НІ. Оцінка інтенсивності больового 

синдрому у жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих 

органів на фоні варикозного розширення вен малого тазу. В: Зб. наук. пр. 

Всеукр. міждисциплін. наук.-практ. конф. Жіноче здоров’я: імплементація 

сучасних протоколів в клінічну практику; 2018 Бер 1-2; Тернопіль. 

Тернопіль: Вид-во “Підручники і посібники”; 2018. с. 51-2. 
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3. Остафійчук СО, Геник НІ, Дрогомирецька НВ, Волосовський ПР. 

Оцінювання ефективності терапії хронічного тазового болю у жінок з 

варикозним розширенням вен малого таза. Здоровье женщины. 2016;(8):90-3. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ В ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ ВНУТРІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ З І БЕЗ 

ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА 

 

4.1. Ехографічна картина внутрішніх статевих органів і стан 

гемодинаміки малого таза в жінок досліджуваних груп 

 

Симптоми ВРВМТ володіють низькою специфічністю, тому всім 

пацієнткам досліджуваних груп було проведене УЗД органів малого таза, що 

є оптимальним методом амбулаторного обстеження хворих з підозрою на 

ВРВМТ, де використовували поєднання трансабдомінального та 

трансвагінального методів дослідження. 

Ехографічне дослідження проводилося на етапі формування груп з 

метою виключення з дослідження жінок з органічними гінекологічними 

патологіями, як-от доброякісні пухлини внутрішніх статевих органів, 

аденоміоз, гострі запальні захворювання органів малого таза. 

Анатомічні особливості яєчників у пацієнток досліджуваних груп 

представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Анатомічні особливості яєчників у жінок досліджуваних груп 

 

Ознаки 

Групи хворих 

перша група 

(n=68) 
друга група (n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

правий 

яєчник 

Розташування, абс./% 

Типове 47/69,1* 45/66,2 39/75,0* 34/65,4 28/93,3 
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Продовження табл. 4.1 

Ознаки 

Групи хворих 

перша група 

(n=68) 
друга група (n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

правий 

яєчник 

Розташування, абс./% 

Прилягає до 

бокової стінки  
21/30,9* 23/33,8 13/25,0* 18/34.6 2/6,7 

Форма, абс./% 

Звичайна 19/27,9* 17/25,0 13/25,0* 14/26,9 27/90.0 

Неправильна 49/72,1* 51/75,0 39/75,0* 38/73,1 3/10.0 

Розміри, М±m 

Довжина, мм 32±0,08* 30±0,08 35±0,08* 38±0,08 33±0,09 

Товщина, мм 25±0,05* 23±0,08 30±0,06* 36±0,04 25±0,08 

Ширина, мм 20±0,08* 23±0,07 32±0,06* 36±0,07 28±0,02 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи 

контролю – р<0,05. 

 

Аналізуючи результати УЗД придатків, діагностували деяке зменшення 

об’єму яєчників у пацієнток першої групи ((16,0±0,07) см3 і (15,80±0,08) см3 

проти (23,1±0,06) см3 у контролі), що, очевидно, пов’язано з порушенням 

гормонального балансу, про що свідчать роботи А.М. Григоренко (2012), та 

збільшення об’єму яєчників у другій групі ((33,0±0,06) і (35,9±0,06) см3), що 

є наслідком венозного застою, що призводить до їх набряку. 

При обстеженні венозної системи малого таза (табл. 4.2) було 

встановлене статистично вірогідне збільшення діаметра основних венозних 

колекторів у жінок першої групи проти даних контролю: маткові вени 

((1,20±0,23) см справа і (1,26±0,25) см зліва; р<0,01); внутрішні клубові вени 

((1,55±0,21) см справа й (1,64±0,20) см зліва; р<0,001); яєчникові вени 
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((0,68±0,09) см справа та (0,71±0,10) см зліва; р<0,05); аркуатні вени 

((0,44±0,01) см; р<0,001). 

Таблиця 4.2 

Дані ультразвукового дослідження венозної системи малого таза в 

досліджуваних групах, M±m 

 

Локалізація 

Групи Контроль

на група 

(n=30) 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

Діаметр маткових вен, см 
справа 1,20±0,23* • 0,69±0,03* 0,58±0,02 

зліва 1,26±0,25* •    0,73±0,03* 0,60±0,02 

Діаметр внутрішніх 

клубових вен, см 

справа 1,55±0,21* • 0,89±0,12 0,80±0,10 

зліва 1,64±0,20* • 0,90±0,02* 0,84±0,02 

Діаметр яєчникових вен, 

см 

справа 0,68±0,09* • 0,39±0,02* 0,23±0,02 

зліва 0,71±0,10* • 0,46±0,02* 0,24±0,01 

Діаметр аркуатних вен, см справа 0,44±0,01* • 0,24±0,03* 0,12±0,08 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – p<0,05; • – перша група/друга група – p<0,05.  

 

Згідно з класифікацією варикозу вен малого таза (Волкова А.Є. та 

співавт., 2000), залежно від локалізації венозної ектазії та діаметра вен I 

ступінь зустрічався в 21 ((30,9±5,6) %), II – 23 ((33,8±5,7) %), III – 24 

((35,3±5,8) %) випадках (рис. 4.1). 

У пацієнток другої групи відмітили незначне збільшення діаметра вен 

малого таза порівняно з контролем, що, очевидно, пов’язано з венозним 

застоєм, що супроводжує хронічний запальний процес. В обох групах 

статистично достовірно збільшувався діаметр маткових, яєчникових та 

аркуатних вен. Внутрішні клубові вени дещо розширювалися, але різниця 

показників з нормою була статистично недостовірною. 
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Рис. 4.1. Розподіл жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів і варикозним розширенням вен малого таза за 

ступенем дилатації вен, % (за класифікацією Волкової А.Є. та співавт.). 

 

У жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ відмічалося достовірне зниження 

пікової систолічної швидкості кровотоку (Vps) в основних венозних 

колекторах порівняно з групою контролю й особами другої групи: в 

маткових ((1,81±0,04) см/с справа й (1,42±0,05) см/с зліва; р<0,05); 

внутрішніх клубових ((2,12±0,02) см/с справа й (1,92±0,05) см/с зліва; 

р<0,05); яєчникових ((1,63±0,02) см/с справа й (1,26±0,05) см/с зліва; р<0,05) 

венах (табл. 4.3). 

У 9 ((13,2±4,1) %) пацієнток першої групи при проведенні проби 

Вальсальви була діагностована наявність рено-оваріального рефлюксу, де 

двобічний спостерігався лише в 2 випадках ((22,2±13,9) %), ізольований 

лівобічний – ((77,8±13,9) %). Виражена інтенсивність рефлюксу (більше 4 с) 

відмічалася в 3 жінок ((33,3±15,7) %). 

За результатами проведених досліджень видно, що в пацієнток першої 

групи спостерігалися статистично вірогідне збільшення діаметра основних 

венозних колекторів у 2,0 рази проти даних контролю та зниження пікової 

систолічної швидкості кровотоку в обох досліджуваних групах у 4,8 та 2,2 

раза відповідно, що демонструє розвиток гемодинамічних порушень на тлі 

хронічного запального процесу. У другій групі було відмічене достовірне 
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збільшення діаметрів яєчникових вен порівняно з контролем, яке 

діагностувалося у хворих з тривалим, понад 3 роки, інтенсивним болем, 

резистентним до традиційної терапії. 

Таблиця 4.3 

Показники пікової систолічної швидкості кровотоку у венах малого таза 

пацієнток досліджуваних груп, M±m, см/с 

 

Локалізація 

Групи 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

Маткові вени 
справа 1,81±0,04* • 3,81±0,04* 7,70±0,02 

зліва 1,42±0,05* • 3,71±0,02* 7,32±0,03 

Внутрішні 

клубові вени 

справа 2,12±0,02* • 4,56±0,03* 7,01±0,04 

зліва 1,92±0,05* • 4,15±0,05* 7,11±0,02 

Яєчникові вени 
справа 1,63±0,02* • 3,12±0,03* 7,80±0,03 

зліва 1,26±0,05* • 3,26±0,05* 7,68±0,02 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – р<0,05; • – перша група/друга група – р<0,05. 

 

Хронічний запальний процес і гемодинамічні порушення у венах 

малого таза – два взаємообумовлені процеси, які, очевидно, й є причиною 

зміни розташування, форми й об’єму яєчників. 

 

4.2. Зміни функціональної активності ендотелію в жінок з 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів з і 

без варикозного розширення вен малого таза 

 

На нашу думку, розглядаючи проблему ХЗПВСО на тлі ВРВМТ та 

вивчаючи патогенетичні механізми розвитку цих захворювань, також 



 87 
доцільно визначити стан ендотелію судин, оскільки виникнення його 

дисфункції лежить в основі розвитку найбільш розповсюджених соматичних 

захворювань, характерною рисою яких вважають порушення 

мікроциркуляції, зміни процесів ангіогенезу й утворення вазоактивних 

речовин. 

З метою встановлення змін функціональної активності ендотелію 

жінкам обох досліджуваних груп було проведене визначення концентрації в 

сироватці крові основних маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотеліну-1, 

простацикліну). 

Показники рівнів основних маркерів ендотеліальної дисфункції 

представлені в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Показники функціональної активності ендотелію в сироватці крові 

жінок досліджуваних груп, M±m 

 

Показники, пг/мл 

Групи жінок 

перша група 

(n=68) 

друга група 

(n=52) 

контрольна 

група (n=30) 

Ендотелін-1 до лікування 4,21±0,07* • 3,57±0,02* 2,81±0,04 

Простациклін до лікування 184,51±1,15* • 221,40±2,13* 235,31±1,56 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – р<0,05; • – перша група/друга група – p<0,05. 

 

Як продемонстрували проведені дослідження, в жінок обох основних 

груп з ХЗПВСО з і без ВРВМТ константували підвищення продукції 

ендотеліну-1 (у 1,5 раза в першій групі, 1,3 – другій, 1,1 – між групами), що 

чинить проагрегантну та прозапальну дію. Одночасно відмічали зниження 

синтезу простацикліну (в 1,3 раза в першій групі порівняно з другою), що 

володіє антиагрегантними властивостями. 

Беручи до уваги той факт, що вазоактивні субстанції, як-от ендотелін-1 
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і простациклін, безпосередньо впливають на реологічні властивості крові, а 

саме регулюють тромбоутворення, в усіх жінок досліджуваних груп 

проводилося вивчення показників коагулограми (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Показники коагулограми в пацієнток досліджуваних груп, M±m 

 

Показники 

Перша група 

(n=68) 

Друга група 

(n=52) 
Контрольна 

група (n=30) 
до лікування до лікування 

Час згортання, хв 9,50±0,01* • 9,10±0,02* 8,30±0,02 

АЧТЧ, с 38,40±0,02* • 38,11±0,02* 36,21±0,01 

АЧР, с 71,60±0,06* • 69,2±0,04* 60,00±0,04 

ПІ, % 98,41±0,05* • 97,12±0,03* 91,50±0,02 

Фібриноген, г/л 3,80±0,02* • 3,40±0,02* 2,8±0,04 

Протеїн С, % 145,60±2,4*• 136,50±2,4*  

Фібринолітична 

активність 
13,80±0,02* • 13,10±0,01* 15,2±0,03 

Д-димер, мкл/м 0,76±0,08* 0,71±0,02* 0,38±0,02 

Примітка. * – перша група/контрольна група; друга група/контрольна 

група – р<0,05; • – перша група/друга група – p<0,05. 

 

При оцінці показників коагулограми в жінок досліджуваних груп була 

відмічена схильність до гіперкоагуляції, про що свідчили збільшення рівня 

фібриногену (в 1,4 раза в першій групі, 1,2 – другій; р<0,05), підвищення 

показників фосфоліпідзалежних тестів коагуляції. Зниження відсотка 

фібринолітичної активності крові (в 1,1 раза в першій групі, 1,2 – другій; 

р<0,05), збільшення в плазмі крові концентрації молекулярного маркера 

тромбофілії D-димеру (в 2,0 та 1,9 раза відповідно; р<0,05) можна 

розцінювати як результат активації внутрішньосудинної коагуляції. 
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За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що 

здатність ендотеліоцитів підтримувати баланс констрикторів і дилататорів в 

умовах постійної зміни кровотоку та властивостей крові, що припливає, не є 

безмежною, що й створює передумови для дисфункції ендотелію. У цьому 

контексті домінуюче значення мають венозна гіпертензія, стаз крові й ішемія 

судинної стінки, що отримує поживні речовини безпосередньо з венозної 

крові. 

Провідними в патогенезі хронізації запального процесу є 

гемодинамічні порушення, зростання рівнів маркерів ендотеліальної 

дисфункції та гемостазіологічні зміни, що ініціюють розвиток “порочного 

кола”. 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях: 

1. Дрогомирецька НВ, Геник НІ. Ендотеліальна диcфункція в патогенезі 

хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок. Галиц. 

лікар. вісн. 2017;24(4):12-4. 

2. Дрогомирецька НВ, Геник НІ. Застосування препарату “нормовен” у 

жінок з варикозним розширенням вен малого таза. Акт. питання педіатрії, 

акушерства та гінекології. 2015;(2):102-5. 
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РОЗДІЛ 5 

СТАН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В ЖІНОК З 

ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВНУТРІШНІХ 

СТАТЕВИХ ОРГАНІВ З І БЕЗ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН 

МАЛОГО ТАЗА 

 

5.1. Стан гемомікроциркуляторного русла бульбарної кон’юнктиви 

й адвентиції вен малого таза в нормі 

 

У практично здорових жінок репродуктивного віку при біомікроскопії 

визначається швидкий, гомогенний, ламінарний кон’юнктивальний кровоток. 

Відсутні ознаки периваскулярного набряку та внутрішньо-судинної агрегації 

еритроцитів. Артеріоли та венули представляють собою паралельно 

розташовані судини, співвідношення діаметрів яких складає 1:2, 1:3. 

Капілярна сітка утворюється внаслідок послідовного розгалуження артеріол. 

Кон’юнктивальний індекс становить (2,20±0,20) балів (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції в практично 

здорової жінки Н., 31 р. Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляр. 
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ГМЦР адвентиції нормальної венозної стінки вивчали методом 

імпрегнації нітратом срібла та на поперечних зрізах, забарвлених 

гематоксиліном і еозином та за Малорі, в 5 жінок репродуктивного віку, які 

загинули внаслідок різних травм. Для стандартизації результатів дослідження 

під час аутопсії  забирали незмінені вени різних колекторів малого таза. 

ГМЦР в адвентиції вен у нормі представлене дрібними артеріолярними 

та венулярними судинами різного діаметра, а також капілярами. Крім того, 

спостерігалися компактно розташовані судинні сітки (модулі), що 

складаються з артеріол, передкапілярних артеріол, гемокапілярів, 

закапілярних судин і венул (рис. 5.2, 5.3). 

 
Рис. 5.2. Фрагмент модуля гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

вени малого таза в нормі (жінка М., 37 р.). Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: 

ок 10; об. 8: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – гемокапіляри; 

4 – передкапілярна артеріола; 

5 – закапілярна венула.  
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Рис. 5.3. Поперечний зріз вени малого таза в нормі (жінка К., 28 років). 

Забарвлення: гематоксилін і еозин. Зб.: ок. 10; об. 10: 

1 – адвентиція; 

2 – м’язова оболонка; 

3 – артеріола; 

4 – венула; 

5 – гемокапіляри. 

 

Артеріолярні гілки зазвичай супроводжуються однією або двома 

венулярними гілками. Від артеріол відходять значно менші артеріоли (17-

23 мкм), що проникають у середину модуля та дають початок 4-10 

передкапілярним артеріолам діаметром (16,23±0,68) мкм. Кожна 

передкапілярна артеріола дає початок 5-12 гемокапілярам діаметром 

(8,24±0,16) мкм. 

На імпрегнованих нітратом срібла тотальних препаратах адвентиції 

оваріальних вен у місцях відходження передкапілярних артеріол виявляли 

значне скупчення гладких міоцитів у вигляді сфінктера, що регулює 

надходження крові в гемокапілярне русло модуля (рис. 5.4). 

Гемокапіляри в адвентиційній оболонці вен розташовані нерівномірно, 

характер їх розгалуження різноманітний. В одних ділянках адвентиції були 

виявлені окремі видовжені гемокапілярні петлі, в інших – крупнопетлиста та 
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середньопетлиста капілярні сітки рівномірного діаметра у вигляді петель 

овальної та полігональної форм розмірами від 85-150 мкм до 190-280 мкм 

(рис. 5.5, 5.6). 

 
Рис. 5.4. Ланки гемомікроциркуляторного русла адвентиції оваріальної 

вени в нормі (жінка К., 27 р.). Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 40: 

1 – артеріола; 

2 – передкапілярна артеріола; 

3 – передкапілярний м’яз стискач (сфінктер); 

4 – капіляр. 

 

 
Рис. 5.5. Ланки гемомікроциркуляторного русла адвентиції оваріальної 

вени в нормі (жінка К., 27 р.). Крупнопетлиста капілярна сітка. Імпрегнація 

нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 40: 

1 – передкапілярна артеріола; 
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2 – капіляр; 

3 – закапілярна венула. 

 

 
Рис. 5.6. Поперечний зріз вени малого таза в нормі (жінка К., 28 р.). 

Забарвлення: за Малорі. Зб.: ок. 10; об. 20: 

1 – нервовий пучок; 

2 – вена; 

3 – венула; 

4 – гемокапіляри. 

 

Поряд з функціонуючими капілярами діаметром (8,39±1,79) мкм 

спостерігалися плазматичні (до 4,0 мкм) і повністю закриті мікросудини. 

Місцями між капілярами були видні нервові пучки з добре вираженою 

волокнистістю. Волокна, що утворюють нервовий пучок, були чіткими, без 

потовщень. 

У результаті злиття 2-3 або більше капілярів, а також поступового 

розширення їхнього просвіту формуються закапілярні венули, діаметр яких 

складав (28,29±1,04) мкм. Впадаючи в збиральні венули, вони формують 

венулярну ланку ГМЦР. Збиральні венули деревоподібно розгалужуються, 

формують венулярні петлі розміром 60×100 мкм і місцями з’єднуються 

венуло-венулярними анастомозами (рис. 5.7). Крім того, спостерігалося 

сполучення між венулами за допомогою судин діаметром (12,42±1,23)-
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(15,38±1,47) мкм, які мають будову, подібну до капілярів. В окремих 

ділянках адвентиції стінки оваріальної вени відмічали артеріоло-венулярні 

анастомози за типом шунтів і напівшунтів з регульованим кровотоком. 

 
Рис. 5.7. Ланки гемомікроциркуляторного русла адвентиції оваріальної 

вени в нормі (жінка Р., 34 р.). Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 8: 

1 – артеріола; 

2 – передкапілярна артеріола; 

3 – гемокапіляри; 

4 – закапілярна венула; 

5 – венуло-венулярний анастомоз. 

 

На деяких препаратах виявлялися лімфатичні капіляри діаметром 80-

115 мкм, що мають пальцеподібну форму. Вони входять в лімфатичні 

закапіляри, що проходять між приносною артеріолою та транспортною 

венулою. 

 

5.2. Зміни гемомікроциркуляторного русла бульбарної 

кон’юнктиви й адвентиції вен малого таза в жінок з хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів з і без 

варикозного розширення вен малого таза 

 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ при проведенні бульбарної 
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мікроскопії відмічали зміни ГМЦР, що, очевидно, пов’язані з самою 

судинною патологією та хронічним запальним процесом. 

З метою більш детального вивчення стану ГМЦР КОЯ й адвентиції 

ВРВМТ брали до уваги ступінь дилатації вен малого таза (І ступінь – діаметр 

вени до 5 мм; ІІ – від 6 до 10 мм; ІІІ – більше 10 мм). 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ І ступеня архітектоніка 

судинного рисунка КОЯ дещо змінювалася, насамперед венули місцями були 

більш звивистими. Вздовж поодиноких судин відмічали периваскулярний 

набряк, венозна частина русла була повнокровною, помірно розширеною, 

потік крові сповільненим, але гомогенним (рис. 5.8). Були відсутні ознаки 

внутрішньо-судинної агрегації еритроцитів. Артеріоли та венули 

представляли собою паралельно розташовані судини, співвідношення 

діаметрів яких складало 1:3, 1:4. Поодинокі судини були звивистими. 

Капілярна сітка утворювалася внаслідок послідовного розгалуження 

артеріол. Кон’юнктивальний індекс становив (6,81±0,58) балів (рис. 5.8, 

табл. 5.1). 

 
Рис. 5.8. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої К., 29 р., 

з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза І ступеня. Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляр. 
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Таблиця 5.1 

Показники змін мікросудин кон’юнктиви очного яблука у хворих на 

хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів з і без 

варикозного розширення вен малого таза, M±m 

 

Ступінь дилатації 
Кількість 

обстежених 

Діаметр мікросудин, мкм 

венули артеріоли капіляри 

Норма 

- 30 37,60±0,51 21,11±0,51 6,8±0,02 

Жінки з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ 

І 21 
40,83±0,54 

р<0,05 

23,12±0,09 

р<0,01 

8,75±0,04 

р<0,001 

ІІ 23 
41,42±0,55 

р<0,05 

23,19±0,09 

р<0,01 

9,05±0,05 

р<0,001 

ІІІ 24 
48,62±1,85 

р<0,001 

24,36±0,55 

р<0,001 

9,28±1,16 

р<0,05 

Жінки з ХЗПВСО без ВРВМТ  

- 52 
39,93±0,08 

р<0,001 

22,16±0,09 

р<0,05 

8,26±0,06 

р<0,001 

Примітка. р – достовірність різниці показників хворих з нормою. 

 

З метою більш об’єктивної оцінки змін ГМЦР КОЯ проводили 

розрахунок парціальних кон’юнктивальних індексів, які окремо 

характеризують: периваскулярні зміни (КІ1), зміни форми судин (КІ2) та 

внутрішньосудинні зміни (КІ3) (табл. 5.2). 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІ ступеня зміни архітектоніки 

судинного рисунка були більш вираженими. Вздовж судин відмічали 

периваскулярний набряк, венозна частина русла повнокровною, розширеною, 

потік крові сповільненим (рис. 5.9). Загальний кон’юнктивальний індекс 

становив (9,20±0,39) балів, КІ1 – (1,62±0,16) балів, КІ2 – (6,24±0,14) балів, 
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КІ3 – (1,34±0,09) балів. 

Таблиця 5.2 

Показники стану гемомікроциркуляції кон’юнктиви очного яблука в 

жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів 

з і без варикозного розширення вен малого таза до лікування, M±m 

 

Ступінь 

дилатації 

Кількість 

обстежених  

Кон’юнктивальний індекс 

КІ КІ1 КІ2 КІ3 

Норма 

- 30 2,20±0,21 0,83± 0,06 0,84±0,09 0,53±0,05 

Жінки з ХЗПВСО з ВРВМТ 

І 21 
6,81±0,58 

р<0,001 

1,40±0,20 

р<0,01 

4,12±0,37 

р<0,05 

1,29±0,01 

р<0,001 

ІІ 23 
9,20±0,39 

р<0,001 

1,62±0,16 

р<0,001 

6,24±0,14 

р<0,001 

1,34±0,09 

р<0,001 

ІІІ 24 
9,26±0,16 

р<0,001 

1,14±0,09 

р<0,01 

7,00±0,06 

р<0,001 

1,12±0,01 

р<0,001 

Жінки з ХЗПВСО без ВРВМТ 

- 52 
6,80±0,98 

р<0,001 

1,40±0,40 

р>0,1 

4,20±0,40 

р<0,001 

1,20±0,18 

р<0,001 

Примітка. р – достовірність різниці показників хворих з нормою. 

 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІІ ступеня вражали 

нерівномірність калібру судин кон’юнктиви та різка звивистість венул. 

Спостерігали периваскулярний набряк і розширення венул. Діаметр останніх 

становив (48,62±1,85) мкм (р<0,001), артеріол – (24,36±0,55) мкм (р<0,001). 

Капіляри діаметром (9,28±1,16) мкм (р<0,05) формували сітки з невеликими 

петлями. Кровоток був сповільненим, у капілярах – уривчастим. КІ становив 

(9,26±0,16) балів, КІ1 – (1,14±0,09) балів, КІ2 – (7,0±0,06) балів, КІ3 – 

(1,12±0,01) балів (рис. 5.10). 
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Рис. 5.9. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої П., 

31 р., з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІ ступеня. Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляри.  

 

Необхідно відмітити, що в 9 пацієнтів, у яких під час доплерографії був 

виявлений рено-оваріальний рефлюкс, різко вираженими були зміни ГМЦР 

КОЯ. Часто зустрічалися периваскулярні мікрогеморагії, різке розширення та 

звивистість судин, саккуляції, агрегація еритроцитів. 

 
Рис. 5.10. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої К., 

32 р., з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІІ ступеня. Біомікроскопія. Зб. ×40: 
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1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляри. 

У жінок ІІ групи спостерігалися незначні зміни судин кон’юнктиви. 

Архітектоніка судинного рисунка майже не змінювалася. Вздовж поодиноких 

судин відмічали периваскулярний набряк, венозна частина русла була 

повнокровною, дещо розширеною, діаметр венул становив (39,93±0,08) мкм, 

потік крові був сповільненим. Діаметр артеріол складав (22,16±0,09) мкм, 

капілярів – (8,26±0,06) мкм (рис. 5.11). Загальний КІ до лікування становив 

(6,80±0,98) балів, КІ1 – (1,40±0,40) балів, КІ2 – (4,20±0,40) балів, КІ3 – 

(1,20±0,18) балів. 

 
Рис. 5.11. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої Л., 

30 р., з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів без 

варикозного розширення вен малого таза. Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – капіляр. 

 

Порівнюючи вищеописані показники змін ГМЦР КОЯ з даними 

пацієнток першої групи з І ступенем ВРВМТ, можна сказати, що вони були 

практично однаковими. Вказане підтверджує той факт, що при ХЗПВСО 
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присутня адаптаційна реакція механізмів регуляції ГМЦР, а при ІІ та ІІІ 

ступенях варикозного розширення вен ці зміни мають патологічний характер. 

Для оцінки перебудови ГМЦР адвентиції венозної стінки вен малого 

таза при ХЗПВСО на тлі ВРВМТ був використаний операційний матеріал 15 

жінок з різними ступенями дилатації. 

У препаратах ВРВМТ І ступеня дилатації архітектоніка артеріол була 

майже не зміненою. На поперечних зрізах ядра ендотеліоцитів виступали в 

просвіт судин. Венули були розширеними, мали неправильну форму, були 

заповнені форменими елементами крові. Будова капілярів була 

поліморфною. У деяких препаратах капілярна сітка була більш 

локалізованою та сконцентрованою біля артеріол і венул, в інших мала 

форму густої площинної сітки, що, можливо, пов’язано з тривалістю 

захворювання. В обох випадках капіляри були розширеними, діаметр 

поодиноких сягав 20 мкм (рис. 5.12). Діаметр судин ГМЦР представлений у 

табл. 5.3. 

 
Рис. 5.12. Поперечний зріз вени малого таза в пацієнтки К., 28 р., з 

хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза І ступеня. Забарвлення 

гематоксилін і еозин. Зб.: ок. 10; об. 10: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – капіляр.  
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Таблиця 5.3 

Показники перебудови гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

оваріальних вен у досліджуваних групах, M±m 

 

Ступінь 

дилатації 

Кількість 

обстежених 

(n=25) 

Діаметр мікросудин, мкм 

венули 
закапілярні 

венули 
артеріоли капіляри 

Норма 

- 5 48,78±1,60 28,29±1,04 25,19±1,15 8,24±0,16 

ХЗПВСО з ВРВМТ 

І  5 
56,61±1,59 

р<0,01 

36,18±1,11 

р<0,001 

28,29±0,30 

р<0,05 

10,40±0,01 

р<0,05 

ІІ  5 
87,32±1,42 

р<0,001 

48,37±1,20 

р<0,001 

28,47±0,76 

р>0,01 

11,17±0,23 

р<0,001 

ІІІ 5 
94,21±1,38 

р<0,001 

48,76±1,04 

р<0,001 

29,02±0,76 

р<0,05 

11,22±0,14 

р<0,001 

ХЗПВСО 

- 5 
54,62±1,53 

p<0,05 

32,14±1,12 

р<0,001 

26,14±1,14 

р>0,05 

10,26±0,02 

р<0,05 

Примітка. р – достовірність різниці показників хворих з нормою. 

 

На рис. 5.13-5.15 наведені: фрагмент модуля ГМЦР адвентиції вени 

малого таза в однієї з пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ І ступеня; 

капілярна сітка адвентиції варикозно розширеної вени малого таза І ступеня 

у хворої на ХЗПВСО, поперечний зріз вени малого таза в пацієнтки з 

ХЗПВСО на тлі ВРВМТ І ступеня. 

У препаратах ВРВМТ ІІ ступеня дилатації закапілярні венули та венули 

були розширеними, звивистими, з локальними аневризматичними вздуттями. 

Діаметр венул становив (87,32±1,42) мкм. 
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Рис. 5.13. Фрагмент модуля гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

вени малого таза у хворої В., 31 р., з хронічним запальним процесом 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза І 

ступеня. Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 8: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – капіляри; 

4 – передкапілярна артеріола; 

5 – закапілярна венула. 

 

 
Рис. 5.14. Капілярна сітка адвентиції варикозно розширеної вени 

малого таза І ступеня в пацієнтки В. з хронічним запальним процесом 

внутрішніх статевих органів. Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 20. 

 

Діаметр артеріол порівняно з нормою був дещо розширеним. Місцями 

спостерігалася їхня звивистість. Часто зустрічалися артеріоло-венулярні 
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анастомози, просвіт венул на поперечних зрізах деформований  (рис. 5.16). 

 
Рис. 5.15. Поперечний зріз вени малого таза у хворої П., 29 р., з 

хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза І ступеня. Забарвлення: за Малорі. 

Зб.: ок. 10; об. 10: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – гемокапіляри. 
 

 
Рис 5.16. Фрагмент модуля гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

вени малого таза у хворої В., 30 р., з хронічним запальним процесом 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза 

ІІ ступеня. Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 8: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 
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3 – капіляри; 

4 – аневризматичне здуття закапілярної венули; 

5 – нервовий пучок. 

Рисунок капілярної сітки виразно змінювався, вона ставала густою, 

калібр капілярів збільшувався, зливаючись між собою, вони утворювали 

венозні лакуни. Переповнення форменими елементами венулярної ланки 

ГМЦР призводило до вираженого застою крові, стазу, а місцями навіть до їх 

агрегації та сладжу (рис. 5.17). Ці дані підтверджувалися на препаратах 

поперечних зрізів вен, забарвлених гематоксилін і еозином та за Малорі 

(рис. 5.18). Часто у фрагментах препаратів адвентиції спостерігали 

дегенеративні зміни нервового апарату. 

 
Рис. 5.17. Зміни в гемомікроциркуляторному руслі адвентиції у хворої 

Р., 29 р., з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІ ступеня. Забарвлення: 

гематоксилін і еозин. Зб.: ок. 10; об. 20: 

1 – ядра фібробластів; 

2 – деформована розширена венула з агрегацією еритроцитів у просвіті. 

 

У препаратах ВРВМТ ІІІ ступеня дилатації венули ставали ще 

ширшими, їхній діаметр сягав гігантських розмірів. У просвіті останніх була 

помітна велика кількість щільно сконцентрованих елементів крові. 
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Рис. 5.18. Зміни в гемомікроциркуляторному руслі адвентиції у хворої 

П., 29 р., з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІ ступеня. Забарвлення: за Малорі. 

Зб.: ок. 10; об. 20: 

1 – артеріола; 

2 – деформована розширена венула з агрегацією еритроцитів у просвіті. 

 

Контури стінки, особливо збиральних венул, були нерівними, ядра 

ендотеліоцитів вкороченими. У місцях їх злиття венули були ампулоподібно 

розширеними й утворювали венуло-венулярні анастомози (рис. 5.19, 5.22, 

5.23). Поряд з венулами розширювалися й артеріоли (рис. 5.19). Стінка 

артеріол у місцях розширення була перерозтягнутою, міоцити значно 

віддаленими один від одного. Капілярна сітка була густою, місцями 

деформованою, без чіткого рисунка (рис. 5.21). До патологічного процесу 

втягувалася мікролімфоцитарна система. Лімфатичні мікросудини були різко 

розширеними (рис. 5.25). Слід зазначити, що в даній групі хворих навколо 

vasa vasorum відмічали склеротичні муфти, сама стінка судин була 

потовщеною (рис. 5.23). У деяких препаратах з’являлися патологічні 

структури за типом петель, клубочків (рис. 5.25).  

Практично в усіх препаратах спостерігали дегенеративні зміни 

нервового апарату. Вони характеризувалися вакуолізацією нервового 
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волокна, фрагментацією, появою випинання, потовщення (рис. 5.20). 

 
Рис. 5.19. Фрагмент модуля гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

вени малого таза у хворої Д., 31 р., з хронічним запальним процесом 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза 

ІІІ ступеня. Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок 10; об. 8: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – капіляри; 

4 – прекапіляр; 

5 – закапілярна венула. 

 

 
Рис. 5.20. Поперечний розтин. Дегенеративні зміни нервового вузла. 

Забарвлення: за Малорі: Зб.: ок. 10; об. 40: 

1 – нервовий вузол; 

2 – гемокапіляр. 
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Рис. 5.21. Капілярна сітка адвентиції варикозно розширеної вени 

малого таза ІІІ ступеня у хв. К. з хронічним запальним процесом внутрішніх 

статевих органів. Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 40.  

 

 
Рис. 5.22. Внутрішньо-судинні зміни в гемомікроциркуляторному руслі 

адвентиції варикозно розширеної вени малого таза ІІІ ступеня. Імпрегнація 

нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 8: 

1 – еритроцитарні агрегати, сладж феномен. 

 

Саме такі порушення нервового апарату призводять до зниження 

тонусу венозної стінки, іноді до повної атонії з розширенням просвіту вен і 
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порушенням відтоку крові. Падіння венозного тонусу викликає значні 

гемодинамічні зміни та сприяє прогресуванню варикозу. 

 
Рис. 5.23. Зміни в гемомікроциркуляторному руслі адвентиції у хворої 

П., 29 р., з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІІ ступеня. Забарвлення: 

гематоксилін і еозин. Зб.: ок. 10; об. 20: 

1 – артеріола; 

2 – деформована розширена венула з агрегацією еритроцитів у просвіті. 

 

 
Рис. 5.24. Розширення мікролімфоциркуляторного русла в адвентиції 

варикозного розширення вен малого таза ІІІ ступеня у хв. П., 29 р., з 

хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів. Імпрегнація 

нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 20.  
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Рис. 5.25. Патологічні структури гемомікроциркуляторного русла 

адвентиції вен малого таза у хворої К., 32 р., з хронічним запальним 

процесом внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен 

малого таза ІІІ ступеня. Імпрегнація нітратом срібла. Зб.: ок. 10; об. 20: 

1 – венулярні петлі; 

2 – внутрішньо-судинна агрегація формених елементів крові. 
 
У жінок другої групи вивчення ГМЦР адвентиції венозної стінки 

показало, що форма та розміри артеріол практично не змінювалися, венули 

були дещо розширеними, місцями неправильної форми, капіляри – 

розширеними, поліморфної будови (рис. 5.26). 

 
Рис. 5.26. Поперечний зріз вени малого таза у хворої П., 30 р., з 

хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів. Забарвлення 

гематоксилін і еозином. Зб.: ок. 10; об. 10: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – капіляр. 
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Рис. 5.27. Фрагмент модуля гемомікроциркуляторного русла адвентиції 

вени малого таза у хворої П., 30 р., з хронічним запальним процесом 

внутрішніх статевих органів. Зб.: ок. 10; об. 20: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – гемокапіляри; 

4 – передкапілярна артеріола; 

5 – закапілярна венула. 

 

 
Рис. 5.28. Поперечний зріз вени малого таза у хворої К., 29 р., з 

хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів. Забарвлення: за 

Малорі. Зб.: ок. 10; об. 8: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – гемокапіляри. 

Виявлені структурно-морфологічні зміни ГМЦР адвентиції варикозно 

розширених вен малого таза були спрямовані, очевидно, на те, щоб шляхом 
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посиленого притоку крові до стінки вени та підвищення тиску в судинах 

адвентиції ліквідувати причину порушення венозного відтоку. 

 Порушення ГМЦР адвентиції вен у хворих з ізольованими ХЗПВСО 

доводять, що в основі запального процесу лежать зміни в 

мікроциркуляторній системі, в даному випадку і в самій стінці вени. 

Після здійсненого аналізу можна провести клініко-морфологічні 

паралелі між змінами в мікросудинах КОЯ та ГМЦР адвентиції вен у жінок 

першої та другої груп, що дає можливість стверджувати, що ці зміни мають 

системний характер.  

Вперше проведені дослідження перебудови ГМЦР КОЯ й адвентиції 

вен малого таза в пацієнток з ХЗПВСО показали, що на перший план 

виступали зміни венулярної ланки ГМЦР, що проявлялися розширенням 

венул, закапілярних венул, їх повнокров’ям, поліморфізмом капілярів. 

У групі хворих на ХЗПВСО з ВРВМТ перебудова ГМЦР КОЯ й 

адвентиції варикозно розширених вен виявлялася розширенням, 

деформацією не тільки венул, але й артеріол. Описані зміни мікросудин 

залежали від ступеня дилатації вен малого таза. В групі хворих з ІІІ ступенем 

дилатації вен характерною була поява патологічних структур за типом 

петель, клубочків, сладж феномена, склеротичних муфт навколо судин, 

деструктуризації нервових пучків.  

При вивченні взаємозв’язку між діаметрами мікросудин оваріальних 

вен і мікросудин КОЯ при різних ступенях дилатації в жінок з ХЗПВСО на 

тлі ВРВМТ були виявлені достовірні коефіцієнти кореляції (рис. 5.29-5.31). 

Діаметр венул адвентиції варикозно розширених оваріальних вен і 

венул очного яблука при ІІІ ступені дилатації в пацієнток з ХЗПВСО на тлі 

ВРВМТ мав прямий і сильний зв’язок (rx,y=(0,98±0,07)) з імовірністю 

безпомилкового прогнозу (р<0,01). 

Доведено, що при збільшенні діаметра оваріальних артеріол зростав 

діаметр артеріол КОЯ в жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ при І ступені 

дилатації, підтвердженням чого є достовірний прямий зв’язок середньої сили 
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(rx,y=(0,67±0,26); р<0,05) і прямий та сильний зв’язок (rx,y=(0,78±0,22); 

р<0,001) при ІІІ ступені дилатації. 

 
Рис. 5.29. Кореляційний зв’язок венул кон’юнктиви очного яблука та 

венул адвентиції варикозного розширення вен малого таза. 

 

 
Рис. 5.30. Кореляційний зв’язок артеріол кон’юнктиви очного яблука й 

артеріол адвентиції варикозного розширення вен малого таза. 
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Рис. 5.31. Кореляційний зв’язок капілярів кон’юнктиви очного яблука 

та капілярів адвентиції варикозного розширення вен малого таза. 

 

Аналогічна ситуація простежувалася в збільшенні діаметра оваріальних 

капілярів і капілярів КОЯ в жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ при ІІ та ІІІ 

ступенях дилатації (rx,y=(0,25±0,11) (р<0,01) і rx,y=(0,80±0,21) (р<0,001)) 

відповідно. 

Виявлені вищеописані зміни можуть бути однією з патогенетичних 

ланок розвитку та прогресування самого варикозу, що зі свого боку обтяжує 

перебіг хронічного запалення. Своєчасне призначення препаратів, що 

покращують мікроциркуляцію, дасть можливість попередити розвиток 

дистрофічних змін у стінці вени, покращити перебіг хронічного запального 

процесу та зменшити або повністю ліквідувати синдром ХТБ. 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях: 

1. Дрогомирецька НВ. Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі 

хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з 

варикозним розширенням вен малого таза. Здоровье женщины. 2018;(3):118-

22. 
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варикозно розширених вен малого тазу у жінок з хронічними запальними 
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3. Drohomyretska NV, Henyk NI. The role of the hemomicrocirculatory system 

in the pathogenesis of chronic inflammatory processes of the internal genital 

organs in women. The Pharma Innovation. 2018;7(3):169-72. 
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РОЗДІЛ 6 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ В 

ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ З І БЕЗ 

ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА 

 

Чітка уява про спільні патогенетичні ланки механізму розвитку ВРВМТ 

та ХЗПВСО, зокрема виявлені системні зміни в ГМЦР, є ключем до їх 

успішного лікування. 

На основі проведеного аналізу больового синдрому, змін гемодинаміки 

малого таза, гемостазіограми, ендотеліальної дисфункції, ГМЦР адвентиції 

варикозно розширених вен та КОЯ в обстежених жінок була запропонована 

лікувально-профілактична програма й отримані наступні результати. 

Аналізуючи позитивний ефект запропонованих препаратів, необхідно 

відмітити відсутність алергічних та інших побічних реакцій, а також випадків 

індивідуального несприйняття. 

 

6.1. Характеристика больового синдрому в жінок досліджуваних 

груп після проведеного лікування 

 

Після завершення запропонованого курсу лікування пацієнтки обох 

груп відзначали значне зменшення суб’єктивних проявів, часто з повним 

зникненням больового синдрому, а також значне покращення загального 

стану та статевої функції. Ці показники були кращими у хворих другої групи 

й осіб першої групи з І ступенем дилатації варикозних вен малого таза. 

З отриманих результатів видно, що за даними ВАШ інтенсивність болю 

в жінок першої групи з І ступенем дилатації варикозних вен зменшилася на 

2,52 балів, ІІ – 1,41, ІІІ – 1,26; у пацієнток другої групи – на 2,29 балів 

(рис. 6.1). 

Після проведеного лікування за результатами опитувальника Мак Гілла в 

пацієнток першої групи з І та ІІ ступенями дилатації варикозних вен особливо 
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знижувалися наступні показники: РІБ на 2,26; 2,89 балів відповідно; ІКВД на 

2,35; 2,30 балів; сенсорний ІКВД на 2,28; 2,14 балів (табл. 6.1). 

 
Примітка. р – порівняно з даними до лікування  

Рис. 6.1. Динаміка інтенсивності болю в обстежуваних групах за 

візуально-аналоговою шкалою, бали. 

 

Афективний ІКВД зменшувався менш показово (0,59; 0,99; 0,72 бала), 

що може свідчити про психоемоційний стан жінок з даною патологією. У 

пацієнток другої групи РІБ знизився на 2,63 балів; ІКВД – 2,97; сенсорний 

ІКВД – 2,28; афективний ІКВД – 1,33; сила болю – 1,17. 

Таблиця 6.1 

Характеристика больового синдрому за опитувальником Мак Гілла в 

обстежуваних жінок, M±m 

 

Показники 

ХЗПВСО+ВРВМТ з різним 

ступенем дилатації вен (n=68) 

(І – 21; ІІ – 23; ІІІ – 24) 

ХЗПВСО (n=52) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

РІБ 

І – (10,12±0,61) 

ІІ – (13,61±0,61) 

ІІІ – (15,64±0,93) 

7,86±0,54* 

10,72±0,72* 

12,24±0,76* 

9,95±0,53 7,32±0,65** 
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Продовження табл. 6.1 

Показники 

ХЗПВСО+ВРВМТ з різним 

ступенем дилатації вен (n=68) 

(І – 21; ІІ – 23; ІІІ – 24) 

ХЗПВСО (n=52) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

ІКВД 

І – (7,53±0,34) 

ІІ – (8,62±0,26) 

ІІІ – (8,74±0,37) 

5,18±0,21* 

6,32±0,24* 

6,87±0,30* 

7,12±0,35 4,15±0,38** 

Сенсорний 

ІКВД 

І – (5,21±0,22) 

ІІ – (5,32±0,11) 

ІІІ – (5,38±0,17) 

2,93±0,28* 

3,18±0,36* 

4,32±0,19* 

4,82±0,44 2,54±0,31** 

Афективний 

ІКВД 

І – (2,31±0,16) 

ІІ – (3,30±0,15) 

ІІІ – (3,36±0,20) 

1,72±0,12 

2,31±0,16* 

2,64±0,16* 

2,56±0,18 1,23±0,18** 

Сила болю 

І – (2,31±0,18) 

ІІ – (2,89±0,16) 

ІІІ – (3,12±0,10) 

1,76±0,12* 

1,58±0,21* 

1,71±0,63* 

2,24±0,16 1,17±0,12** 

Примітка. * – перша група до та після лікування – р<0,05; ** – друга 

група до та після лікування – р<0,05. 

 

За результатами чотирискладової ВАШ показники, як-от біль на 

момент опитування, середній і мінімальний рівні болю, максимальний 

рівень болю після шести місяців лікування, в жінок другої групи 

зменшилися в середньому на 2,7 балів, першої групи з І і ІІ ступенями 

дилатації варикозних вен – 2,6. У пацієнток з ІІІ ступенем дилатації 

різниця показників була неістотною та статистично недостовірною 

(табл. 6.2). 

Отже, як показали результати досліджень, призначене жінкам 

досліджуваних груп патогенетично обґрунтоване лікування довело 

статистично достовірний позитивний клінічний результат, що виявлявся 
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зменшенням інтенсивності болю за результатами ВАШ й опитувальників 

Мак Гілла, короткої оцінки болю. 

Таблиця 6.2 

Динаміка больового синдрому в пацієнток досліджуваних груп за 

даними чотирискладової візуально-аналогової шкали, M±m 

 

Складові ВАШ 

ХЗПВСО+ВРВМТ з різним 

ступенем дилатації вен (n=68) 

(І – 21; ІІ – 23; ІІІ – 24) 

ХЗПВСО (n=52) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

Біль, на момент 

опитування, 

бали 

І – (6,51±0,30) 

ІІ – (7,23±0,41) 

ІІІ – (8,11±0,52) 

3,60±0,11* 

3,73±0,42* 

3,58±0,26* 

6,53±0,32 3,26±0,25 * * 

Середній рівень 

болю, бали 

І – (5,94±0,40) 

ІІ – (6,23±0,32) 

ІІІ – (7,82±0,21) 

3,24±0,21* 

3,42±0,40 * 

3,62±0,45 * 

5,61±0,21 3,26±0,18* * 

Мінімальний 

рівень болю, 

бали 

І – (3,54±0,21) 

ІІ – (3,73±0,32) 

ІІІ – (3,82±0,34) 

1,34±0,24* 

1,42±0,36 * 

1,62±0,42* 

3,61±0,41 1,26±0,16* * 

Максимальний 

рівень болю, 

бали 

І – (6,71±0,42) 

ІІ – (7,15±0,36) 

ІІІ – (8,63±0,51) 

4,81±0,43* 

4,51±0,21* 

5,81±0,62* 

6,81±0,51 4,12±0,21* 

Примітка. * – перша група до та після лікування – р<0,05; ** – друга група 

до та після лікування – р<0,05. 

 

6.2. Показники гемодинаміки вен малого таза в обстежених жінок 

після проведеного лікування 

 

За даними УЗД після проведеного лікування в пацієнток з ХЗПВСО на 

тлі ВРВМТ покращувалася венозна архітектоніка органів малого таза, що 
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виявлялося зменшенням діаметра основних венозних колекторів малого таза 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Дані ультразвукового дослідження венозної системи малого таза в 

досліджуваних групах до та після лікування, M±m 

 

Локалізація 

Групи 

Контроль

на група 

(n=30) 

ХЗПВСО+ВРВМТ 

(n=68) 
ХЗПВСО (n=52) 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Діаметр маткових 

вен, см 

справа 1,20±0,23 0,72±0,07 0,69±0,03  0,58±0,04  0,58±0,02 

зліва 1,26±0,25 0,76±0,03 0,73±0,03 0,61±0,02 0,60±0,02 

Діаметр 

внутрішніх 

клубових вен, см 

справа 1,55±0,21 1,09±0,09 0,89±0,12* 0,80±0,11* 0,80±0,10 

зліва 1,64±0,20 1,10±0,13 0,90±0,02 0,83±0,02 0,84±0,02 

Діаметр 

яєчникових вен, см 

справа 0,68±0,09 0,43±0,08 0,39±0,02 0,23±0,01 0,23±0,02 

зліва 0,71±0,10 0,56±0,04 0,46±0,02 0,26±0,02 0,24±0,01 

Діаметр аркуатних 

вен, см 

справа 0,44±0,01 0,30±0,06 0,24±0,03 0,13±0,02 0,12±0,08 

зліва      

Примітка.  – перша група до та після лікування – p<0,05; друга група до 

та після лікування – p<0,05; * – друга група до та після лікування – p>0,05. 

 

У першій групі жінок діаметр маткових вен зменшився справа та зліва 

в 1,7 раза відповідно; внутрішніх клубових справа – 1,4, зліва – 1,5; 

яєчникових справа – 1,6, зліва – 1,3; аркуатних – 1,5. У пацієнток другої 

групи діаметр практично всіх венозних колекторів наближався до норми. 

Після проведеного лікування покращився венозний дренаж малого 

таза, що виявлялося збільшенням пікової систолічної швидкості кровотоку в 

руслі вен малого таза (рис. 6.2, 6.3). 
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Рис. 6.2. Показники пікової систолічної швидкості кровотоку у венах 

малого таза досліджуваних груп до та після лікування (справа), см/с. 
 

 
Рис. 6.3. Показники пікової систолічної швидкості кровотоку у венах 

малого таза досліджуваних груп до та після лікування (зліва), см/с. 
 

Пікова систолічна швидкість кровотоку в маткових венах жінок першої 

групи збільшилася на 50,2 % справа, 41,5 % зліва; внутрішніх клубових – 

44,4 % та 44,1 % відповідно; в яєчникових – 51,9 % і 20,6 %, що може бути 
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пов’язано з особливостями анатомічної будови, зокрема впаданням лівої 

яєчникової вени в ліву ниркову. 

Проведене лікування було ефективним і в групі пацієнток з 

ізольованим хронічним запаленням внутрішніх статевих органів. У 33 

(63,5 %) жінок показники пікової систолічної швидкості кровотоку 

практично співпадали з даними групи контролю, в 19 (36,5 %) випадках 

спостерігалося покращення порівняно з даними до лікування. 

 

6.3. Стан системи гемостазу й ендотеліальної дисфункції в 

обстежених жінок після проведеного лікування 

 

Аналізуючи дані гемостазіограми в динаміці, після лікування отримали 

статистично вірогідне покращення реологічних властивостей крові (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Показники коагулограми в жінок досліджуваних груп, M±m 

 

Показники 

І група (n=68) ІІ група (n=52) 
Контроль

на (n=30) 
до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Час згортання, хв 9,50±0,01 8,40±0,03 9,10±0,02 8,02±0,02 8,30±0,02 

АЧТЧ, с 38,40±0,02 36,80±0,02 38,11±0,02 36,10±0,02 36,21±0,01 

АЧР, с 71,60±0,06 63,01±0,03 69,20±0,04 61,30±0,02 60,00±0,04 

ПІ, % 98,41±0,05 93,0±0,02 97,12±0,03 91,60±0,03 91,50±0,02 

Фібриноген, г/л 3,80±0,02 2,90±0,01 3,40±0,02 2,80±0,03 2,80±0,04 

Протеїн С, % 145,60±2,40 120,4±2,10 136,50±2,40 119,50±2,2  

Фібринолітична 

активність, % 
13,80±0,02 15,9±0,02 13,10±0,01 15,41±0,04 15,2±0,03 

Д-димер, мкг/мл 0,76±0,08 0,39±0,02 0,71±0,02 0,38±0,02 0,38±0,02 

Примітка. Перша група до та після лікування – p<0,05; друга група до 

та після лікування – p<0,05. 
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Було встановлене зменшення показників часу згортання крові (в 1,1 

раза в першій групі, 1,2 – другій групі), АЧР, АЧТЧ та ПІ (в обох 

досліджуваних групах в 1,1 раза; p<0,05). Статистично вірогідно знизилися і 

показники концентрації фібриногену (в 1,3 раза в першій групі, 1,2 – другій), 

протеїну С (в 1,2 та 1,1 раза відповідно). 

При обстеженні після завершення запропонованої терапевтичної 

програми відсоток фібринолітичної активності крові став достовірно вищим 

(в 1,2 раза в обох досліджуваних групах). Показник D-димеру став 

статиститично вірогідно меншим (в 1,9 раза) в жінок першої групи та 

наближався до референтних значень у другій. 

Динаміка показників ендотеліну-1 та простацикліну після лікування 

показана на рис. 6.4. 

 
Примітка.  *- p<0,05 у порівнянні з контролем;  

** - p<0,05 у порівнянні з групою жінок з ХЗПВСО 

° - p<0,05 у порівнянні з групою жінок до лікування 

Рис. 6.4. Показники функціональної активності ендотелію в сироватці 

крові жінок досліджуваних груп. 
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У пацієнток першої групи рівень ендотеліну-1 зменшився в 1,4 раза, 

рівень простацикліну збільшився в 1,2 раза. Аналогічна позитивна динаміка 

спостерігалася щодо результатів пацієнток другої групи, де найбільш вагомо 

змінилися показники рівня ендотеліну-1 – в 1,5 раза. 

 

6.4. Зміни гемомікроциркуляторного русла бульбарної 

кон’юнктиви в жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів з і без варикозного розширення вен 

малого таза після лікування 

 

У динаміці після проведеної терапії відмічали значне покращення стану 

ГМЦР КОЯ. У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ І ступеня периваскулярний 

набряк вздовж судин кон’юнктиви ока був відсутнім, діаметр венул дещо 

зменшився ((38,58±0,87) мкм; р<0,05). У капілярах і венулах спостерігався 

однорідний ламінарний кровоток. Діаметр артеріол становив (21,18±0,46) мкм, 

капілярів – (7,81±0,41) мкм (р<0,05). Загальний кон’юнктивальний індекс складав 

(4,91±0,38) балів (р<0,05); парціальний: КІ1 – (0,81±0,12) бала (р<0,05), КІ2 – 

(2,29±0,21) балів, КІ3 – (0,81±0,05) бала (р<0,001) (рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої К., 29 р., 

з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза І ступеня після лікування. 

Біомікроскопія. Зб. ×40: 
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1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляр.  

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІ ступеня архітектоніка 

судинного рисунка не змінювалася. Периваскулярний набряк вздовж судин 

не відмічали, венозна частина русла була повнокровною, дещо зменшувався 

діаметр венул ((39,61±0,51) мкм; р<0,05), потік крові був сповільненим 

(рис. 6.6). Діаметр артеріол становив (21,35±0,46) мкм (р<0,001), капілярів – 

(8,41±0,04) мкм (р<0,001). Загальний кон’юнктивальний індекс складав 

(6,80±0,58) балів (р<0,001), КІ1 – (2,11±0,12) балів, КІ2 – (2,34±0,4) балів, КІ3 – 

(1,32±1,23) балів. 

 
Рис. 6.6. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої П., 31 р., 

з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІ ступеня. Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляр. 

 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІІ ступеня звивистість і 

нерівномірність калібру судин кон’юнктиви зберігалися. Спостерігали 
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помірно виражений периваскулярний набряк і розширення венул. Діаметр 

останніх становив (41,66±1,73) мкм (р<0,01), артеріол – (21,60±0,51) мкм 

(р<0,001). Капіляри діаметром (6,52±0,05) мкм (р<0,05) мали сітчасту будову 

невеликими зонами. Кровоток був сповільненим, у капілярах – уривчастим. 

КІ становив (8,17±0,19) балів (р<0,001); парціальні: КІ1 – (0,97±0,03) бала, 

КІ2 – (6,37±0,11) балів, КІ3 – (0,83±0,05) бала (рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої К., 32 р., 

з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза ІІІ ступеня. Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – венула; 

2 – артеріола; 

3 – капіляр. 

 

При проведенні бульбарної мікроскопії жінкам другої групи через 6 

місяців після лікування відмічали значне покращення стану ГМЦР КОЯ. 

Периваскулярний набряк вздовж судин кон’юнктиви ока був 

відсутнім, діаметр венул дещо зменшився ((38,93±0,09) мкм; р<0,001). У 

капілярах і венулах спостерігався однорідний ламінарний кровоток. 

Діаметр артеріол становив (21,18±0,46) мкм, капілярів – (7,92±0,05) мкм 

(р<0,001). Загальний кон’юнктивальний індекс складав (4,80±0,37) балів 
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(р<0,05); парціальні: КІ1 – (0,80±0,17) бала, КІ2 – (3,60±0,18) балів, КІ3 – 

(0,40±0,02) бала (рис. 6.8). 

 
Рис. 6.8. Стан кон’юнктивальної гемомікроциркуляції у хворої Л., 30 р., 

з хронічним запальним процесом внутрішніх статевих органів без 

варикозного розширення вен малого таза в динаміці після лікування. 

Біомікроскопія. Зб. ×40: 

1 – венула; 

2 – капіляр. 

 

Позитивна гемодинаміка стану ГМЦР КОЯ після проведеного 

лікування свідчить про покращення гемодинаміки ГМЦР адвентиції вен 

малого таза, що зі свого боку призводить до поліпшення трофіки тканин 

шляхом зменшення явищ гіпоксії, попереджає прогресування 

дистрофічних змін. Дослідження мікросудин КОЯ у хворих на ХЗПВСО з 

і без ВРВМТ в динаміці (до та після лікування) дозволили співставити 

функціональні зміни кровотоку зі структурно-морфологічною 

перебудовою елементів ГМЦР адвентиції вен малого таза й оцінити 

ефективність терапії (рис. 6.9-6.12). 

Такий системний підхід до вивчення механізмів перебудови 

мікроциркуляції при ХЗПВСО і ВРВМТ з різними ступенями дилатації у 

функціональному та структурному відношеннях є прогресивним. 
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Примітка. * – p<0,05 порівняно з показниками до лікування. 

Рис. 6.9. Динаміка змін артеріол кон’юнктиви очного яблука в жінок 

першої групи після лікування, мкм. 

 

 
Примітка. * – p<0,05 порівняно з показниками до лікування. 

Рис. 6.10. Динаміка змін венул кон’юнктиви очного яблука в пацієнток 

першої групи після лікування, мкм. 

 

Стає очевидним, що ГМЦР, включене в тканинну мікросистему, 

представлене функціональним елементом органа. На базі таких мікросистем 

здійснюється єдність регуляції, кровопостачання, метаболізму та функції 
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органу зокрема й організму загалом. 

 
Примітка. * – p<0,05 порівняно з показниками до лікування. 

Рис. 6.11. Динаміка змін капілярів кон’юнктиви очного яблука в жінок 

першої групи після лікування, мкм. 

 

 
Примітка. * – p<0,05 порівняно з показниками до лікування. 

Рис. 6.12. Динаміка змін мікросудин кон’юнктиви очного яблука в 

пацієнток другої групи після лікування, мкм. 

 

Отже, після проведеної терапії виявили позитивні зміни ГМЦР КОЯ в 

першій і другій групах. 



 130 
На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

лікування, призначене жінкам обох груп, впливає на одну з основних 

спільних ланок патогенезу розвитку хронічного запалення внутрішніх 

статевих органів і ВРВМТ. 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях: 

1. Drohomyretska NV, Henyk NI. The role of the hemomicrocirculatory 

system in the pathogenesis of chronic inflammatory processes of the internal 

genital organs in women. The Pharma Innovation. 2018;7(3):169-72. 

2. Дрогомирецька НВ. Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі 

хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з 

варикозним розширенням вен малого таза. Здоровье женщины. 2018;(3):118-

22. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проведений літературний пошук показав, що питання патогенетично 

обґрунтованого лікування ХЗПВСО у жінок з і без ВРВМТ є недостатньо 

вивченим. Існуючі публікації присвячені дослідженню ВРВМТ та ХЗПВСО 

як самостійних нозологій, ролі дисплазії сполучної тканини в патогенезі 

розвитку ВРВМТ, синдрому ХТБ, гемодинамічним порушенням у малому 

тазі. [22,32,34,73,80,83,88,92,97,184,193,199,207,236,247,268,278] У 

закордонній і вітчизняній літературі не було знайдено даних про зміни  

ГМЦР КОЯ й адвентиції ВРВМТ в жінок з ХЗПВСО. 

Проведений у дослідженні аналіз захворюваності ХЗПВСО на тлі та без 

ВРВМТ за останні десять років показав тенденцію до збільшення цієї 

патології серед осіб молодого віку. [43,62,75,97] 

Поширеність цих захворювань у жінок репродуктивного віку, 

несвоєчасне звернення за медичною допомогою призводять до 

прогресування ВРВМТ, розвитку синдрому ХТБ, диспареунії, дисменореї, 

безпліддя, невиношування вагітності. [7,13,22,76,85,94,121,138,188,228,286] 

Згідно з літературними даними, в більшості пацієнтів з хронічними 

запальними процесами мікробний фактор вже не відіграє суттєвої ролі в 

розвитку загострень. На стерильність вмісту маткової труби при хронічному 

рецидивуючому сальпінгоофориті вказують численні дослідження. Під 

впливом неспецифічних факторів розвивається картина, що більшою чи 

меншою мірою відтворює первинний патологічний процес. При тривалому 

хронічному запаленні відмічаються виражені склеротичні та дистрофічні 

зміни всіх структурних компонентів придатків матки, що супроводжуються 

їх морфологічними та функціональними змінами. [72,74,96,139,192] 

Сучасна тенденція терапії різних захворювань проголошує принцип 

“необхідності та достатності” щодо вибору лікарських засобів. Очевидно, що 

не завжди є можливість застосовувати в схемі лікування один препарат, 

інколи їх кількість досягає десяти. З підвищенням кількості препаратів, що 
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приймають одночасно, прогнозувати ефект стає все складніше, а інколи 

взагалі неможливо. Це пов’язано з наявністю взаємодії препаратів, яка досі 

вивчена недостатньо. Іншим не менш важливим наслідком поліпрагмазії є 

незручність для пацієнта. [40,74,88,140,179] 

У питаннях лікувальної тактики при ХЗПВСО та ХЗПВСО на тлі 

ВРВМТ немає єдиної думки. Етіологічним лікуванням є усунення рефлюксу 

за гонадними венами, що може проводитися хірургічним і консервативним 

методами. Основні задачі патогенетичного лікування наступні: відновлення 

венозного тонусу, покращення гемодинаміки та трофічних процесів у 

органах малого таза. [37,111,112,169,176,177] 

Такий стан проблеми наштовхнув нас на думку пояснити деякі сторони 

патогенезу та морфогенезу цих захворювань шляхом вивчення змін, що 

виникають при ХЗПВСО з і без ВРВМТ у венозній системі малого таза, 

гемомікроциркуляторній системі КОЯ, адвентиції варикозно розширених 

вен, функціональній активності ендотелію. А після дослідження цих змін у 

динаміці (до та після лікування) показати й об’єктивно обґрунтувати 

ефективність запропонованого методу терапії. 

Враховуючи важливе значення цієї проблеми в теоретичному та 

прикладному відношенні, виходячи з вищевказаних передумов, приступили 

до її розв’язання в рамках поставлених конкретних завдань. 

У результаті проведеного дослідження були отримані дані, що 

підлягають належному тлумаченню. Вважаємо за потрібне обговорити 

наступні питання: 

1. Особливості перебігу та клінічних проявів ХЗПВСО у жінок з ВРВМТ. 

2. Діагностична цінність шкал оцінки болю в комплексному обстеженні 

пацієнток з ХТБ при хронічних запальних процесах репродуктивної системи 

з/без ВРВМТ як критерію ефективності лікування. 

3. Рівні маркерів функціональної активності ендотелію й особливості 

венозної гемодинаміки в жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ. 

4. Стан ГМЦР адвентиції венозної стінки в пацієнток з ХЗПВСО на тлі 
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ВРВМТ, його взаємозв’язок з показниками ГМЦР бульбарної кон’юнктиви. 

5. Діагностичне значення даних клінічного, лабораторного, 

ультразвукового, доплерометричного досліджень у хворих з ХТБ як 

симптомом при ХЗПВСО на тлі ВРВМТ, ефективність лікувальних заходів у 

досліджуваних групах. 

Об’єктом дослідження були 68 жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ (перша 

група), 52 пацієнтки з ХЗПВСО (друга група) та 30 соматично здорових 

жінок (група контролю). 

Середній вік обстежених пацієнток першої та другої груп становив 

(32,1±2,8) і (31,8±3,5) років відповідно, що практично співпадало з 

показниками групи контролю ((29,4±3,2) років). Розподіл жінок за 

віковим складом у першій групі був наступним: 18-25 років – 18 

((26,5±5,4) %), 26-35 – 29 ((42,6±6,0) %), більше 36 – 21 ((30,9±5,6) %); у 

другій – 12 ((23,1±5,8) %), 22 ((42,3±6,9) %), 18 ((34,6±6,6) %) відповідно. 

Віковий склад пацієнток контрольної групи був приблизно однаковим, а 

саме: 18-25 років – 8 ((26,7±8,1) %), 26-35 – 14 ((46,7±9,1) %), 36-45 – 8 

((26,7±8,1) %). 

Проведені дослідження показали, що переважна більшість жінок 

першої групи займалися фізичною працею, з них робітницями були 32 

((47,1±6,1) %), домогосподарками – 13 ((19,1±4,8) %). Частка непрацюючих 

серед пацієнток другої групи була в 1,2 раза більшою порівняно з першою, 

тривале статичне навантаження в положенні стоячи чи сидячи спостерігалося 

в 38 ((55,9±6,0) %) і 7 ((10,5±3,7) %) випадках відповідно, надмірні фізичні 

навантаження, особливо пов’язані з підйомом вантажів – 12 ((23,1±4,6) %) і 6 

((11,5±4,4) %) відповідно, що чинило негативний вплив на венозну 

гемодинаміку. 

Аналіз фактора зайнятості серед працездатного населення показав, що 

частка непрацюючих серед жінок другої групи була в 1,2 раза більшою 

порівняно з першою. Ризик виникнення ВРВМТ в робітниць був достовірно 

вищим порівняно з контрольною (ВШ 3,56; 95 % ДІ 1,29-9,80; р=0,02) та 
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другою (ВШ 2,67; 95 % ДІ 1,21-5,86; р=0,02) групами. Працюючі жінки, які 

займалися розумовою працею, переважали в другій ((32,7±6,5) %) і 

контрольній ((40,0±8,9) %) групах. 

Результати вивчення статевої функції показали, що раннє статеве життя 

(до 18 років) розпочали 19 ((27,9±5,4) %) жінок першої групи, 22 

((42,3±6,9) %) – другої, що в 1,8 раза більше, ніж у пацієнток групи контролю 

(7; (23,3±4,7) %). 

У багатьох жінок поінформованість про гігієну статевого життя, 

контрацепцію тощо була відсутньою чи неповною. Між першою та другою 

групами були виявлені достовірні розходження за кількістю статевих 

партнерів під час усього сексуального життя. Більше 3-х статевих партнерів 

мали 24 ((35,3±5,8) %) жінки першої групи, 17 ((32,7±6,5) %) – другої проти 

даних контролю (р<0,05), де моногамність у статевих стосунках переважала 

(21; (70,0±8,4) %). Нерегулярне статеве життя мали 47 ((69,1±5,6) %) 

пацієнток першої групи, 25 ((48,1±6,9) %) – другої. 

Основні скарги жінок у досліджуваних групах були на диспареунію 

(ВШ 2,39; 95 % ДІ 1,14-5,04; р=0,03) й аноргазмію (ВШ 2,60; 95 % ДІ 1,12-

6,06; р=0,04). 

Щодо використання контрацептивних засобів було виявлено, що майже 

половина пацієнток першої групи вдавалися до перерваного статевого акту, 

що негативно впливає на венозну гемодинаміку малого таза та достовірно 

збільшує ризик виникнення ВРВМТ на тлі ХЗПВСО (ВШ 2,41; 95 % ДІ 1,11-

5,24; р=0,04). 

Поглиблене вивчення особливостей менструальної функції дозволило 

відмітити присутність гормонального дисбалансу в жінок досліджуваних 

груп, а саме нерегулярного менструального циклу проти даних контролю (в 

першій групі – у 8,6 раза, другій групі – 8,9 відповідно; р<0,05). 

Найпоширенішими формами порушень менструальної функції були 

наступні: передменструальний синдром у 2,7 і 3,1 раза перевищував дані 

контролю (31 ((45,6±6,0) %) пацієнтка першої, 27 ((51,9±6,9) %) – другої 
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проти 5 ((16,7±6,8) %) у контролі; р<0,05); альгодисменорея –2,1 і 2,3 

відповідно (34 ((50,0±6,1) %) особи першої, 28 ((53,8±6,9) %) – другої проти 7 

((23,3±7,7) %) у контролі; р<0,05). Порушення менструального циклу у 

вигляді мізерних скудних менструацій (олігоопсоменорея) зустрічалися в 

поодиноких випадках в обох досліджуваних групах. 

Вивчаючи репродуктивний анамнез пацієнток, встановили, що жінки 

першої групи мали в 3,4 раза вищий паритет пологів порівняно з другою 

(р<0,05), що також можна вважати провідним фактором ризику розвитку 

ВРВМТ (ВШ 3,51; 95 % ДІ 1,37-8,97; р=0,01). 

Також слід відмітити, що в досліджуваних групах значущою була 

частка мимовільних викиднів (у 4,7 раза більше в першій групі; р<0,05) і 

завмерлих вагітностей, що може бути наслідком перенесених в анамнезі 

гострих запальних захворювань специфічної етіології. 

Згідно з даними літератури, провідне значення в розвитку варикозної 

хвороби має ДСТ. ДСТ – це стан, при якому існують різні за ступенем 

вираженості вроджені прояви пошкодження сполучної тканини з певними 

клінічними вісцеро-локомоторними пошкодженнями в ембріональному та 

постнатальному періодах, прогредієнтним перебігом і певними 

функціональними порушеннями. [92,109,113,117] 

Морфологічною основою ДСТ є зниження вмісту певних видів 

колагену та порушення співвідношення між ними, що зумовлює зниження 

міцності сполучної тканини в багатьох органах і системах. До 35 % 

практично здорових людей мають ДСТ різних ступенів вираженості, серед 

них 70 % становлять жінки. [92,109,113,117] 

Зважаючи на вищевикладене, вивчаючи соматичні захворювання в 

досліджуваних групах, насамперед звертали увагу на ті, що належать до 

системних фенотипічних проявів недиференційованих форм ДСТ (загальний 

інфантилізм, міопія, патологія хребта, пролапс мітрального клапана, 

гастродуоденіт, нефроптоз, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, 

пахова кила). 
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Попри наявність розглянутих патологій у досліджуваних і контрольній 

групах, чітко простежується їх перевага в першій групі. Отже, отримані 

результати аналізу даних анамнезу в жінок досліджуваних груп 

продемонстрували роль ДСТ в ґенезі ВРВМТ. 

Усім пацієнткам досліджуваних груп оцінювали інтенсивність 

больового синдрому за допомогою ВАШ, опитувальника болю Мак Гілла, 

короткої оцінки болю, проводили інтравагінальну ультрасонографію, 

доплерометрію судин малого таза, вивчали зміни в системі 

гемомікроциркуляції методом бульбарної мікроскопії, а в адвентиції 

варикозно розширених вен шляхом імпрегнації нітратом срібла за 

В.В. Купріяновим, на поперечних зрізах, забарвлених гематоксилін і еозином 

та за Малорі. Також визначали D-димери, показники функціональної 

активності ендотелію (ендотелін-1, простациклін). 

Основною скаргою обстежених жінок був тазовий біль. Його 

визначають як відчуття дискомфорту в нижніх відділах живота, а саме в 

ділянці нижче пупка, вище та медіальніше пахових зв’язок, а також за лоном 

і в попереково-крижовій ділянці. [81,103,208,261,266] 

Відповідно до сучасних уявлень про генез патологічного болю взагалі 

та тазового болю зокрема, провідну роль в даному процесі відіграє тканинна 

гіпоксія, пов’язана з тривалим і грубим порушенням мікроциркуляції, 

природа якого може бути різноманітною – від інфекційно-алергічної до 

психосоматичної. Виникаючи в результаті гіпоксії, дегенеративно-

дистрофічні зміни рецепторного та провідникового апарату периферичної 

нервової системи з одного боку призводять до виникнення стійкого 

больового синдрому, з іншого – обумовлюють порушення трофіки та 

гемодинаміки в ділянці інервації, формуючи “порочне коло”. 

[119,124,132,281] 

Хронічний больовий стрес провокує дисфункцію системи гіпоталамус-

гіпофіз-яєчники та розвиток дисгормональних порушень, що сприяють 

подальшій активації ноцицептивної системи. Клінічно дисгормональні 
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розлади проявляються розвитком гормонозалежних гіперпластичних 

процесів ендометрію та міометрію. Ці патологічні процеси тією чи іншою 

мірою чинять вплив на гемодинаміку й інервацію органів малого таза, 

викликаючи посилення больового синдрому та вивільнення алгогенних 

речовин – серотоніну, гістаміну та простагландинів. Останні поглиблюють 

існуючі дисгормональні розлади й ішемію тканин, знову формуючи “порочне 

коло”. [84,120,123,128] Низка дослідників вважають, що в основі синдрому 

ХТБ лежать неспецифічні процеси – порушення мікроциркуляції та тканинна 

гіпоксія, а існуюча гінекологічна патологія є не причиною, а фактором 

патогенезу синдрому ХТБ. [124,127,132] 

Синдром ХТБ розглядається як складний багаторівневий 

полісистемний патологічний процес. Його виникнення та стійкість 

визначаються взаємозалежним і взаємообумовленим впливом різних 

патологічних станів, зокрема гормонального балансу, гемодинаміки та 

мікроциркуляції в органах малого таза, з обов’язковим урахуванням 

психофізіологічних характеристик особистості та психіки пацієнток. 

[84,118,122,123,125,130,195] 

Проведений аналіз скарг продемонстрував тривалий больовий анамнез 

у пацієнток першої групи: больовий синдром понад 3 роки в 1,5 раза частіше 

мали особи з ВРВМТ (66,2 %), хоча в другій групі їх відсоток був не менш 

вагомим (46,2 %), що свідчить про існуючу резистентність до стандартних 

лікувальних програм. Оцінка інтенсивності болю за ВАШ, опитувальником 

Мак Гілла, коротка оцінка болю показали більш значну частку вираженого 

больового синдрому порівняно з другою групою (в 2,5 раза; р<0,05), а також 

залежність інтенсивності болю від ступеня дилатації вен малого таза. При ІІІ 

ступені дилатації відсоток жінок з вираженим болем був достовірно вищим 

порівняно з І ступенем у 2,0 раза, при ІІ – 1,7 (р<0,05). Були встановлені 

паралелі між відсотком помірного (51,9 %) болю в пацієнток другої групи та 

жінок першої групи з II ступенем дилатації (52,2 %). 

Дані опитувальника Мак-Гілла дали змогу отримати більш детальну 
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характеристику больового синдрому, оскільки оцінка результатів дає змогу 

одержати не лише кількісну, але й якісну його характеристику, оцінити ІКВД 

та значущість слів дескрипторів (РІБ). 

Відповідно до опитувальника болю Мак Гілла, в осіб першої групи з ІІ 

і ІІІ ступенями дилатації вен практично в усіх опрацьованих анкетах 

відзначалася багатогранна характеристика больового синдрому: ниючий, 

тягнучий біль спостерігався в 43 ((91,5±4,1) %) осіб, тупий розпираючий біль 

без чіткої локалізації – 23 ((48,9±7,3) %), біль, що викликав почуття втоми, 

тривоги, іноді нудоти – 53 ((77,9±5,0) %). Як біль-страждання його оцінили 

12 ((17,6±4,6) %) осіб першої групи. За характером перебігу біль постійного 

характеру був відзначений у 63 ((92,6±3,2) %) пацієнток першої групи, 

іррадіація в пряму кишку – 36 ((52,9±6,1) %), поперекову область – 38 

((55,8±6,0) %), зовнішні статеві органи та промежину – 47 ((69,1±5,6) %), 

нижні кінцівки – 36 ((52,9±6,1) %). 

46 ((88,5±4,4) %) жінок другої групи вказували на ниючий, тягнучий 

біль, 28 % – тупий без чіткої локалізації. За характером перебігу біль 

постійного характеру був відзначений у 42 ((80,7±5,5) %) пацієнток, 

іррадіація в пряму кишку – 23 ((44,2±6,9) %), поперекову ділянку – 29 

((55,8±6,9) %), зовнішні статеві органи та промежину – 14 ((26,9±6,2) %). 

Величина показників, як-от РІБ, ІКВД, сенсорний та афективний ІКВД, 

сила болю в осіб першої групи залежали від ступеня дилатації варикозно 

розширених вен. Слід зазначити, що ці ж показники в пацієнток другої групи 

практично співпадали з даними першої групи з І ступенем дилатації 

варикозно розширених вен. 

Враховуючи те, що інтенсивність хронічного болю змінюється 

протягом доби, існувала можливість проаналізувати її за даними короткого 

опитувальника болю на час опитування, в моменти найбільшої та найменшої 

вираженості больових відчуттів, а також середнє значення впродовж 24 

годин. Знов-таки, були отримані результати, що перекликаються з даними 

оцінки болю за ВАШ й опитувальником Мак Гілла. Зміна інтенсивності болю 
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протягом доби серед жінок другої групи та першої з І ступенем дилатації 

варикозно розширених вен і за показником мінімального рівня болю в осіб з 

ІІ ступенем дилатації знаходилися практично на одному рівні. 

Для вивчення особливостей кон’юнктивальної мікроциркуляції були 

обстежені 30 практично здорових жінок віком від 18 до 45 років, проведений 

кількісний і якісний аналіз мікрофотографій кон’юнктивальної судинної 

сітки. 

У практично здорових жінок репродуктивного віку при біомікроскопії 

визначається швидкий, гомогенний, ламінарний кон’юнктивальний кровоток. 

Відсутні ознаки периваскулярного набряку та внутрішньо-судинної агрегації 

еритроцитів. Артеріоли та венули представляють собою паралельно 

розташовані судини, співвідношення діаметрів яких складає 1:2, 1:3. 

Капілярна сітка утворюється внаслідок послідовного розгалуження артеріол. 

Кон’юнктивальний індекс становить (2,20±0,20) балів. 

ГМЦР в адвентиції вен у нормі представлене дрібними артеріолярними 

та венулярними судинами різного діаметра, а також капілярами. Крім того, 

спостерігалися компактно розташовані судинні сітки (модулі), що 

складаються з артеріол, передкапілярних артеріол, гемокапілярів, 

закапілярних судин і венул. 

Артеріолярні гілки зазвичай супроводжуються однією або двома 

венулярними гілками. Від артеріол відходять значно менші артеріоли (17-

23 мкм), що проникають у середину модуля та дають початок 4-10 

передкапілярним артеріолам діаметром (16,23±0,68) мкм. Кожна 

передкапілярна артеріола дає початок 5-12 гемокапілярам діаметром 

(8,24±0,16) мкм. 

На імпрегнованих нітратом срібла тотальних препаратах адвентиції 

оваріальних вен у місцях відходження передкапілярних артеріол виявляли 

значне скупчення гладких міоцитів у вигляді сфінктера, що регулює 

надходження крові в гемокапілярне русло модуля. 

Гемокапіляри в адвентиційній оболонці вен розташовані нерівномірно, 
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характер їх розгалуження різноманітний. В одних ділянках адвентиції були 

виявлені окремі видовжені гемокапілярні петлі, в інших – крупнопетлиста та 

середньопетлиста капілярні сітки рівномірного діаметра у вигляді петель 

овальної та полігональної форм розмірами від 85-150 мкм до 190-280 мкм. 

Поряд з функціонуючими капілярами діаметром (8,39±1,79) мкм 

спостерігалися плазматичні (до 4,0 мкм) і повністю закриті мікросудини. 

Місцями між капілярами були видні нервові пучки з добре вираженою 

волокнистістю. Волокна, що утворюють нервовий пучок, були чіткими, без 

потовщень. 

У результаті злиття 2-3 або більше капілярів, а також поступового 

розширення їхнього просвіту формуються закапілярні венули, діаметр яких 

складав (28,29±1,04) мкм. Впадаючи в збиральні венули, вони формують 

венулярну ланку ГМЦР. Збиральні венули деревоподібно розгалужуються, 

формують венулярні петлі розміром 60×100 мкм і місцями з’єднуються 

венуло-венулярними анастомозами. Крім того, спостерігалося сполучення 

між венулами за допомогою судин діаметром (12,42±1,23)-(15,38±1,47) мкм, 

які мають будову, подібну до капілярів. В окремих ділянках адвентиції 

стінки оваріальної вени відмічали артеріоло-венулярні анастомози за типом 

шунтів і напівшунтів з регульованим кровотоком. 

На деяких препаратах виявлялися лімфатичні капіляри діаметром 80-

115 мкм, що мають пальцеподібну форму. Вони входять в лімфатичні 

закапіляри, що проходять між приносною артеріолою та транспортною 

венулою. 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ при проведенні бульбарної 

мікроскопії відмічали зміни ГМЦР, що, очевидно, пов’язані з самою 

судинною патологією та хронічним запальним процесом. 

З метою більш детального вивчення стану ГМЦР КОЯ й адвентиції 

ВРВМТ брали до уваги ступінь дилатації вен малого таза (І ступінь – діаметр 

вени до 5 мм; ІІ – від 6 до 10 мм; ІІІ – більше 10 мм). [33] 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ І ступеня архітектоніка 
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судинного рисунка КОЯ дещо змінювалася, насамперед венули місцями були 

більш звивистими. Вздовж поодиноких судин відмічали периваскулярний 

набряк, венозна частина русла була повнокровною, помірно розширеною, 

потік крові сповільненим, але гомогенним. Були відсутні ознаки внутрішньо-

судинної агрегації еритроцитів. Артеріоли та венули представляли собою 

паралельно розташовані судини, співвідношення діаметрів яких складало 1:3, 

1:4. Поодинокі судини були звивистими. Капілярна сітка утворювалася 

внаслідок послідовного розгалуження артеріол. Кон’юнктивальний індекс 

становив (6,81±0,58) балів. З метою більш об’єктивної оцінки змін ГМЦР 

КОЯ проводили розрахунок парціальних кон’юнктивальних індексів, що 

окремо характеризують: периваскулярні зміни (КІ1), зміни форми судин (КІ2), 

внутрішньосудинні зміни (КІ3). 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІ ступеня зміни архітектоніки 

судинного рисунка були більш вираженими. Вздовж судин відмічали 

периваскулярний набряк, венозна частина русла повнокровною, розширеною, 

потік крові сповільненим. Загальний кон’юнктивальний індекс становив 

(9,20±0,39) балів, КІ1 – (1,62±0,16) балів, КІ2 – (6,24±0,14) балів, КІ3 – 

(1,34±0,09) балів. 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІІ ступеня вражали 

нерівномірність калібру судин кон’юнктиви та різка звивистість венул. 

Спостерігали периваскулярний набряк і розширення венул. Діаметр останніх 

становив (48,62±1,85) мкм (р<0,001), артеріол – (24,36±0,55) мкм (р<0,001). 

Капіляри діаметром (9,28±1,16) мкм (р<0,05) формували сітки з невеликими 

петлями. Кровоток був сповільненим, у капілярах – уривчастим. КІ становив 

(9,26±0,16) балів, КІ1 – (1,14±0,09) балів, КІ2 – (7,0±0,06) балів, КІ3 – 

(1,12±0,01) балів. 

Необхідно відмітити, що в 9 пацієнтів, у яких під час доплерографії був 

виявлений рено-оваріальний рефлюкс, різко вираженими були зміни ГМЦР 

КОЯ. Часто зустрічалися периваскулярні мікрогеморагії, різке розширення та 

звивистість судин, саккуляції, агрегація еритроцитів. 
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У жінок ІІ групи спостерігалися незначні зміни судин кон’юнктиви. 

Архітектоніка судинного рисунка майже не змінювалася. Вздовж поодиноких 

судин відмічали периваскулярний набряк, венозна частина русла була 

повнокровною, дещо розширеною, діаметр венул становив (39,93±0,08) мкм, 

потік крові був сповільненим. Діаметр артеріол складав (22,16±0,09) мкм, 

капілярів – (8,26±0,06) мкм. Загальний КІ до лікування становив (6,80±0,98) 

балів, КІ1 – (1,40±0,40) балів, КІ2 – (4,20±0,40) балів, КІ3 – (1,20±0,18) балів. 

Вперше проведені дослідження перебудови ГМЦР КОЯ й адвентиції 

вен малого таза в пацієнток з ХЗПВСО показали, що на перший план 

виступали зміни венулярної ланки ГМЦР, що проявлялися розширенням 

венул, закапілярних венул, їх повнокров’ям, поліморфізмом капілярів. 

Відомості про те, що гемомікроциркуляторний статус кон’юнктиви 

відображає ступінь клінічних проявів при захворюваннях серцево-судинної 

системи, зокрема ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі, 

підтверджуються й іншими авторами. [98,108] 

Для оцінки перебудови ГМЦР адвентиції венозної стінки вен малого 

таза при ХЗПВСО на тлі ВРВМТ був використаний операційний матеріал 15 

жінок з різними ступенями дилатації. 

У препаратах ВРВМТ І ступеня дилатації архітектоніка артеріол була 

майже не зміненою. На поперечних зрізах ядра ендотеліоцитів виступали в 

просвіт судин. Венули були розширеними, мали неправильну форму, були 

заповнені форменими елементами крові. Будова капілярів була 

поліморфною. У деяких препаратах капілярна сітка була більш 

локалізованою та сконцентрованою біля артеріол і венул, в інших мала 

форму густої площинної сітки, що, можливо, пов’язано з тривалістю 

захворювання. В обох випадках капіляри були розширеними, діаметр 

поодиноких сягав 20 мкм. 

У препаратах ВРВМТ ІІ ступеня дилатації закапілярні венули та венули 

були розширеними, звивистими, з локальними аневризматичними вздуттями. 

Діаметр венул становив (87,32±1,42) мкм. Діаметр артеріол порівняно з 
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нормою був дещо розширеним. Місцями спостерігалася їхня звивистість. 

Часто зустрічалися артеріоло-венулярні анастомози. Рисунок капілярної 

сітки виразно змінювався, вона ставала густою, калібр капілярів 

збільшувався, зливаючись між собою, вони утворювали венозні лакуни. 

Переповнення форменими елементами венулярної ланки ГМЦР призводило 

до вираженого застою крові, стазу, а місцями навіть до їх агрегації та сладжу. 

Ці дані підтверджувалися на препаратах поперечних зрізів вен, забарвлених 

гематоксилін і еозином та за Малорі. 

У препаратах ВРВМТ ІІІ ступеня дилатації венули ставали ще 

ширшими, їхній діаметр сягав гігантських розмірів. У просвіті останніх була 

помітна велика кількість щільно сконцентрованих елементів крові. Контури 

стінки, особливо збиральних венул, були нерівними, ядра ендотеліоцитів 

вкороченими. У місцях їх злиття венули були ампулоподібно розширеними й 

утворювали венуло-венулярні анастомози. Поряд з венулами розширювалися 

й артеріоли. Стінка артеріол у місцях розширення була перерозтягнутою, 

міоцити значно віддаленими один від одного. Капілярна сітка була густою, 

місцями деформованою, без чіткого рисунка. До патологічного процесу 

втягувалася мікролімфоцитарна система. Лімфатичні мікросудини були різко 

розширеними. Слід зазначити, що в даній групі хворих навколо vasa vasorum 

відмічали склеротичні муфти, сама стінка судин була потовщеною. 

У групі хворих на ХЗПВСО з ВРВМТ перебудова ГМЦР КОЯ й 

адвентиції варикозно розширених вен виявлялася розширенням, 

деформацією не тільки венул, але й артеріол. Крім того, в групі хворих з ІІІ 

ступенем дилатації вен характерною була поява патологічних структур за 

типом петель, клубочків, сладж феномена, склеротичних муфт навколо 

судин, деструктуризації нервових пучків. 

Виявлені структурно-морфологічні зміни ГМЦР адвентиції варикозно 

розширених вен малого таза були спрямовані, очевидно, на те, щоб шляхом 

посиленого притоку крові до стінки вени та підвищення тиску в судинах 

адвентиції ліквідувати причину порушення венозного відтоку. Цей же 
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механізм зумовлює розкриття артеріоло-венулярних анастомозів. Перебудова 

ГМЦР адвентиції, що виявлялася розширенням венулярної ланки, капілярів і 

розкриттям артеріоло-венулярних анастомозів, зумовлює розвиток капіляро-

трофічної недостатності ГМЦР, суть якої полягає в перетворенні справжніх 

капілярів у ємнісні (депонуючі) судини. [3] Перенавантаження ГМЦР 

артеріо-венозною кров’ю спочатку проявляється повнокрів’ям істинних 

капілярів, які потім подовжуються, стають звивистими, а їхній просвіт 

розширюється. Одночасно виникає вогнищева проліферація капілярів, через 

що зростає їхня щільність. Поступово в обмінній ланці ГМЦР збільшується 

кількість розширених капілярів, у просвіті яких еритроцити розташовуються 

не в один, а в два ряди. Розширюються закапілярні судини та збиральні 

венули. Процес ремоделювання конструкції обмінної ланки призводить до 

зменшення в модулі гемомікроциркуляції істинних капілярів. У результаті 

значна частина крові з артеріолярної системи поступає безпосередньо до 

венулярної системи. Кровоток у стінці вени набирає централізованого 

характеру, що різко знижує його метаболічну ефективність. [3] 

У жінок другої групи вивчення ГМЦР адвентиції венозної стінки 

показало, що форма та розміри артеріол практично не змінювалися, венули 

були дещо розширеними, місцями неправильної форми, капіляри – 

розширеними, поліморфної будови. Слід зазначити, що виявлені зміни в 

ГМЦР КОЯ й адвентиції венозної стінки в жінок з ізольованими ХЗПВСО 

відповідали змінам при ХЗПВСО з ВРВМТ І ступеня дилатації. 

Після здійсненого аналізу можна провести клініко-морфологічні 

паралелі між змінами в мікросудинах КОЯ та ГМЦР адвентиції вен у жінок 

першої та другої груп, що дає можливість стверджувати, що ці зміни мають 

системний характер. Вперше проведені дослідження змін ГМЦР КОЯ й 

адвентиції вен малого таза в пацієнток з ХЗПВСО і виявлені клініко-

морфологічні паралелі дають право думати, що несвоєчасний вплив на ГМЦР 

за наявності інших сприятливих факторів може призвести до розвитку 

варикозу. Відомо, що в основі будь-якого запального процесу лежить 
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порушення мікроциркуляції. [3,22] Виявлені вищеописані зміни можуть бути 

однією з патогенетичних ланок розвитку та прогресування самого варикозу, 

що зі свого боку обтяжує перебіг хронічного запалення. 

Загальновідомий функціональний і морфологічний зв’язок судинної та 

нервової систем, що зумовлений наявністю тонких нервових утворень – 

аферентних і еферентних закінчень у всіх трьох оболонках судин. [90] Ці 

нервові закінчення здійснюють рефлекторні реакції: зміна венозного тиску, 

швидкість кровотоку, рухова функція вен тощо. Зони реагують на вплив 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища (травма, інфекція, 

інтоксикація тощо). Особливо важливу роль у виникненні патології з боку 

нервового апарату венозних стінок відіграють гіпоксія тканин і біохімічні 

зміни крові. Останні є наслідком порушення тканинного обміну речовин. 

Виникаючі при цьому в крові різні недоокислені токсичні речовини 

впливають на рецепторний апарат судинної стінки та призводять до змін 

двох типів: реактивних і дегенеративних. При реактивних змінах на кінцях 

нервових волокон з’являються випинання, потовщення. Подальший розвиток 

патологічного процесу призводить до дегенеративних змін нервового 

апарату. Вони характеризуються вакуолізацією нервового волокна, 

фрагментацією, розпадом його на окремі зерна. Порушення структури 

нервового апарату призводить до зниження тонусу венозної стінки, іноді до 

повної атонії з розширенням просвіту вен і порушенням відтоку крові. 

Падіння венозного тонусу викликає значні гемодинамічні зміни, що 

підтверджують подальші дослідження. [3,38,39,49,99] 

При обстеженні венозної системи малого таза було встановлене 

статистично вірогідне збільшення діаметра основних венозних колекторів у 

жінок першої групи проти даних контролю: маткові вени ((1,20±0,23) см 

справа і (1,26±0,25) см зліва; р<0,01); внутрішні клубові вени ((1,55±0,21) см 

справа й (1,64±0,20) см зліва; р<0,001); яєчникові вени ((0,68±0,09) см справа 

та (0,71±0,10) см зліва; р<0,05); аркуатні вени ((0,44±0,01) см; р<0,001). У 

пацієнток другої групи відмітили незначне збільшення діаметра вен малого 
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таза порівняно з контролем, що, очевидно, пов’язане з венозним застоєм, 

здебільшого оваріальних вен (43; 72,6 %). 

У жінок з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ відмічалося достовірне зниження 

пікової систолічної швидкості кровотоку в основних венозних колекторах 

порівняно з групою контролю й особами другої групи: в маткових 

((1,81±0,04) см/с справа й (1,42±0,05) см/с зліва; р<0,05); внутрішніх 

клубових ((2,12±0,02) см/с справа й (1,92±0,05) см/с зліва; р<0,05); 

яєчникових ((1,63±0,02) см/с справа й (1,26±0,05) см/с зліва; р<0,05) венах. У 

9 (13,2 %) пацієнток першої групи при проведенні проби Вальсальви була 

діагностована наявність рено-оваріального рефлюксу, де двобічний 

спостерігався в 2 випадках (22,2 %), ізольований лівобічний – 77,7 %. 

Виражена інтенсивність рефлюксу (більше 4 с) відмічалася в 3 жінок 

(33,3 %). 

Можна припустити, що виявлені глибокі структурно-морфологічні 

зміни в ГМЦР адвентиції вен малого таза призводять до зниження 

тромборезистентності ендотелію стінки вен, що супроводжується 

зменшенням синтезу ендотеліальними клітинами біологічно активних 

речовин, що запобігають тромбоутворенню (простацикліну (ПГІ2), оксиду 

азоту (NO-ендотеліальний фактор релаксації), активатора плазміногена 

тканинного типу (t-PA), 13-гідроксіоктадекадієнової кислоти (13-ГОДК), 

тромбомодуліну, ендотеліну, гепаринантитромбіну ІІІ), але збільшенням 

синтезу фактора агрегації тромбоцитів. [1,32,58,87,198] 

За фізіологічних умов ендотеліоцити судин генерують ПГІ2, що 

утворюється з арахідонової кислоти фосфоліпідів мембран під впливом 

циклооксигенази. Це найбільш потужний фізіологічний антиагрегант. [39] 

Механізм його дії пов’язаний з активацією в тромбоцитах аденілатциклази й 

утворенням циклічного аденозин-3,5 монофосфату (цАМФ). Він активує 

ферменти, що переміщують іони кальцію з цитоплазми до гранул, де вони 

зв’язуються з білками [3, 39, 174]. 

Сильним інгібітором агрегації тромбоцитів є NO, що синтезується в 



 147 
ендотеліоцитах судин з L-аргініну під впливом NO-синтетази. Крім того, в 

кровоносних судинах ендотеліоцити зазнають напруження зсуву, яке 

спричиняють механічні сили, необхідні для підтримання току крові. 

Зумовлені кровотоком фізіологічні величини напруження зсуву достатні 

для стимуляції синтезу в ендотеліоцитах NO та простацикліну. [41,129] 

Отже, чим більша швидкість кровотоку, тим більш інтенсивно 

синтезуються NO та простациклін в ендотеліоцитах судин. 

Оскільки особливо у варикозно розширених венах кровоток 

сповільнений, це призводить до зниження синтезу ПГІ2, NO, t-PA. 

На основі цього виникають сприятливі фактори для агрегації 

тромбоцитів і уворення тромбу. Тромб, що утворився в судині, є 

причиною запалення самої стінки. Роль тромбоцитів у запаленні 

здебільшого полягає в тому, що вони мають безпосереднє відношення до 

гемомікроциркуляції. Це найбільш постійні й універсальні клітини 

запалення. У них містяться речовини, що впливають на проникність 

стінки судин, їхню еластичність, зокрема медіатор запалення серотонін. 

Виділений при руйнуванні клітин серотонін спричиняє підвищення 

проникності стінки судин. З іншого боку, тканинні базофіли (опасисті 

клітини), велика кількість яких міститься в стінці судин, на тлі капіляро-

трофічної недостатності стінки викидають гістамін і гепарин. Дія 

гістаміну та гепарину передусім позначається на судинах (гіперемія). 

Тканинні базофіли містяться в тканинах постійно, тому їх називають 

“клітини-резиденти”. Інші клітини надходять у зону запалення зі сторони 

(“клітини-емігранти”). До них належать гранулоцити (нейтрофільні, 

еозинофільні) та лімфоцити. Головна функція цих клітин – фагоцитоз. 

Отже, в місці утворення тромбу виникає запалення. Вищеописаний 

механізм призводить до утворення “порочного кола” в патогенезі 

ХЗПВСО з і без ВРВМТ. [3,39] 

У жінок з ХЗПВСО з і без ВРВМТ костантували підвищення продукції 

ендотеліну-1, що чинить проагрегантну та прозапальну дію. Одночасно 
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відмічали зниження синтезу простацикліну, що володіє антиагрегантними 

властивостями. Простациклін – це вазоактивний ендотеліальний фактор, 

один з кінцевих продуктів метаболізму арахідонової кислоти, утворюється в 

ендотеліальних клітинах медії й адвентиції судин. [129] 

Аналізуючи показники функціональної активності ендотелію, 

констатували достовірне підвищення концентрації ендотеліну-1 порівняно з 

контролем – у 1,5 та 1,2 раза проти даних другої групи. Концентрація 

простацикліну в першій групі була в 1,2 раза меншою порівняно з 

результатами другої групи. 

Беручи до уваги той факт, що вазоактивні субстанції, як-от ендотелін-1 

і простациклін, безпосередньо впливають на реологічні властивості крові, а 

саме регулюють тромбоутворення, в усіх жінок досліджуваних груп 

проводилося вивчення показників коагулограми. 

При оцінці показників коагулограми в жінок досліджуваних груп була 

відмічена схильність до гіперкоагуляції, про що свідчили збільшення рівня 

фібриногену (в 1,4 раза в першій групі, 1,2 – другій; р<0,05), підвищення 

показників фосфоліпідзалежних тестів коагуляції. Зниження відсотка 

фібринолітичної активності крові (в 1,1 раза в першій групі, 1,2 – другій; 

р<0,05), збільшення в плазмі крові концентрації молекулярного маркера 

тромбофілії D-димеру (в 2,0 та 1,9 раза відповідно; р<0,05) можна 

розцінювати як результат активації внутрішньосудинної коагуляції. 

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що 

здатність ендотеліоцитів підтримувати баланс констрикторів і дилататорів в 

умовах постійної зміни кровотоку та властивостей крові, що припливає, не є 

безмежною, що й створює передумови для дисфункції ендотелію. У цьому 

контексті домінуюче значення мають венозна гіпертензія, стаз крові й ішемія 

судинної стінки, що отримує поживні речовини безпосередньо з венозної 

крові. 

Порушення реґіонарного кровотоку супроводжується зниженням 

напруження кисню у венозній крові та гіпоксією ендотелію. Всі ці процеси 
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призводять до порушення захисних властивостей судинної стінки, її 

антикоагулянтної та протизапальної активності, регулювання тонусу 

судинної стінки й адгезії лейкоцитів. 

Виявлені спільні ланки патогенезу ХЗПВСО та ВРВМТ, що лежать в 

основі ХТБ, дозволили доповнити існуючу схему патогенетичних порушень 

та оптимізувати лікувальну програму (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спільні патогенетичні ланки розвитку варикозного розширення 

вен малого таза та хронічних запальних процесів внутрішніх статевих 

органів. 
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Своєчасне призначення препаратів, що покращують мікроциркуляцію, 

дасть можливість попередити розвиток дистрофічних змін у стінці вени, 

покращити перебіг хронічного запального процесу та зменшити або повністю 

ліквідувати синдром ХТБ. 

Усі пацієнтки отримували діосмінвмісний флеботропний препарат з 

групи біофлавоноїдів (нормовен) по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на день у 

безперервному режимі та донатор оксиду азоту L-аргініну аспартат (тівортін 

аспартат) по 5 мл 3 рази на день per os курсами по 14 днів кожного місяця 

протягом шести місяців. 

Діосмінвмісний флеботропний препарат має венотонічну й 

ангіопротекторну дію, підвищує венозний тонус, зменшує розтягнення 

вен і веностаз, покращує мікроциркуляцію, знижує проникність капілярів 

і підвищує їхню резистентність, поліпшує лімфатичний дренаж, 

збільшуючи лімфатичний відтік. Також він зменшує взаємодію 

лейкоцитів та ендотелію, адгезію лейкоцитів у закапілярних венулах. Це 

знижує ушкоджуючу дію медіаторів запалення на стінки та стулки 

клапанів вен. 

L-аргініну аспартат чинить антигіпоксичну, цитопротекторну, 

антиоксидантну, дезінтоксикаційну, мембраностабілізуючу дії. Як 

донатор оксиду азоту він бере участь у процесах енергозабезпечення 

організму, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до 

ендотелію судин. 

Після завершення запропонованого курсу лікування пацієнтки обох 

груп відзначали значне зменшення суб’єктивних проявів, часто з повним 

зникненням больового синдрому, а також значне покращення загального 

стану та статевої функції. Ці показники були кращими у хворих другої 

групи й осіб першої групи з І ступенем дилатації варикозних вен малого 

таза. 

З отриманих результатів видно, що за даними ВАШ інтенсивність 

болю в жінок першої групи з І ступенем дилатації варикозних вен 
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зменшилася на 2,52 балів, ІІ – 1,41, ІІІ – 1,26; у пацієнток другої групи – 

на 2,29 балів. 

Після проведеного лікування за результатами опитувальника Мак 

Гілла в пацієнток першої групи з І та ІІ ступенями дилатації варикозних 

вен особливо знижувалися наступні показники: РІБ на 2,26; 2,89 балів 

відповідно; ІКВД на 2,35; 2,30 балів; сенсорний ІКВД на 2,28; 

2,14 балів. Афективний ІКВД зменшувався менш показово (0,59; 

0,99; 0,72 бала), що може свідчити про психоемоційний стан жінок з 

даною патологією. У пацієнток другої групи РІБ знизився на 2,63 балів; 

ІКВД – 2,97; сенсорний ІКВД – 2,28; афективний ІКВД – 1,33; сила болю 

– 1,17. 

За результатами чотирискладової ВАШ показники, як-от біль на 

момент опитування, середній і мінімальний рівні болю, максимальний 

рівень болю після шести місяців лікування, в жінок другої групи 

зменшилися в середньому на 2,7 балів, першої групи з І і ІІ 

ступенями дилатації варикозних вен – 2,6. У пацієнток з ІІІ ступенем 

дилатації різниця показників була неістотною та статистично 

недостовірною. 

У динаміці після проведеної терапії відмічали значне покращення стану 

ГМЦР КОЯ. У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ І ступеня 

периваскулярний набряк вздовж судин кон’юнктиви ока був відсутнім, 

діаметр венул дещо зменшився ((38,58±0,87) мкм; р<0,05). У капілярах і 

венулах спостерігався однорідний ламінарний кровоток. Діаметр артеріол 

становив (21,18±0,46) мкм, капілярів – (7,81±0,41) мкм (р<0,05). Загальний 

кон’юнктивальний індекс складав (4,91±0,38) балів (р<0,05); парціальний: 

КІ1 – (0,81±0,12) бала (р<0,05), КІ2 – (2,29±0,21) балів, КІ3 – (0,81±0,05) бала 

(р<0,001). 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІ ступеня архітектоніка 

судинного рисунка не змінювалася. Периваскулярний набряк вздовж судин 

не відмічали, венозна частина русла була повнокровною, дещо зменшувався 
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діаметр венул ((39,61±0,51) мкм; р<0,05), потік крові був сповільненим 

(рис. 6.6). Діаметр артеріол становив (21,35±0,46) мкм (р<0,001), капілярів – 

(8,41±0,04) мкм (р<0,001). Загальний кон’юнктивальний індекс складав 

(6,80±0,58) балів (р<0,001), КІ1 – (2,11±0,12) балів, КІ2 – (2,34±0,4) балів, КІ3 – 

(1,32±1,23) балів. 

У пацієнток з ХЗПВСО на тлі ВРВМТ ІІІ ступеня звивистість і 

нерівномірність калібру судин кон’юнктиви зберігалися. Спостерігали 

помірно виражений периваскулярний набряк і розширення венул. Діаметр 

останніх становив (41,66±1,73) мкм (р<0,01), артеріол – (21,60±0,51) мкм 

(р<0,001). Капіляри діаметром (6,52±0,05) мкм (р<0,05) мали сітчасту будову 

невеликими зонами. Кровоток був сповільненим, у капілярах – уривчастим. 

КІ становив (8,17±0,19) балів (р<0,001); парціальні: КІ1 – (0,97±0,03) бала, 

КІ2 – (6,37±0,11) балів, КІ3 – (0,83±0,05) бала. 

При проведенні бульбарної мікроскопії жінкам другої групи 

через 6 місяців після лікування відмічали значне покращення стану ГМЦР 

КОЯ. 

Периваскулярний набряк вздовж судин кон’юнктиви ока був 

відсутнім, діаметр венул дещо зменшився ((38,93±0,09) мкм; р<0,001). У 

капілярах і венулах спостерігався однорідний ламінарний кровоток. 

Діаметр артеріол становив (21,18±0,46) мкм, капілярів – (7,92±0,05) мкм 

(р<0,001). Загальний кон’юнктивальний індекс складав (4,80±0,37) балів 

(р<0,05); парціальні: КІ1 – (0,80±0,17) бала, КІ2 – (3,60±0,18) балів, КІ3 – 

(0,40±0,02) бала. 

Позитивна гемодинаміка стану ГМЦР КОЯ після проведеного 

лікування свідчить про покращення гемодинаміки ГМЦР адвентиції вен 

малого таза, що зі свого боку призводить до поліпшення трофіки тканин 

шляхом зменшення явищ гіпоксії, попереджає прогресування 

дистрофічних змін. 

При проведенні бульбарної мікроскопії жінкам обох груп у загальній 

картині гемомікроциркуляторних порушень у кон’юнктиві були знайдені 
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специфічні ознаки. Їх виявлення має певну наукову та практичну цінність, 

оскільки дає можливість глибше зрозуміти суть патологічного процесу. Ми, 

як і інші автори, дійшли висновку, що саме на основі цих характерних для 

цього захворювання гемомікроциркуляторних порушень можна об’єктивно 

контролювати динаміку хвороби. [98,108] Застосування бульбарної 

мікроскопії в клінічній практиці дасть можливість не тільки розширити, але й 

поглибити способи контролю за динамікою стану хворих та ефективністю 

лікування. 

За даними УЗД після проведеного лікування в пацієнток з ХЗПВСО 

на тлі ВРВМТ покращувалася венозна архітектоніка органів малого таза, 

що виявлялося зменшенням діаметра основних венозних колекторів 

малого таза. У першій групі жінок діаметр маткових вен зменшився 

справа та зліва в 1,7 раза відповідно; внутрішніх клубових справа – 1,4, 

зліва – 1,5; яєчникових справа – 1,6, зліва – 1,3; аркуатних – 1,5. У 

пацієнток другої групи діаметр практично всіх венозних колекторів 

наближався до норми. 

За даними доплерометричного дослідження після проведеного 

лікування в цій же групі покращився венозний дренаж малого таза, що 

виявлялося збільшенням пікової систолічної швидкості кровотоку 

в руслі вен малого таза (зліва: у маткових – 2,4 раза, 

внутрішньоклубових – 2,3 раза, яєчникових – 4,9 раза; справа: в 1,9; 2,3; 

1,9 раза відповідно). 

Проведене лікування було ефективним і в групі пацієнток з 

ізольованим хронічним запаленням внутрішніх статевих органів. У 33 

(63,5 %) жінок показники пікової систолічної швидкості 

кровотоку практично співпадали з даними групи контролю, в 19 

(36,5 %) випадках спостерігалося покращення порівняно з даними до 

лікування. 

Аналізуючи дані гемостазіограми в динаміці, після лікування отримали 

статистично вірогідне покращення реологічних властивостей крові. Було 
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встановлене зменшення показників часу згортання крові (в 1,1 раза в першій 

групі, 1,2 – другій групі), АЧР, АЧТЧ та ПІ (в обох досліджуваних групах в 

1,1 раза; p<0,05). Статистично вірогідно знизилися і показники концентрації 

фібриногену (в 1,3 раза в першій групі, 1,2 – другій), протеїну С (в 1,2 та 1,1 

раза відповідно). 

При обстеженні після завершення запропонованої терапевтичної 

програми відсоток фібринолітичної активності крові став достовірно вищим 

(в 1,2 раза в обох досліджуваних групах). Показник D-димеру став 

статиститично вірогідно меншим (в 1,9 раза) в жінок першої групи та 

наближався до референтних значень у другій. 

У пацієнток першої групи рівень ендотеліну-1 зменшився в 1,4 раза, 

рівень простацикліну збільшився в 1,2 раза. Аналогічна позитивна динаміка 

спостерігалася щодо результатів пацієнток другої групи, де найбільш вагомо 

змінилися показники рівня ендотеліну-1 – в 1,5 раза. 

Отже, як продемонстрували результати проведеного дослідження, 

запропоноване патогенетично обґрунтоване лікування, спрямоване на 

оптимізацію стандартних підходів корекції ХТБ при хронічних запальних 

процесах органів малого таза з і без ВРВМТ, дозволило отримати 

позитивний клінічний результат, що виявлявся зниженням 

інтенсивності болю, позитивними змінами гемодинаміки у венах 

малого таза та ГМЦР КОЯ, покращенням функціональної активності 

ендотелію, нормалізацією основних показників плазмо-коагуляційної 

ланки гемостазу й, як наслідок, зменшенням вираженості запального 

процесу. 

Проведені наукові дослідження дозволили запропонувати для 

практичної медицини діагностично-лікувальний алгоритм, що обумовив 

підвищення ефективності лікування жінок з тривалим і вираженим, 

резистентним до традиційної терапії ХТБ, причиною якого є ХЗПВСО і 

ВРВМТ (рис. 2). 
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Рис. 2. Діагностично-лікувальний алгоритм. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлене нове вирішення актуального 

завдання сучасної гінекології – оптимізації лікувальних підходів і корекції 

синдрому хронічного тазового болю в жінок з хронічними запальними 

процесами репродуктивної системи з і без варикозного розширення вен 

малого таза шляхом вивчення спільних ланок патогенезу та розробки 

патогенетично обґрунтованої комплексної лікувальної програми. 

1. Результатами наукової роботи визначені основні соціальні та 

медичні чинники розвитку варикозного розширення вен малого таза в жінок з 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів (статичний 

спосіб життя та фізичного навантаження (відношення шансів 2,67; 95 % 

довірчий інтервал 1,21-5,86; р=0,02), перерваний статевий акт (відношення 

шансів 2,41; 95 % довірчий інтервал 1,11-5,24; р=0,04), високий паритет 

пологів (відношення шансів 3,51; 95 % довірчий інтервал 1,37-8,97; p=0,01)). 

Особливостями клінічних проявів хронічних запальних процесів внутрішніх 

статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза є виражений 

хронічний тазовий біль (89,6 %), диспареунія (55,9 %), сексуальна 

дисфункція (30,6 %), пастозність і болючість склепінь (69,1 %), підвищена 

секреторна функція піхви (77,9 %), значуща частка невиношування 

вагітностей (11,8 %) в анамнезі. 

2. Оцінка тривалості й інтенсивності болю за візуально-аналоговою 

шкалою в пацієнток з хронічними запальними процесами внутрішніх 

статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза 

продемонструвала високий відсоток помірного та вираженого болю (86,2 % 

проти 78,8 % у жінок з ізольованими хронічними запальними процесами). 

Тривалість больового анамнезу понад три роки була відмічена в 66,2 % осіб з 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на тлі 

варикозного розширення вен малого таза, що обумовило резистентність до 

традиційних методів лікування. 
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3. Проведені дослідження констатували статистично значущі зміни 

показників функціональної активності ендотелію та порушення плазмо-

коагуляційної ланки гемостазу: в жінок з хронічними запальними процесами 

внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза 

спостерігалися підвищення продукції ендотеліну-1 у 1,5 раза та зниження 

синтезу простацикліну в 1,3 раза (р<0,05); в осіб з ізольованими хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів відмічалися схожі 

відхилення від референтних значень – в 1,3 і 1,2 раза відповідно (р<0,05). 

4. За даними ехографічного дослідження венозної системи малого 

таза в пацієнток з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих 

органів на тлі варикозного розширення вен було встановлене статистично 

вірогідне збільшення діаметра основних венозних колекторів (у 2,0 раза 

проти даних контролю), в жінок обох досліджуваних груп – зниження пікової 

систолічної швидкості кровотоку (в 4,8 і 2,2 раза відповідно), що демонструє 

розвиток гемодинамічних порушень на тлі хронічного запального процесу. 

5. Характер перебудови гемомікроциркуляторного русла 

кон’юнктиви очного яблука й адвентиції вен малого таза в пацієнток з 

хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів і варикозним 

розширенням вен малого таза залежить від ступеня їх дилатації та 

проявляється статистично достовірним підвищенням кон’юнктивального 

індексу в 3,0 раза, а також порушенням архітектоніки основних ланок 

гемомікроциркуляторного русла, появою дегенеративних змін нервового 

апарата, особливо виражених у випадку ІІІ ступеня дилатації, а виявлені 

клініко-морфологічні паралелі підтверджують системність цих змін. 

6. Ефективність запропонованого лікувального комплексу 

характеризувалася статистично достовірним зниженням вираженого 

больового синдрому в 1,5 раза в пацієнток з ізольованими хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів та осіб з хронічними 

запальними процесами внутрішніх статевих органів на тлі варикозного 

розширення вен з І ступенем дилатації; зменшенням діаметра тазових 
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венозних колекторів у 1,6 раза та збільшенням швидкості кровотоку в них у 

1,9 раза, наближенням до референтних значень показників ендотеліальної та 

системи гемостазу, а також покращенням архітектоніки основних 

структурних ланок гемомікроциркуляторного русла. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Шкали оцінки болю (візуально-аналогова шкала, опитувальник 

болю Мак Гілла, шкала короткої оцінки болю) доцільно використовувати з 

метою формування скринінгових програм у комплексному обстеженні жінок 

з хронічним тазовим болем. 

2. Анамнестичні дані (статичний спосіб життя та фізичного 

навантаження, невиношування вагітностей, високий паритет пологів), а 

також особливості клінічного перебігу хронічних запальних процесів 

внутрішніх статевих органів у жінок на тлі варикозного розширення вен 

малого таза (виражений хронічний тазовий біль, пастозність і болючість 

склепінь, диспареунія, сексуальна дисфункція) повинні бути провідними 

при відборі пацієнтів для використання розширеного діагностичного 

алгоритму (ультразвукове дослідження вен малого таза в поєднанні з 

кольоровим доплерівським картуванням, біомікроскопія кон’юнктиви 

очного яблука). 

3. У пацієнток зі змінами бульбарної мікрокроскопії 

(підвищення кон’юнктивального індексу, збільшення діаметрів і 

порушення архітектоніки основних ланок гемомікроциркуляторного 

русла) в лікувальну програму рекомендовано включити препарати 

венотонічної дії та корегуючого впливу на ендотеліальну дисфункцію: 

діосмінвмісний флеботропний препарат з групи біофлавоноїдів по 1 

таблетці (500 мг) 2 рази на день у безперервному режимі та донатор 

оксиду азоту L-аргініну аспартат по 5 мл 3 рази на день per os курсами по 

14 днів кожного місяця протягом шести місяців. 

4. Метод бульбарної мікроскопії слід використовувати як 

додатковий діагностичний критерій ступеня ураження мікросудин адвентиції 

вен малого таза при хронічних запальних процесах репродуктивної системи, 

для моніторингу перебігу захворювання й оцінки ефективності лікування. 

5. Діагностика порушення гемодинаміки в малому тазі при ІІІ 
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ступені дилатації з ознаками рефлюксу вимагає додаткової консультації 

ангіолога з метою уточнення подальшої тактики лікування. 
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Таблиця Б.1 

Система оцінки мікроциркуляції методом кон’юнктивальної 

біомікроскопії (за В.С. Волковим і співав., 1979 р.) 

 

Ознаки порушення мікроциркуляції Бал 

Ймовірність наявності 

ознаки в здорових людей (%) 

до 40 років старші 40 років 

І. ПЕРИВАСКУЛЯРНІ ЗМІНИ 

Периваскулярний набряк: 
   

-  у вигляді поодиноких вогнищ мікрозастою 1 0,74 11,3 

- поширений 2 - - 

Геморагії:    

- поодинокі 1 - 1,71 

- множинні 2 - - 

ІІ. ЗМІНИ ФОРМИ СУДИН 

Венули: 
   

а) нерівномірність калібру 

- в поодиноких судинах 

 

1 

 

26,6 

 

54,2 

- в більшості судин 2 4,65 13,5 

б) аневризми, саккуляції 

- поодинокі 

 

1 

 

4,44 

 

7,1 

- множинні 2 - - 

в) звивистість 

- однієї-двох судин 

 

1 

 

14,8 

 

28,4 

- декількох судин 2 - 4,25 

Артеріори: 

а) нерівномірність калібру 

- в поодиноких судинах 

 

1 

 

5,29 

 

23,4 
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Продовження табл. Б.1 

Ознаки порушення мікроциркуляції Бал 

Ймовірність наявності ознаки 

у здорових людей (%) 

до 40 років старші 40 років 

- в декількох судинах 2 - - 

б) аневризми 

- поодинокі 

 

1 

 

- 

 

2,1 

- множинні 2 - - 

в) звивистість 

- однієї-двох судин 

 

1 

 

0,74 

 

2,1 

- декількох судин 2 - - 

Артеріально-венулярне співвідношення:    

-1/4, 1/5 1 59,9 17,7 

- менше 1/5 2 - - 

Капіляри: 

а) звивистість 

- поодиноких судин 

 

 

1 

 

 

14,8 

 

 

31,2 

- більшості судин 2 3,7 6,4 

б) сітчаста структура 
- невеликими зонами 

 
1 

 
1,48 

 
8,5 

- обширними полями 2 - - 

в) зони запустіння 
- поодинокі 

 
1 

 
- 

 
5,65 

- капіляри чітко не видно 1 - - 

г) аневризми    

- поодинокі 1 - 9,6 

- множинні 2 - - 

д) судинні клубочки 

- поодинокі 

 

1 

 

0,74 

 

2,1 
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Продовження табл. Б.1 

Ознаки порушення мікроциркуляції Бал 

Ймовірність наявності ознаки 

у здорових людей (%) 

до 40 років старші 40 років 

- множинні 2 - - 

ІІІ ВНУТРІШНЬОСУДИННІ ЗМІНИ 

СЛАДЖ-ФЕНОМЕН 

а) у венулах 

- у поодиноких посткапілярних судинах 

 

 

 

1 

 

 

 

13,3 

 

 

 

22,6 

- у більшості посткапілярних судин 2 - - 

- у поодиноких магістральних судинах 1 - - 

- у більшості магістральних судин 2 - - 

б) у капілярах 

 - поодиноких 

 

1 

 

6,7 

 

19,8 

- у більшості 2 - 0,74 

в) в артеріолах 

Різке сповільнення швидкості кровотоку з 

його зупинкою на декілька секунд 

- у посткапілярних венулах 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- у магістральних венулах    2         -            - 

- у капілярах 1 - - 

- в артеріолах 2 - - 

Явища незворотної блокади кровотоку 

(тромбоз) 

- у посткапілярних венулах 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

- у магістральних венулах 2 - - 

- у капілярах 1 - - 



 197 
Продовження табл. Б.1 

Ознаки порушення мікроциркуляції Бал 

Ймовірність наявності ознаки 

у здорових людей (%) 

до 40 років старші 40 років 

- в артеріолах 2 - - 
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