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АНОТАЦІЯ 

 

Ебає Нсан Еком Нсед. Прогнозування акушерських та перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після 

застосування програми допоміжних репродуктивних технологій.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 

14.01.01 – «Акушерство та гінекологія»). – Івано-Франківський національний 

медичний університет, МОЗ України, м. Івано-Франківськ, 2021. 

Частота внутрішньопечінкового холестазу вагітних (ВПХВ) 

коливається залежно від регіону та етнічної приналежності від 1 % до 27 %. 

Окрім свербежу у вагітної від легкого до нестерпного захворювання 

асоціюється з акушерською та перинатальною патологією. Не вироблено 

чітких уніфікованих рекомендацій ведення вагітних даної категорії, а 

лікування не завжди ефективне. Застосування допоміжних репродуктивних 

технологій є суттєвим фактором ризику внутрішньопечінковий холестаз 

вагітності (ВПХВ) (відношення шансів 2,79, 95 %, довірчий інтервал 2,15-

3,64). 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності 

прогнозування та профілактики акушерських та перинатальних ускладнень 

при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми  

допоміжних репродуктивних технологій на основі оновлених факторів 

ризику. 

Обстежено 80 вагітних після програм допоміжних репродуктивних 

технологій: 40 жінок з проявами ВПХВ (основна група) і 40 жінок без 

проявів ВПХВ (група порівняння). 50 жінок зі спонтанною вагітністю 

фізіологічного перебігу склали контрольну групу. 

У більшості (62,5 %) пацієнток діагноз ВПХВ встановлено після 30 

тижнів вагітності, у інших (37,5 %) – від 24 до 30 тижнів. Деякі пацієнтки 
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(27,5 %) відмічали короткочасні епізоди проявів ВПХВ до 24 тижнів 

вагітності. У 7 (17,5) жінок ВПХВ мав тяжкий перебіг. 

Майже третина (27,5 %) жінок старших за 35 років (проти 12,5 % у 

групі після ДРТ без ВПХВ, p<0,05), що відповідає даним інших дослідників, 

які відносять вік старше 35 років до факторів ризику ВПХВ. У жінок з ВПХВ 

суттєво вища відносно пацієнток групи порівняння частота алергії в анамнезі 

(35,0 % проти 17,5 та 18,0 % відповідно, p<0,05), патології печінки (20,0 % 

проти 7,5, p<0,05) та захворювань шлунково-кишкового часу (25,0 % проти 

10,0 p<0,05). 

У третини жінок ВПХВ розвинувся повторно, тоді як у групі 

порівняння були лише одиночні випадки ВПХВ в анамнезі, 42,5 % пацієнток 

основної вказували на обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез. Майже 

третина жінок (27,5 % проти 12,5 % в групі порівняння, p<0,05) мали в 

анамнезі синдром полікистозних яєчників. 

Теперішня вагітність протікала з високою частотою ускладнень. У ІІ 

половині вагітності у більшості жінок при маніфестації ВПХВ відмічено 

загрозу передчасних пологів (60,0 % проти 32,5 % у групі порівняння, 

p<0,05). Частота дистресу плода у жінок з ВПХВ була майже у 2 рази вищою 

ніж у пацієнток без цього ускладнення (47,5 % проти 25,0 % відповідно, 

p<0,05). Вища також і частота прееклампсії (40,0 % проти 22,5 %, p<0,05). 

Переважна більшість жінок розроджена шляхом кесаревого розтину (70,0 % 

проти 52,5 % пацієнток групи порівняння, p>0,05), пологи були 

передчасними майже у половини пацієнток з ВПХВ (45,0 % проти 20,0 %, 

p<0,05). У третини жінок (35,0 % проти 17,5 %) відмічено дистрес плода в 

пологах, у 27,5 % проти 12,5 % пологи ускладнились кровотечею більше 5 % 

маси тіла. Післяпологовий період характеризувався збільшеною у 4 рази 

частотою пізніх кровотеч (20,0 % проти 5,0 %, p<0,05). 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічено один випадок антенатальної 

смертності (25,0 ‰). Майже половина дітей народилась в асфіксії різного 

ступеня тяжкості (48,7 % проти 27,5 %, p<0,05), при цьому у 10,3 % 
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діагностована тяжка асфіксія (проти 2,5 %, p<0,05). Третина дітей народилась 

з масою тала нижче 2500 г (30,8 % проти 12,5 %, p<0,05). У 74,4 % 

новонароджених відмічені різноманітні порушення періоду ранньої 

неонатальної адаптації (проти 45,0 %, p<0,05), серед яких найбільше 

виділялись: респіраторний дистрес-синдром (35,9 % проти 15,0 %, p<0,05), 

жовтяниця (43,6 % проти 17,5 %, p<0,05) та гастроінтестінальний синдром 

(30,8 % проти 15,0, p<0,05).  

Основну групу обстежених розділили на дві підгрупи: 1-ша підгрупа – 

22 (55,0 %) вагітні після ДРТ з ВПХВ, у яких відмічені суттєві акушерські та 

перинатальні ускладнення та 2-га підгрупа - 18 (45,0 %) вагітних без 

відмічених ускладнень. 

У пацієнток після ДРТ з ВПХВ вагітних сумарна кількість балів за 

опитувальником ОМ Вейна у 3,5 раза перевищує порогове значення 15 балів. 

При цьому переважна більшість (80,0 %) цих жінок відмітила розлади сну. 

Частота суттєвих порушень якості сну (менше 18 балів за опитувальником 

ОМ Вейна, ЯИ Левина, 1998) складає 37,5 %, що майже в 4 рази вище за 

показник групи порівняння. Пацієнтки цієї групи демонструють вищий 

медіанний рівень як особистісної, так і ситуаційної тривожності (тест 

Спілбергера-Ханіна). Дуже висока тривожність (вище 50 балів) відмічена 

більш ніж у половини (57,5 %) з них проти 22,5 % (р<0,05). Прояви депресії 

(шкала Бека) від легких до високих відмічаються більш ніж у половини 

(55,0%) пацієнток проти 27,5 % (р<0,05), причому високий рівень депресії – у 

7,5 % проти 2,5 %, середній – у 15,0 % проти 7,5 % жінок відповідно. Жінки з 

ВПХВ нижче оцінюють свою якість життя (методика SF-36) як за шкалами 

фізичного, так і психологічного здоров'я.  

Встановлена вища частота зустрічання мутантних варіантів 

поліморфізму C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з ВПХВ та підвищення 

частоти алелю Т при наявності акушерських і перинатальних ускладнень. 

У жінок з ВПХВ та акушерськими і перинатальними ускладненнями 

виявлена у 2 рази вища частота характерних УЗД-ознак: у 40,9 % - 



5 

 

гіперехогенність печінки, 31,8 % - нечіткість судинного малюнка печінки, 

45,5 % - підвищення ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків,  

54,5 % - біліарний сладж. 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічено підвищення характерних 

біохімічних показників: рівня загального білірубіну, концентрації жовчних 

кислот, печінкових ферментів, ГГТП, ЛФ та холестерину  за рахунок фракцій 

низької та наднизької щільності та концентрації тригліцеридів. У пацієнток з 

акушерськими та перинатальними ускладненнями встановлено підвищення 

для вмісту в крові загального білірубіну та жовчних кислот. 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ встановлено субоптимальний рівень 

вітаміну D, а в частини пацієнток - дефіцит вітаміну. У пацієнток з 

акушерськими ускладненнями встановлено стан дефіцитний по  вітаміну D. 

У жінок після ДРТ з ВПХВ вже у І триместрі вагітності відмічається 

підвищений рівень кортизолу, у ІІІ триместрі при маніфестації ВПХВ - ще 

більш виражене його зростання. Підвищений рівень гормону асоціюється з 

виникненням акушерських і перинатальних ускладнень. Рівні статевих 

гормонів (прогестерон, естрадіол) у І триместрі у жінок з ВПХВ підвищені. У 

ІІІ триместрі підвищена концентрація прогестерону. Встановлена схильність 

до гіпокоагуляції у вагітних з ВПХВ (відносне зниження протромбінового 

індексу та подовження активованого часткового тромбопластинового часу). 

При акушерських та перинатальних ускладнень спостерігається зниження 

протромбінового індексу. 

Проведена математична оцінка дозволила виділити найбільш 

інформативні факторіи ризику акушерських і перинатальних ускладнень у 

вагітних після ДРТ та високим ризиком ВПХВ. На основі цих факторів 

побудований алгоритм прогнозування акушерських і перинатальних 

ускладнень. Точність прогнозування склала – 90,0 %. 

Запропонований патогенетично обгрунтований комплекс лікувально-

профілактичних заходів для жінок, що залучені до програм ДРТ, з високим 

ризиком ВПХВ, який складається з преконцепційного етапу та 2-х етапів при 
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веденні вагітності (у І триместрі та при маніфестації ВПХВ). 

Рекомендований комплекс терапевтичних та організаційних заходів 

дозволив покращити загальний гомеостаз вагітної, майже в 1,5 раза знизити 

частоту виникнення (з 52,5 до 36,3 %) та тяжкість ВПХВ, частоту 

акушерських і перинатальних ускладнень. 

Ключові слова: внутрішньопечінковий холестаз вагітних, допоміжні 

репродуктивні технології, акушерські і перинатальні ускладнення, прогноз, 

профілактика. 

SUMMARY 

Ebaye Nsan Ekom Nsed. Prognostication of Obstetric and Perinatal 

Complications in Women with Intrahepatic Cholestasis Who Got Pregnant Owing 

to Assisted Reproductive Technologies. 

Dissertation for a PHD degree in the field of knowledge: 22 Healthcare, 

specialty: 222 Medicine (specialization 14.01.01 – Obstetrics and Gynecology). 

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

Ivano-Frankivsk, 2021. 

The incidence rate of intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) ranges 

from 1 % to 27 % depending on the region and ethnicity. Besides itching, the 

disease, from a light to a severe form, is associated with obstetric and perinatal 

pathology. There are no clear and uniform guidelines for the management of such 

pregnancies and treatment is not always effective. The use of assisted reproductive 

technologies is a significant risk factor for ICP (OR 2.79, 95 % CІ 2.15-3.64). 

The dissertation is dedicated to the improvement of the effectiveness of 

prognostication and prevention of obstetric and perinatal complications in women 

with intrahepatic cholestasis who got pregnant owing to assisted reproductive 

technologies, on the basis of updated risk factors. 

We have carried out a examination of 80 pregnant women treated with ART: 

40 women presenting manifestations of ICP (basic group) and 40 women without 

such manifestations (comparison group). The reference group included 50 women 

with spontaneous pregnancy of normal physiological course. 
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The majority (62.5 %) of patients were diagnosed with ICP after 30 weeks of 

pregnancy, the rest of them (37.5 %) in the period from 24 to 30 weeks. Some 

patients (27.5 %) noted short episodes of ICP manifestations before the 24
th
 week 

of pregnancy. In 7 women (17.5 %), ICP was characterized by a severe course. 

Almost a third of women (27.5 %) were older than 35 (vs. 12.5 % in the 

comparison group, p<0.05), which corresponds with the data from other scientists, 

who consider the age of more than 35 years to be a risk factor for ICP. Women 

with ICP presented a significantly higher incidence rate of allergy in their 

anamnesis records than women from the comparison group (35.0 % vs. 17.5 and 

18.0 % respectively, p<0.05) as well as of liver pathology (20.0 % vs. 7.5 %, 

p<0.05) and of digestive tract diseases (25.0 % vs. 10.0 %, p<0.05). 

A third of women from the basic group had a recurrence of ICP whereas in 

the comparison group, there were only isolated cases of ICP in anamnesis. 42.5 % 

of patients from the basic group presented an ICP-positive family history. Almost a 

third of women (27.5 % vs. 12.5 % in the comparison group, p<0.05) had the 

polycystic ovary syndrome in their anamnesis record. 

The  current pregnancy was characterized by a high rate of complications. In 

the second half of pregnancy, a threat of preterm labor was observed in the 

majority of patients with ICP manifestations (60.0 % vs. 32.5 % in the comparison 

group, p<0.05). The rate of fetal distress was 2 times higher (47.5 % vs. 25.0 % 

respectively, p<0.05). The rate of preeclampsia was also higher (40.0 % vs. 22.5 

%, p<0.05). The majority of women from the basic group had a cesarean delivery 

(70.0 % vs. 52.5 % of patients from the comparison group, p<0.05), and almost 

half of them had preterm labor (45.0 % vs. 20.0 %, p<0.05). A third of women 

(35.0 % vs. 17.5 %) presented fetal distress at labor, and the labor of 27.5 % vs 

12.5 % of patients was complicated by a hemorrhage of more than 5 % of body 

mass. The postnatal period was characterized by a 4 times higher rate of late 

hemorrhages (20.0 % vs. 5.0 %, p<0.05). 

In the group of women affected by ICP, there was 1 case of antenatal death 

(25.0 ‰). Almost half of the babies were born with asphyxia of various degrees of 
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severity (48.7 % vs. 27.5 %, p<0.05), with 10.3 % of cases of severe asphyxia (vs. 

2.5 %, p<0.05). A third of the newborn babies had a birth weight below 2,500 g 

(30.8 % vs. 12.5 %, p<0.05). 74.4 % of the newborn babies presented various 

disorders in the period of early neonatal adaptation (vs. 45.0 %, p<0.05), including: 

NRDS (35.9 % vs. 15.0 %, p<0.05), jaundice (43.6 % vs. 17.5 %, p<0.05) and 

gastrointestinal syndrome (30.8 % vs. 15.0, p<0.05).  

The basic group was divided into two subgroups: Subgroup 1 – 22 (55.0 %) 

women with ICP who had got pregnant owing to ART and presented significant 

obstetric and perinatal complications and Subgroup 2 – 18 (45.0 %) pregnant 

women without such complications. 

Pregnant women affected by ICP presented a total number of points 

according to Wein’s AM survey form that was 3.5 times higher than the threshold 

value of 15. The majority of these women (80.0 %) experienced sleep disorders. 

The occurrence of significant sleep disorders (below 18 points according to ОM 

Wein’s and YI Levin’s survey form, 1998) was 37.5 %, which is almost 4 times 

higher than in the comparison group. Patients from the basic group presented a 

higher mean level of both personal and situational anxiety (Spielberger-Hanin 

scale). Very high anxiety (over 50 points) was observed in more than half of these 

women (57.5 %) vs. 22.5 % (р<0.05). Manifestations of depression, from light to 

serious, were also observed in more than half of patients (55.0 %) vs. 27.5 % 

(р<0.05), with a high level of depression in 7.5 % vs. 2.5 % and a medium level in 

15.0 % vs. 7.5 % of women respectively. Women affected by ICP reported a lower 

quality of their life (SF-36) in terms of both physical and psychological health. 

We have established a higher incidence rate of mutation variants of C3435T 

polymorphism in the MDR1 gene in pregnant women affected by ICP as well as an 

increased occurrence of the T-allele in cases of obstetric and perinatal 

complications. 

In women with ICP and obstetric and perinatal complications, we observed a 

2 times higher occurrence of characteristic ultrasonographic signs. For instance, 

40.9 % of patients presented hyperechogenicity of the liver, 31.8 % - a blurred 
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vascular pattern of the liver, 45.5 % - hyperechogenicity of intrahepatic bile ducts, 

54.5 % - biliary sludge. 

Women with ICP also presented increased characteristic biochemical values: 

total bilirubin level, concentrations of bile acids, hepatic enzymes, GGT, AP and 

cholesterol in terms of low and very-low-density lipoproteins and the concentration 

of triglycerides. Patients with obstetric and perinatal complications presented 

increased levels of total bilirubin and bile acids in their blood. 

In pregnant women affected by ICP, we found a suboptimal level of vitamin 

D and in part of them a vitamin D deficit. Patients with obstetric and perinatal 

complications presented a vitamin D deficit. 

Women with ICP presented an increased cortisol level in the 1
st
 trimester of 

pregnancy, and in the 3
rd

 trimester, with ICP manifestations, the increase was even 

more apparent. An increased level of the hormone was associated with the 

development of obstetric and perinatal complications. The levels of sexual 

hormones (progesterone, estradiol) were increased in the 1
st
 trimester in women 

affected by ICP. In the 3
rd

 trimester, we also recorded an increased level of 

progesterone.  

The tendency to hypocoagulation found in pregnant women affected by ICP 

(relatively decreased prothrombin ratio and increased APTT). In cases of obstetric 

and perinatal complications, one could observe decreased prothrombin ratios. 

Our mathematical analysis has enabled singling out the most informative 

risk factors for obstetric and perinatal complications in pregnant women treated 

with ART and with a high risk of ICP. On the basis of these factors, we have 

developed an algorithm of prognostication of obstetric and perinatal complications. 

The prognosis accuracy has made up 90.0 %. 

We have suggested a pathogenetically substantiated complex of treatment 

and prevention measures for women involved in ART programs and presenting a 

high risk of ICP, which consists of the preconceptive stage  and 2 stages of 

pregnancy management (in the 1
st
 trimester  and in case of ICP manifestation). 

The recommended complex of therapeutic and organizational measures has 
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made it possible to improve of the general homeostasis of pregnant women, to 

decrease the incidence rate (from 52.5 to 36.3 %) and a severe course of ICP, to 

decrease the frequency of obstetric and perinatal complications. 

Key words: intrahepatic cholestasis of pregnancy, assisted reproductive 

technologies, obstetric and perinatal complications, prognosis, prevention. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ  

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Ебає Нсан Еком Нсед, Бойчук ОГ. Особливості гормонального 

гомеостазу жінок із безпліддям та внутрішньопечінковим холестазом. 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020;1:83-8. 

https://doi.org/10.11603/ 1811-2471.2020.v.i1.11074. (Здобувачем проведено 

аналіз літературних джерел, набір клінічного матеріалу, узагальнення 

результатів дослідження, оформлення і підготовка статті до друку). 

2. Бойчук ОГ, Коломійченко ТВ, Ебае НЕН. Психоемоційний стан 

жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних після застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. HEALTH OF WOMAN. 

2020;4(150): 1–35. https://doi 10.15574/HW.2020.150.31 (Здобувачем 

проведено аналіз літературних джерел, набір клінічного матеріалу, 

узагальнення результатів дослідження, оформлення і підготовка статті до 

друку). 

3. Бойчук ОГ, Коломійченко ТВ, Жданович ОІ, Ебае НЕН. 

Лікувально-профілактичний комплекс попередження акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після ДРТ Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 

2020;2(46):11-9. https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020 (Здобувачем 

проведено аналіз літературних джерел, набір клінічного матеріалу, 

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020


11 

 

узагальнення результатів дослідження, оформлення і підготовка статті до 

друку). 

4. Бойчук ОГ, Ебае НЕН, Дубецький БІ. Особливості перебігу 

вагітності у жінок із непліддям на тлі внутрішньопечінкового холестазу. 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2020;1(25):68-74.

 (Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, набір клінічного 

матеріалу, узагальнення результатів дослідження, оформлення і підготовка 

статті до друку). 

5. Бойчук ОГ, Нсан Ебає Еком Нсед. Особливості психоемоційного 

стану жінок з непліддям на тлі внутрішньопечінкового холестазу. Art of 

Medicine. 2020;№4(16):71-6. (Здобувачем проведено аналіз літературних 

джерел, набір клінічного матеріалу, узагальнення результатів дослідження, 

оформлення і підготовка статті до друку). 

6. Oleksandra Boichuk, Ebaye Nsan Ekom Nsed. The Role of 

Ursodeoxycholic Acid in the Treatment of Intrahepatic Cholestasis in Pregnant 

Women after ART. The Pharma Innovation Journal. 2021;10(1):189-91. 

(Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, набір клінічного 

матеріалу, узагальнення результатів дослідження, оформлення і підготовка 

статті до друку). 

7. Бойчук ОГ, Ебае НЕН, Коломійченко ТВ, Жданович ОІ, Савченко 

АС. Внутрішньопечінковий холестаз вагітних після застосування 

допоміжних репродуктивних технологій: клінічні особливості. WORLD 

SCIENCE. 2021;2(63):36-43. Warsaw, Poland (Здобувачем проведено аналіз 

літературних джерел, набір клінічного матеріалу, узагальнення результатів 

дослідження, оформлення і підготовка статті до друку). 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ АПРОБАЦІЮ 

МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

8. Бойчук ОГ, Ебае НЕН. Роль антифосфоліпідних антитіл у жінок з 

патологією гепатобіліарної системи на ефективність програми ДРТ. Збірник 



12 

 

тез доповідей. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Іноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 

практики»; 2017 Листоп 16-17; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ 2017; с. 

15-6. (Здобувач провела обстеження хворих, написання тез. Співавтор 

професор Бойчук ОГ здійснила редагування). 

9. Бойчук ОГ, Ебае НЕН. Стан репродуктивної системи у жінок з 

непліддям на тлі соматичної патології та ефективність ДРТ. Збірник тез 

доповідей. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Іноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 

практики», 2018 Листоп 29-30; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2018. с. 

11-2. (Здобувач провела обстеження хворих, написання тез. Співавтор 

професор Бойчук ОГ здійснила редагування). 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

10. Бойчук ОГ, Ебае НЕН, винахідники. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», патентовласник. Спосіб лікування 

внутрішньопечінкового холестазу у вагітних після застосування програм 

допоміжних репродуктивних технологій. Патент України на корисну модель 

№146360. 2021 Лют 17. (Здобувач надала ідею розробки, зібрала та 

опрацювала матеріали, сформувала заявку на нововведення). 

 

  



13 

 

ЗМІСТ 

 

Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць та термінів …. 15 

Вступ……………………………………………………………...……..…....... 16 

Розділ 1 Сучасний стан проблеми внутрішньопечінкового холестазу 

вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних 

технологій (огляд літератури) ……………………………………………….. 23 

1.1 Еідеміологія внутрішньопечінкового холестазу вагітності ……… 23 

1.2 Клінічні особливості внутрішньопечінкового холестазу 

вагітності………………………………………………………………… 24 

1.3 Етіологія внутрішньопечінкового холестазу вагітності………….. 27 

1.4 Акушерські та перинатальні ускладнення, прогноз при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітності ………………………… 32 

1.5 Діагностика та лікування внутрішньопечінкового холестазу 

вагітних, ведення вагітності …………………………………………… 35 

1.6 Особливості вагітності після ДРТ …………………………………. 43 

1.7 Прогнозування, фактори ризику внутрішньопечінкового 

холестазу вагітності, акушерських і перинатальних ускладнень……. 46 

Розділ 2 Матеріали і методи дослідження …………………………………... 49 

Розділ 3 Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів, 

післяпологового періоду вагітних з внутрішньопечінковим холестазом 

після лікування непліддя із застосуванням ДРТ ……………………………. 62 

Розділ 4 Психоемоційний стан жінок з внутрішньопечінковим холестазом 

вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій …... 76 

Розділ 5 Патогенетичні механізми акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ…... 85 

Розділ 6 Прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у 

жінок з високим ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітності 

після ДРТ………………………………………………………………………. 102 



14 

 

Розділ 7 Лікувально-профілактичний комплекс попередження 

акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 

холестазі вагітних після ДРТ ………….……………………………………... 111 

Розділ 8 Аналіз і узагальнення результатів дослідження .............................. 133 

Висновки ............................................................................................................. 160 

Практичні рекомендації .................................................................................... 163 

Список використаних джерел ........................................................................... 165 

Додатки ………………………………………………………………………... 185 

  



15 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ ТА ТЕРМІНІВ 

АлТ – аланінамінотрансфераза 

АсТ – аспартатамінотрансфераза 

АЧТЧ – активований частковий тромбопластиновий час 

ВПХВ – внутрішньопечінковий холестаз вагітності 

ВШ – відношення шансів 

ДІ – довірчій інтервал 

ГГТП – γ-глутамілтраннспептидаза 

ДРТ – допоміжні репродуктивні технології 

Е2 – естрадіол  

ЗХС – загальний холестерин 

ІА – індекс атерогенності 

ЛГ – лютеїнізуючий гормон  

ЛФ – лужна фосфатаза 

НАЖХП – неалкогольна жирова хвороба печінки 

П – прогестерон  

ТГ – тригліцериди 

УДХК 

УЗД 

– урсодоксехолева кислота 

– ультразвукове дослідження 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС 

ЛПДНЩ 

– холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності 

GST – глутатіон-S-трансфераза  

MDR1 – ген множинної лікарської стійкості  

  



16 

 

ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження ВПХВ – найбільш 

поширена патологія печінки характерна для вагітності, яку деякі дослідники 

навіть вважають однією з форм гестозу, проявляється свербінням і 

підвищенням концентрації жовчної кислоти в сироватці крові, як правило, 

розвивається в кінці ІІ-ІІІ триместру і швидко проходить після пологів [30, 

46, 75, 125, 172]. 

Частота ВПХВ з невизначених причин суттєво відрізняється у різних 

регіонах світу і коливається від значень менше 1 % до 27,6 %, який відмічено 

у індіанців Чилі [75]. У США показник змінюється від 0,32 до 5,6 % за 

рахунок переважно латиноамериканського населення [122, 168]. В Європі 

показник захворюваності від 1,2 до 1,5 % у Скандинавії. Захворювання 

частіше відмічають у зимові місяці [69]. 

Основними патогенетичними чинниками захворювання вважають 

генетичну обумовленість та гормональний вплив [127, 137, 146, 149, 158]. До 

факторів ризику відносять багатоплідну вагітність, хронічні захворювання 

печінки, ВПХВ при попередніх вагітностях, сімейний анамнез з ВПХВ, 

ятрогенні причини, пізній репродуктивний вік матері, вагітність після 

допоміжних репродуктивних технологій. При ВПХВ в анамнезі частота 

виникнення патології зростає до 45-90 % [88]. 

Основні скарги при ВПХВ: свербіж різної інтенсивності, поява 

жовтяниці, неприємні відчуття тяжкості в правому підребер'ї, диспепсичні 

явища (нудота, гіркота в роті, печія, зниження апетиту), здуття живота, 

нерідко виявляються порушення випорожнень і астеновегетативні прояви 

(пригнічений настрій, стомлюваність, поганий сон, запаморочення) [12, 140, 

142, 172]. 

Окрім неприємних для матері симптомів, при ВПХВ відмічають 

наступні акушерські і перинатальні ризики: передчасні пологи (4-12 %), 

зростання частоти застосування кесаревого ростину (до 36 %), підвищений 

ризик внутрішньоутробної загибелі плода, потрапляння меконію у 
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навколоплодові води, респіраторний дистрес-синдром у новонародженого 

[15, 81, 91, 94, 124], які деякі дослідники вважають характерними для ВПХВ 

навіть при безсимптомному його перебігу [53, 84]. Існує думка, що 

перенесений ВПХВ має несприятливі віддалені наслідки на стан здоров’я 

жінки та дитини [3, 65, 114]. 

Завдяки все більш поширеному застосуванню допоміжних 

репродуктивних технологій (ДРТ) щорічно зростає кількість індукованих 

вагітностей. Вагітних після ДРТ відносять до групи ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень, зокрема, і ВПХВ, що обумовлено як негативним 

впливом самих технологій, старшим віком жінок, так і супутніми 

соматичними станами, серед яких певне місце посідає ендокринна та 

гепатобіліарна патологія [72, 101, 104, 108, 137]. Для жінок з безпліддям 

характерні суттєві психоемоційні розлади [25], які можуть бути додатковим 

фактором ризику при ВПХВ, проте, у доступній нам науковій літературі 

інформації відносно подібних досліджень нами не виявлено. 

Не вироблено чітких уніфікованих рекомендацій ведення вагітних з 

ВПХВ (зокрема, в Україні – відсутній клінічний протокол). Вагітність після 

ДРТ відносять до високого ризику по розвитку ВПХВ, отже зважаючи на 

особливу занепокоєність щодо результатів кожної такої вагітності, 

актуальним є пошук ефективних методів прогнозування та профілактики 

акушерських і перинатальних ускладнень при ВПХВ після ДРТ, що і 

обумовило вибір напрямку даного дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі акушерства і гінекології ПО 

Івано-Франківського національного медичного університету є фрагментом 

комплексної НДР «Клінічне і медико-соціальне обгрунтування ефективних 

методів збереження та відновлення репродуктивного здоров'я жінки при 

акушерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 

0114U005593), що виконується відповідно до плану науково-дослідних робіт. 

Мета дослідження – підвищення ефективності прогнозування та 
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профілактики акушерських та перинатальних ускладнень при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми  

допоміжних репродуктивних технологій на основі оновлених факторів 

ризику. 

Завдання:  

1. Встановити особливості перебігу внутрішньопечінкового холестазу 

вагітності у жінок, вагітних після допоміжних репродуктивних 

технологій. 

2. Визначити частоту і структуру акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітності після ДРТ. 

3. Оцінити вегетативний і психоемоційний стан та якість життя жінок з 

внутрішньопечінковим холестазом, вагітних після застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. 

4. Уточнити патогенетичні механізми акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ 

(роль поліморфізму гену MDR1, вираженість гепато-біліарних змін, 

обмінних порушень, дефіциту вітаміну D, гормональних зрушень та 

змін стану системи гемостазу).  

5. Виділити фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень 

при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ, оцінити їх 

інформативність, побудувати алгоритм прогнозування. 

6. Розробити лікувально-профілактичний комплекс попередження 

акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньоупечінковому 

холестазі вагітних після ДРТ, перевірити його ефективності. 

Об’єкт дослідження – акушерські і перинатальні ускладнення при 

внутрішньоупечінковому холестазі вагітних після ДРТ. 

Предмет дослідження – акушерський та соматичний анамнез, перебіг 

вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану плода та 

новонародженого, вегетативний і психоемоційний стан, якість життя, 

поліморфізм гену MDR1, стан гепато-біліарної системи, ліпідний обмін, 
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рівень вітаміну D, статеві гормони та рівень кортизолу, стан системи 

гемостазу. 

Методи дослідження: анамнестичні, загально-клінічні, психологічні, 

ультразвукові, генетичні, біохімічні, статистично-математичні. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше встановлено особливості перебігу внутрішньопечінкового 

холестазу вагітності у жінок, вагітних після допоміжних репродуктивних 

технологій. У більшості випадків (62,5 %) захворювання дебютує після 30 

тижнів вагітності, проте у значної частки  (37,5 %) – від 24 до 30 тижнів. 

Майже третина пацієнток (27,5 %) відмічає короткочасні епізоди проявів 

захворювання до 24 тижнів вагітності, у 17,5 % жінок воно має тяжкий 

перебіг.  

Уперше встановлена частота і структура акушерських і перинатальних 

ускладнень внутрішньопечінкового холестазу вагітності після ДРТ. У 25,0 % 

спостерігається ранній гестоз, у 60,0 % - загроза передчасних пологів, у 

47,5% - дистрес плода, у 40,0 % - прееклампсія, 20,0 % - пізні кровотечі, 

антенатальна смертність склала 25,0 ‰, частота асфіксії новонароджених – 

48,7 %, у 10,3 % - тяжка асфіксія, маса тіла при народженні у 30,8 % випадків 

з нижче 2500 г, у 74,4 % новонароджених відмічаються порушення періоду 

ранньої неонатальної адаптації, найчастіше РДС (35,9 %) та жовтяниця 

(43,6%).  

Уперше виявлено порушений вегетативний та психоемоційний стан, 

знижену якість життя у вагітних після застосування ДРТ з 

внутрішньопечінковим холестазом (бальна оцінка наявності синдрому 

вегетативної дисфункці за опитувальником Вейна АМ у 3,5 раза перевищує 

порогове значення 15 балів, 80,0 % жінок відмічає розлади сну; частота 

суттєвих порушень його якості - 37,5 %; вищий рівень як особистісної, так і 

ситуаційної тривожності; у 55,0 % пацієнток прояви депресії, нижча оцінка 

якості життя як за шкалами фізичного, так і психологічного здоров'я).  

На основі проведених комплексних досліджень оновлені теоретичні 
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уявлення про патогенетичні механізми акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ. Це 

генетичні фактори (наявність алелю Т за поліморфізмом C3435T гену 

MDR1); виражені гепато-біліарних порушення (при ультразвуковому 

дослідженні (УЗД) у 40,9 % пацієнток - гіперехогенність печінки, 45,5 % - 

підвищення ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків, 54,5 % - 

біліарний сладж); підвищення рівня білірубіну та жовчних кислот; дефіцит 

вітаміну D (рівень кальцидіолу); гормональні порушення (підвищення рівнів 

прогестерону та високий рівень кортизолу); зміни системи гемостазу в бік 

гіпокоагуляції.  

Уперше проведена кількісна оцінка факторів акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після ДРТ, виділено 12 найбільш інформативних показників, які склали 

основу для нового алгоритму прогнозування акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ.  

Проведені комплексні дослідження створили науково-теоретичну базу 

для розробки оновленого патогенетично обгрунтованого лікувально-

профілактичний комплекс попередження акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ, що 

включає прогнозування, психотерапевтичні заходів та корекцію основних 

патогенетичних ланок. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Для впровадження в роботу жіночих консультацій та родопомічних 

закладів всіх рівнів, перинатальних центрів запропоновано фактори ризику та 

алгоритм прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ. Також рекомендовано 

до впровадження лікувально-профілактичний комплекс попередження 

акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 

холестазі вагітних після ДРТ, що складається з преконцепційного етапу та 2-

х етапів при вагітності (І та ІІІ триместр) і включає прогнозування, 
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психотерапевтичні заходи, моніторинг стану матері та плода, та корекцію 

основних патогенетичних ланок (екстракт шипшини, вітамінотерапія, 

урсодоксехолева кислота, при необхідності – адеметіонін), своєчасний вибір 

терміну та методу розродження. 

Впровадження результатів дослідження в практику.  

Запропонований лікувально-профілактичний комплекс ведення 

вагітних після ДРТ впроваджено в практику роботи жіночих консультацій та 

родопомічних закладів Кіровоградської, Тернопільської, Івано-Франківської, 

Київської областей та м. Києва. 

Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються в 

учбовому процесі кафедри акушерства та гінекології ім. ІД Ланового, 

акушерства і гінекології ПО. 

Особистий внесок здобувача.  

Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням, 

виконаним особисто здобувачем під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Бойчук ОГ. Внесок автора в отримання наукових даних є 

основним. Здобувачем самостійно обрано і обґрунтовано тему, визначено 

мету і завдання дослідження, розроблено дизайн роботи, проведено підбір та 

аналіз літературних джерел, патентно-інформаційний пошук. Автор особисто 

здійснила підбір пацієнток для комплексного обстеження, сформувала групи, 

провела клініко-параклінічне обстеження. Усі лабораторні та 

інструментальні дослідження виконані автором або за його участю. 

Запропоновані та впроваджені рекомендації по веденню вагітності після ДРТ 

при внутрішньопечінковому холестазі вагітних для попередження 

акушерських та перинатальних ускладнень, проведена оцінка їх 

ефективності. Особисто за участі наукового керівника проведено аналіз та 

узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки та практичні 

рекомендації, написано та оформлено розділи дисертації, підготовлено до 

друку наукові праці. 
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Апробація результатів дисертації.  

Основні положення дисертації повідомлені й обговорені на науково-

практичних конференціях з міжнародною участю: «Акушерство, гінекологія 

та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (м. Одеса, 21-22 вересня 2017 р.), 

«Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в 

акушерстві, гінекології та неонатології» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р.), 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(м. Івано-Франківськ – Яремче, 16-17 листопада 2017 р.), «Репродуктивне 

здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» (м. Київ, 

20-21 вересня 2018 р.), «Актуальні питання сучасного акушерства» (м. 

Тернопіль, 12-13 квітня 2018р.), «Репродуктивне здоров'я в Україні: 

тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» (м. Київ, 3-4 вересня 2019 р.), 

«Іноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (м. 

Івано-Франківськ, 12-13 грудня 2019 р.). 

Публікації. 

Матеріали дисертаційної роботи цілком відображені у 10 роботах, з них 

5 – статті у рекомендованих наукових фахових виданнях України, 2 – у 

іноземних виданнях (1 - у країнах ЄС/ОЕСР), 2 - у тезах наукової 

конференції, 1- патент на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації.  

Дисертація викладена на 193 сторінках машинописного тексту (144 - 

основного тексту) і складається зі вступу, огляду літератури, 6 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел, який 

включає 176 посилань, із них 56 – кирилицею, 120 – латиницею і займає 19 

сторінок, додатків. Робота ілюстрована 29 таблицями і 14 рисунками. 
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Розділ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВОГО 

ХОЛЕСТАЗУ ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ  

ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(огляд літератури) 

 

Внутрішньопечінковий холестаз вагітності (ВПХВ) або акушерський 

холестаз характеризується свербежем шкіри та біохімічним підвищенням 

сироваткових жовчних кислот, часто з наявністю інших ознак печінкової 

дисфункції. ВПХВ маніфестує переважно у ІІІ триместрі вагітності і 

спонтанно припиняється через кілька тижнів після розродження, 

діагностується після виключення інших причини холестазу.  

Крім материнської симптоматики, ВПХВ може бути пов'язаний з 

несприятливими акушерськими та перинатальними наслідками такими, як 

спонтанні передчасні пологи, забруднення меконієм навколоплідних вод та 

мертвонародження, тобто проблема прогнозування і попередження ВПХВ та 

асоційованих ускладнень є актуальною. 

 

1.1. Еідеміологія внутрішньопечінкового холестазу вагітності 

Захворюваність на ВПХВ розрізняється і залежить від географічної та 

етнічної приналежності, коливаючись від менше 1 % до 27,6 %, з неповністю 

зрозумілих причин [75].  

Наприклад, захворюваність становить 4 % у Чилі, у Великобританії це 

0,7 %, але вище у жінок індійського або пакистанського походження: від 1,2 

до 1,5 відсотка у індійсько-азіатських та пакистанських азіатців [57], тоді як 

захворюваність в Китаї оцінюється в 1,2 %, виходячи з аналізу понад 100 000 

народжених. У штаті Каліфорнія США встановлено більш високі рівні у 

жінок корінної американської національності [168], від 0,32 відсотка у 

лікарні Бріджпорт, штат Коннектикут [120] до 5,6 відсотка серед переважно 

латиноамериканського населення в Лос-Анджелесі [122]. В Європі рівень 
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захворюваності становить від 0,5 до 1,5 відсотка, найвищий показник у 

Скандинавії [75]. Індіанці Арауканоса в Чилі мають найвищу захворюваність 

у світі - 27,6 відсотка [150]. З невідомих причин захворювання зустрічається в 

деяких країнах частіше в зимові місяці (наприклад, Швеція, Фінляндія, Чилі) 

[75], це може свідчити про внесок середовищних факторів у розвиток 

захворювання. 

ВПХВ частіше зустрічається у жінок з уже існуючим гепатитом С і 

жовчнокам’яною хворобою, ВПХВ в анамнезі або сімейним анамнезом 

внутрішньопечінкового холестазу, старших за віком, отже, ці жінки повинні 

підлягати скринінгу сироватки біохімічні показники та УЗД печінки. Частота 

захворювання також вища у жінок із багатоплідною вагітністю та у вагітних 

після ДРТ [88]. 

Особливості кодування захворювання або стану (групи захворювань 

або станів) за МКХ-10: O26.6 - Ураження печінки під час вагітності, пологів 

та в післяпологовий період. 

 

1.2. Клінічні особливості внутрішньопечінкового холестазу 

вагітності 

Клінічні особливості ВПХВ полягають у наступному. Початок ВПХ 

зазвичай визначається за розвитком свербежу шкіри, який коливається від 

легкого до нестерпного. Він часто генералізований, але, як правило, 

починається і переважає на долонях і підошвах, посилюється вночі. 

Екскорійовані ураження може ускладнитися вторинною інфекцією. Початок 

свербежу часто передує біохімічним розладам. Подальші симптоми 

стосуються наслідків порушення функції печінки. Білірубін підвищений 

приблизно в 10 % випадків, і в цьому випадку може бути виявлена 

жовтяниця. Можуть відмічатись симптоми що свідчить про порушення 

всмоктування жирів (наприклад, стеаторея). Порушення всмоктування може 

призводити до вторинного порушення згортання крові внаслідок зменшення 

всмоктування вітаміну К. Можуть виникати біль у правому верхньому 
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квадранті, нудота, поганий апетит, недосипання, підвищена стомлюваністьі, 

емоційні розлади [88, 172]. 

Причина свербежу при ВПХВ до кінця не з’ясована було виявлено ряд 

можливих патогенетичних механізмів. Давно встановлено, що жовчні 

кислоти можуть викликати свербіж 13 і зниження їх рівня у сироватці крові з 

використанням урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) для лікування 

призводить до зменшення інтенсивності свербіння. Експериментальні докази 

ролі жовчних кислот при свербінні показали, дезоксихолева кислота активує 

рецептор, зв'язаний з G-білком, TGR5 на шкірних аферентних нейронах, 

викликаючи тим самим подразнення. Однак концентрації дезоксихолевої 

кислоти у цих експериментах були набагато вищими, ніж спостерігаються 

при ВПХВ. Також клінічна значимість цього спостереження не зрозуміла, 

оскільки рівні жовчних кислот і суб'єктивна інтенсивність свербіння при 

ВПХВ погано корелюють, 10 тому жовчні кислоти самі по собі навряд чи 

можуть пояснити свербіж при ВПХВ. Лізофосфатидова кислота (LPA) є 

потужним пруритогеном 16, який утворюється з лізофосфатидилхоліну під 

дією ферменту автотаксину. Активність автотаксину підвищена в сироватки 

пацієнтів з свербіжними холестатичними станами, 17 і вище у жінок з ВПХВ, 

ніж при інших печінково-асоційованих порушеннях вагітності. 18 Генетичні 

варіанти ферменту адипонутрін (PNPLA3) виявлено у жінок з ВПХВ, цей 

фермент експресується в печінці та шкірі та каталізує руйнувння LPA.19 

Сульфатовані метаболіти прогестерону підвищені при ВПХВ порівняно з 

нормальною вагітністю, 20 серед них 5β-прегнан-3α-20α-діол-сульфат 

(PM3S) безпосередньо пов’язаний з рівнем свербежу. 21 Таким чином, LPA 

та PM3S, ймовірно, спричинюють свербіж при ВПХВ [140].  

Клінічні симптоми зазвичай розвиваються в кінці ІІ або ІІІ триместру, 

частіше на 30 - 32-му тижні вагітності [172]. Тимчасові симптоми першого 

триместру пов'язують з синдромом гіперстимуляції яєчників після 

запліднення in vitro [96]. 
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При фізикальному обстеженні можуть виявлятися подряпини, 

висипання, вторинні від подряпин, але жодне первинне ураження шкіри не 

пов'язане із захворюванням. Жовтяниця виникає у 14-25 відсотків пацієнтів, 

як правило, розвивається через один-чотири тижні після появи свербежу 

[113]. Жовтяниця без свербежу зустрічається рідко, і вона повинна спонукати 

до пошуку інших причин. 

Збільшення загальної концентрації жовчної кислоти в сироватці крові є 

ключовою лабораторною ознакою (присутня більш 90 %), і може бути 

першою і єдиною лабораторною зміною [64]. Свербіж може передувати 

лабораторним порушенням [112]. 

Можливе підвищення сироваткових амінотрансфераз (60 % випадків), 

які зазвичай менше ніж у 2 рази вище верхньої межі норми, але можуть 

досягати значень, що перевищують 1000 од./л, що робить важливим 

диференційну діагностику з вірусним гепатитом [64]. 

Лужна фосфатаза може бути підвищена в 4 рази, але не є специфічною 

для холестазу під час вагітності. 

Загальні та прямі концентрації білірубіну (підвищені у 25 %), хоча 

загальний рівень білірубіну рідко перевищує 6 мг/дл. 

Сироваткова концентрація гамма-глутаміл-транспептидази (ГГТ) є 

нормальною або незначно підвищеною (30 %), що є не спостерігається при 

більшості інших форм холестатичного захворювання печінки. 

Протромбіновий час зазвичай нормальний. При тривалому перебігу він, 

як правило, є вторинним наслідком дефіциту вітаміну К внаслідок 

мальабсорбції жиру внаслідок важкої стеатореї або вторинного використання 

секвестрантів жовчної кислоти (наприклад, холестираміну), а не дисфункції 

печінки. Однак стеаторея зазвичай незначна [90]. 
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1.3. Етіологія внутрішньопечінкового холестазу вагітності 

Етіологія ВПХВ не повністю зрозуміла, але, ймовірно, включає 

поєднання генетичної схильності, гормональних та екологічних факторів. 

Генетична основа ВПХВ є складною, але генетична сприйнятливість до 

розладу підтримується доказами підвищеного ризику у родичів першого 

рівня, збільшенням ризику у деяких етнічних груп, високою (60-70 %) 

частотою рецидивів та наявністю .мутацій у жовчних транспортерах, таких 

як насос для експорту жовчної солі (BSEP / ABCB11) та мультирезистентний 

білок 3 (MDR3 / ABCB4), 23,24,поліморфізми, що визначають 

сприйнятливість цих генів та основний ядерний рецептор, що впливає на 

гомеостаз жовчних кислот, рецептор фарнезоїду X (FXR) [163] За 

визначенням жінки з ВПХВ, як правило, не мають холестазу поза вагітністю. 

Таким чином, передбачається, що настання вагітності може стосуватись 

епігенетичних змін, що підтверджується змінами ДНК метилювання в 

промоторних областях FXR та іншого ядерного рецептора, рецептора 

прегнану Х (PXR), хоча функціональне значення цього явища ще не 

визначено [157]. 

Транспорт специфічних молекул через ліпідні мембрани є важливою 

функцією всіх живих організмів. Процеси зазвичай опосередковуються 

конкретними транспортерами. Однією з найбільших родин транспортерів є 

сім'я ATP-зв'язувальних касет (ABC). У людини було виявлено понад 40 

транспортерів ABC. З них щонайменше 11 транспортерів ABC, включаючи Р-

глікопротеїн (P-gp / ABCB1), протеїни, пов'язані з мультирезистентністю 

(MDR). Ці транспортери ABC експресуються в різних тканинах, таких як 

печінка, кишечник, нирки та мозок, відіграючи важливу роль у всмоктуванні, 

розподілі та виведенні ксенобіотиків. Деякі транспортери ABC також беруть 

участь у різних клітинних процесах, таких як підтримка осмотичного 

гомеостазу, переробка антигенів, поділ клітин, імунітет, ліпідний обмін. 

Кілька захворювань людини, серед яких і внутрішньопечінковий холестаз 

пов'язані з мутаціями у відповідних транспортерах [124]. 
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Ген ABCB4 (аденозинтрифосфат, що зв'язує, підсімейство B, член 4), 

ген, що кодує білок множинної лікарської резистентності 3 (MDR3) 

(каналікулярний фосфоліпідний транслятор), в основному бере участь у 

підтипі прогресуючого сімейного внутрішньопечінкового холестазу під 

назвою PFIC3 [102]. Гетерозиготні мутації в ABCB4 (також звані MDR3) були 

виявлені у великій родині, в якій у деяких жінок спостерігалися епізоди 

холестазу під час вагітності [80]. Згодом повідомлялося про кілька 

гетерозиготних мутацій гена ABCB4 у пацієнтів із ВПХВ [87]. Поширеність 

таких мутацій гена ABCB4 у кавказьких пацієнтів із ВПХ становить 16 

відсотків [62]. 

Деякі гени, що кодують інші каналікулярні транспортери або їх 

регулятори, також можуть бути залучені до патогенезу ICP (наприклад, 

ABCB11, ATP8B1, ABCC2, NR1H4) [110]. 

Хоча більше вказівок на роль поліморфізмів MDR3, розглядається і 

певна участь MDR1 [82]. 

Ген MDR1, що локалізований на хромосомі 7 (7q21.1), кодує 

глікопротеїн Р (Р-gp) – АТФ-залежний транспортер. Доведено, що 

поліморфізм C3435T (rs1045642) у 26 екзоні має вплив на експресію Р-gp: для 

С3435С-гомозигот характерним є високий, для Т3435Т-гомозигот – низький, 

а для гетерозигот С3435Т – проміжний рівень експресії Р-gp. 

Чотири десятиліття тому Р-глікопротеїн (P-gp, ABCB1, MDR1) був 

визнаний білком-експортером лікарських засобів з ракових клітин. Крім 

побічних ефектів P-gp, транспортерних з багатолікарськими препаратами, 

повідомлялося про нормальні фізіологічні функції P-gp, який приймає участь 

в апоптозі, а його транспортна роль має захисні властивості для клітин 

організма. 

Мутація гену MDR1 впливає на ефективність та безпечність ліків, що 

при впливі на організм різномінітних лікарських препаратів та ксенобіотиків 

може мати негативний накопичувальний токсичний ефект, зокрема на органи, 

що приймають участь в метаболізмі, найбільше при цьому страждає печінка. 
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Відомо, що прогестерон не є субстратом білка-транспортера, однак знижує 

його функціональну активність, ймовірно порушуючи процес зв'язування Pgp 

з його субстратами або змінюючи його активність [56]. Тобто, надмірна 

прогестеронова насиченість, викликана прогестероновою терапією у вагітних 

після ДРТ, зі свого боку, посилює дію мутації гена.  

MDR1 виявляється не тільки в печінці, нирках, кишечнику та мозку, а й 

у плаценті, що свідчить про його роль у збереженні вагітності, розвитку 

плода, завдяки захисній та видільній функції. Наприклад, показана роль 

зниження P-gp при ЗРП [100]. 

Остаточно всі ефекти Pgp на сьогоднішній день до кінця не з’ясовані, 

проте передбачається його опосередкована участь у транспортуванні 

стероїдів, обміні холестерину, фосфоліпідів та цитокінів [70]. 

При фармакотерапії у жінок у преконцепційному періоді та вагітних 

доцільно враховувати зміну активності транспортера протягом гестаційного 

терміну, належність призначених препаратів до субстратів, индукторів чи 

інгібіторів Pgp, а також особливості функціонування транспортера в 

залежності від поліморфізмів гена MDR1, що кодує його. Такий підхід 

дозволить знизити ризик розвитку небажаних межлікарських взаємодій, що є 

наслідком нераціональної фармакотерапії, що особливо важливо для жінок, 

що включені до програм ДРТ і зазнають впливу значного 

багатокомпонентного фармакологічного навантаження [24, 47]. 

В Україні під керівництвом Горовенко НГ були проведені дослідження 

щодо виявлення розподілу частот генотипів серед населення. 

Однонуклеотидну заміну С3435Т гена MDR-1 у населення України виявлено 

з такою частотою: С/С – 22,37%, С/Т – 50,88 % та Т/Т – 26,75 % [36]. 

Ще одне можливе пояснення настання ВПХВ при вагітності - змінене 

гестаційне ендокринне середовище. Найчастіше ВПХВ зустрічається в ІІІ 

триместрі, коли циркулюючі рівні естрогену і прогестерону досягають свого 

пікую. У деяких жінок з ВВХВ в анамнезі розвивається свербіж при 

застосуванні комбінованої оральної контрацепції. 
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Роль естрогену в патогенезі ВПХВ підтверджується доказами того, що 

естроген викликає холестаз як в експериментальних, так і в клінічних умовах: 

ВПХ частіше зустрічається при багатоплідній вагітності, яка пов'язана з 

більш високим рівнем циркулюючого естрогену, ніж одноплодова вагітність. 

Повідомлялося про ВПХВ на ранніх термінах вагітності після 

гіперстимуляції яєчників, що призводить до підвищення рівня естрогену в 

сироватці крові [137]. 

Сигналізація через рецептор естрогену ERα, 17 β-естрадіол погіршуює 

індукцію експресії BSEP жовчними кислотами –лігандований FXR [137].  

Зміни метаболізму прогестерону також можуть відігравати певну роль у 

патогенезі ВПХ. У деяких генетично схильних жінок утворення великої 

кількості метаболітів сульфатованого прогестерону при вагітності, можливо, 

пов'язане з більшим зниженням 5-альфа та 3-альфа, може призвести до 

насичення печінкової транспортної системи, яка використовується для 

жовчовиділення цих сполук [58]. Вагітність також знижує активність 

сульфотрансферази [79]. Чи збільшує ризик ВПХВ введення екзогенного 

прогестерону під час вагітності невідомо. Автор описує 8-відсоткову частоту 

свербежу у таких жінок та відносить холестатичну жовтяницю вагітності, до 

протипоказань терапії прогестагенами [64]. 

Сезонні та географічні мінливості захворюваності на ВПХВ 

дозволяють припустити, що фактори навколишнього середовища можуть 

впливати на виникнення хвороби.  

Конкретних причинно-наслідкових факторів у навколишньому 

середовищі не виявлено, Епідеміологічні дослідження повідомили про 

збільшення частоти розладу в зимові місяці. Низький рівень селену через 

дієту та низький рівень вітаміну D через відсутність впливу сонячних 

променів можуть бути факторами ризику [88, 145]. 

У деякої частини жінок, хворих на ВПХВ, виявляються захворювання 

печінки [132, 162]. Велике популяційне дослідження виявило зв'язок між 

ВПХВ та кількома хронічними захворюваннями печінки, такими як гепатит С 
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та неалкогольний цироз печінки [151]. Повідомлялося також про 

прогресуючий фіброз у чотирьох сестер, які мали нетипову сімейну форму 

тривалого рецидивуючого внутрішньопечінкового холестазу під час 

вагітності [123]. 

До основних акушерських і перинатальних ускладнень ВПХВ 

відносять передчасні пологи, дистрес і внутрішньоутробну загибель плода, а 

також респіраторний дистрес-синдром новонароджених [89, 168]. 

Плацентарну недостатність та ЗРП вважають нехарактерними для цієї 

патології [153, 64].  

Підвищений рівень жовчних кислот в крові при ВПХВ може 

стимулювати виділення простагландинів, підвищувати чутливість міометрія 

до окситоцину і його контрактильність, що в 12 – 44 % випадків викликає 

передчасні пологи [76]. 

Частота післяпологових кровотеч при ВПХВ не перевищує таку при 

фізіологічній вагітності [90], однак при тяжкому перебігу ВПХВ вона досягає 

20 %, що пов'язано з дефіцитом вітаміну К. Також відмічено підвищення 

гнійно-септичних ускладнень, в першу чергу - інфекцій нирок і сечовивідних 

шляхів [153]. 

Прогноз для матері більшість дослідників вважають сприятливим, 

ВПХВ, навіть при рецидивах під час наступних вагітностей, не залишає 

жодних змін з боку печінки матері [82, 125, 161]. 

Найбільш несприятливий прогноз перебігу ВХБ відзначають при 

вираженому жовтяничному і цитолітичним синдромах, при ранньому (25 - 27 

тижнів) розвитку захворювання [174]. 

Жовчні кислоти - найбільш чутливий індикатор не тільки ВПХВ, а і 

асоційованих ускладнень. Ризик ускладнень статистично збільшується при 

рівні загальних жовчних кислот ≥ 40 мкмоль/л і ранньому дебюті (до 33 

тижнів вагітності) захворювання [76, 77]. 



32 

 

Жовчні кислоти матері проходять скрізь плацентарний бар’єр і можуть 

накопичуватися у плода та навколоплідних водах, що підвищує ризик 

порушень стану плода [93]. 

 

1.4. Акушерські та перинатальні ускладнення, прогноз при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітності 

Основними ускладненнями ВПХВ вважають підвищений ризик 

внутрішньоутробної загибелі, забруднення меконієм навколоплідних вод, 

передчасні пологи та респіраторний дистрес-синдром у новонароджених (що 

ймовірно, пов'язано з потраплянням жовчних кислот у легені) [140]. За 

проведеним дослідниками  систематичним оглядом та метааналізом даних 

пацієнток з ВПХВ у порівнянні з загальною когортою вагітних [81] частота 

ускладнень склала: мертвонародження (0,91 % проти 0,32 %, ВШ 1,46, 95% 

ДІ 0,73–2,89), спонтанні передчасні пологи (13,4 % проти 4,0 %, ВШ 3,47, 

95% ДІ 3,06–3,95); передчасні пологи за медичними показами (ВШ 3,65, 95 % 

ДІ 1,94–6,85); забруднення меконієм навколоплідних вод (18,7 % проти 

10,8%, ВШ 2,60, 95% ДІ 1,62-4,16); переведення дитини до відділення 

інтенсивної терапії (ВШ 2,12, 95 % ДІ 1,48-3,03). 

Ризик ураження плода збільшується при підвищенні загального вмісту 

жовчної кислоти в сироватці крові: <40 мкмоль/л (0,13 %); від 40 до 99 

мкмоль/л (0,28 %, ВШ 2,35, 95% ДІ 0,52-10,50 відносно рівня <40 мкмоль/л); 

≥100 мкмоль/л (3,44 %, ВШ 30,50, 95 % ДІ 8,83–105,30 відносно рівня з <40 

мкмоль/л). 

За даними різних досліджень, у пацієнток з ВПХВ з рівнем загальних 

жовчних кислот ≥ 100 мкмоль/л внутрішньоутробна загибель плода 

зустрічається в 10 - 15% випадків і найчастіше - після 37 тижнів [73, 131]. 

ВХБ може несприятливо впливати на стан плода, приводячи до 

розвитку гіпоксії, низької маси тіла при народженні, патології печінки, 

респіраторного дистрес-синдрому у 10 – 44 % [94, 125, 168]. 



33 

 

Збільшення рівня жовчних кислот може спостерігатися в 

навколоплідних водах, крові і меконію плода та новонародженого [67, 76]. 

При ВХБ частота перинатальних втрат в середньому становить 4,7 %. 

Ризик антенатальної смерті плода при рецидивуючому холестазі в 4 рази 

вище, ніж при фізіологічній вагітності. ВХБ при вагітності двійнятами має 

більш важкий перебіг, ніж при одноплодовій вагітності [67, 76]. 

Лише при загальній кількості жовчних кислот ≥100 мкмоль/л показники 

мертвонародженості були статистично достовірно вищими за національний 

показник мертвонародженості (0,3-0,4 відсотка). Хоча в одному з останніх 

систематичних оглядів [140]. 23 досліджень (109 повнотекстових статей) 

автори роблять висновок, що дійсно ризик мертвонародження зростає у 

жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітності з одноплідною 

вагітністю при концентрації жовчних кислот у сироватці крові 100 мкмоль/л 

або більше, але враховуючи, що у переважної більшості (90,6 жінок з ВПХВ 

жовчні кислоти нижче цієї концентрації, їх, мабуть, можна запевнити, що 

ризик розвитку мертвонародження подібний до вагітних у загальній 

популяції за умови контролю рівня жовчних кислот. 

Патогенез загибелі плода при ВПХВ недостатньо вивчений, може бути 

пов'язаний з раптовим розвитком аритмії плода [170] або вазоспазмом 

поверхневих судин хоріона плаценти, викликаним високим вмістом жовчних 

кислот. Можуть відігравати певну роль також супутні ускладнення вагітності 

(гестаційний діабет, прееклампсія) [94]. 

У ретроспективному багатоцентровому дослідженні [107], проведеному 

у 2006-2013 рр. показана залежність від тяжкості ВПХВ за рівнем жовчних 

кислот не тільки для передчасних пологів (р ≤ 0,02) та мертвонародження (р ≤ 

0,02), а і для неонатальної смертності (р ≤ 0,04). 

У дослідженні [166] вивчали вплив ВПХВ на печінкову функцію, зміни 

запальних цитокінів та перинатальні результати. Загалом обрано 663 вагітних 

з лікарні Дацин Лоннан з 2016 по 2017 рр. У групі спостереження було 

зареєстровано 40 випадків ВПХВ. Вага при народженні в групі ВПХВ була 
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нижчою (р <0,05); гестаційний вік при народженні менший (р <0,05), як і 

оцінка за шкалою апгара при народженні (р <0,05). Рівні запальних цитокінів 

були вищими, ніж у контрольній групі (р <0,05). Рівень холігліцину у 

сироватці крові у вагітних позитивно корелював із співвідношенням S/D 

артерії пуповини, рівнем аланінамінотрансферази та рівнем С-реактивного 

білка у ІІІ триместрі вагітності, але негативно корелював з балом за шкалою 

Апгар та гестаційним віком при народженні. У пацієнток з ВПХВ, чим вищий 

рівень холігліцину, тим вищими були рівні аланінамінотрансферази, 

запального цитокіну та співвідношення S/D пупкової артерії, що може 

спричинити передчасні пологи  та асфіксію новонароджених. 

Аналіз літературних даних виявив деякі повідомлення про 

довгостроковий прогноз для жінок після ВПХВ, відмічається дещо вищі 

довгострокові ризики онкологічних захворювань печінки та жовчних шляхів 

(ВР=3,61; 95 % ДІ 1,68-7,77 та ВР=2,62; 95 % ДІ 1,26-5,46 відповідно), [174], 

а також більш високі показники інших гепатобіліарних захворювань, 

найчастіше жовчо-кам’яної хвороби. Шведське популяційне дослідження на 

національних базах даних виявило дещо підвищений рівень цукрового 

діабету, захворювань щитовидної залози, псоріазу, артриту, хвороби Крона та 

серцево-судинної патології [174]. Встановлені порушення показників 

електрокардіографії у жінок після тяжкого перебігу ВПХВ [134] що, 

ймовірно, впливає на довгостроковий ризик серцево-судинних захворювань в 

майбутньому. 

Жовчні кислоти традиційно відіграють важливу роль у метаболізмі. В 

даний час визнаними рецепторами жовчних кислот є ядерні рецептори FXR і 

рецептор, пов'язаний з G-білком, на клітинній поверхні TGR5. Зв’язування 

жовчних кислот цих рецепторів призводить до змін метаболізму глюкози та 

ліпідів. Низка досліджень встановила, що жінки з ВПХВ мають вищий ризик 

розвитку гестаційного цукрового діабету, [65, 97] дисліпідемії і народження 

макросомічних дітей. У експериментальному дослідженні [114] моделей 

миші також виявили, що у нащадків холестатичної вагітності розвивається 
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порушення толерантності до глюкози, що не залежить від харчування. У16-

річних дітей матерів з ВПХВ при цій вагітності відмічалась дисліпідемія, 

вищий індекс маси тіла [73]. У експериментальному дослідженні на щурах 

запропоновано механізм стимулювання апетиту у нащадків холестатичної 

вагітності [164]. У ретроспективному дослідженні виявлено зв'язок ВПХВ з 

подальшим настанням прееклампсії (78 жінок з ВПХВ порівнювали з 300 

здоровими вагітними жінками) [142]. Жінки з ВПХВ, дані яких внесено до 

шведського медичного реєстру народжень між 1997 та 2009 рр., мали 

зростання шансів прееклампсії 2,62 (95 % ДІ 2,32-2,78) [97] Механізм такої 

асоціації поки що невизначений. 

 

1.5. Діагностика та лікування внутрішньопечінкового холестазу 

вагітних, ведення вагітності 

Діагностика ВПХВ базується на виявленні свербежу, пов’язаного з 

підвищенням сироваткових рівнів жовчних, підвищенні амінотрансфераз при 

виключенні інших патологій. У різних гайдлайнах відрізняються лабораторні 

критерії, загалом тяжкий холестаз визначається при рівні жовчних кислот 

вище 40 мкмоль/л, що складає біля 20 %. У систематичному огляді 

встановлено чутливість діагностики ВПХВ за концентрацією загальної 

жовчної кислоти в сироватці крові 0,91 (95 % ДІ 0,72-0,98), а специфічність - 

0,93 (95 % ДІ 0,81-0,97) [130]. Однак діагностична точність залишається не до 

кінця визначеною.  

Оскільки свербіж може передувати підвищенню жовчних кислот у 

сироватці крові, рекомендовано повторювати лабораторні тести щотижня, 

якщо спочатку не виявлено підвищення загальної жовчної кислоти та 

амінотрансфераз. Якщо розпочато прийом урсодезоксихолевої кислоти, то 

підвищення рівень жовчної кислоти та трансаміназ не буде спостерігатись. 

Вищий рівень межі норми загальних жовчних кислот приймається від 6 

до 20 мкмоль/л, найбільш поширено – 10 мкмоль/л. Вагітним без симптомів 

холестазу з високими рівнями загальних жовчних кислот без підвищення 
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амінотрансфераз виставляється діагноз «безсимптомна гіперхолінемія 

вагітності» [136] Дослідники з Китаю [85] повідомляли про високий рівень 

несприятливих наслідків для плода у цих вагітних (забруднені 

навколоплідними водами меконій у 20 %, страждання плода в 6,4 %, а 

мертвонародження у 3,5 %). 

Пошук кращих біохімічних маркерів ВПХВ показав, співвідношення 

жовчної холевої кислоти до хенодезоксихолевої кислоти мало сприяло 

діагностиці ВПХВ, хоча достовірно відрізняє ВПХВ від інших розладів 

вагітності зі свербіжом та прееклампсії. [116]. Аналіз активності аутотаксину 

не є широко доступними, а його рівні підвищені у невагітних з фіброзом 

печінки, неалкогольною жировою хворобою печінки, хронічним гепатитом В 

або С, іншими холестатичними розладами печінки. 

Також досліджували жінок зі свербежом, який відносили до ВПХВ, з 

нормальними біохімічними показниками. У половини з них біохімічні 

показники змінювались пізніше, що склало 10 %. Серед жінок з 

невизначеним свербежем при вагітності 35 % мали підвищений рівень 

жовчних кислот та амінотрасфераз, 14 % - лише трансфераз, 16 % - 

амінотрансфераз при нормальному рівні жовчних кислот, а останні 35 % - 

нормальний рівень жовчних кислот і амінотрасфераз [138].   

Kenyon AP зі співавторами повідомляли про загальну поширеність 

свербежу під час вагітності у 23 % жінок. Свербіж, який найбільш сильно 

відчувається по всьому тілу або локалізувався на долонях і підошвах 

характерний свербіж у жінок з ВПХВ. Свербіж у вагітних, не пов'язаний з 

ВПХВ, найсильніший на животі. 

Жовтяницю відносять до непостійних симптомів. Вона спостерігається 

в 10 – 15 % випадків за рахунок кон'югованого білірубіну [50]. 

Вагітним з підозрою на ВПХВ рекомендований ретельний збір 

лікарського анамнезу з метою виключення ятрогенного ураження печінки 

[22]. 
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Рекомендовано проводити огляд на наявність / відсутність екскоріацій, 

жовтушності склер і шкірного покриву вагітним зі скаргами на свербіж 

шкіри і при лабораторних ознаках ВПХВ [118, 161]. 

Трансамінази (аспартатамінотрансфераза (АСТ), 

аланінамінотрансфераза (АЛТ)) підвищуються у 80 % пацієнток з ВПХВ і 

можуть досягати значень більше 1000 Од / л [95]. Підвищення рівня 

білірубіну у 10 – 20 % вагітних може вказувати на важкі форми 

захворювання [125]. Рівень ГТП залишається в межах норми або незначно 

підвищується, що може бути обумовлено мутаціями гена ABCB4 [89]. 

Визначення активності лужної фосфатази (ЛФ) в крові з метою встановлення 

діагнозу і диференціальної діагностики не рекомендовано у зв'язку з низькою 

інформативністю під час вагітності [106, 136]. 

Рекомендований щоденний самопідрахунок кількості і характеру рухів 

плода з метою контролю стану плода. Деякі автори рекомендують 

визначення протромбінового (тромбопластинового) часу в крові або в плазмі. 

Протромбіновий час, як правило, залишається в межах нормативних значень. 

Його подовження може бути при дефіциті вітаміну K. Можливий розвиток 

гіперглікемії [22]. 

Визначення рівня загальних жовчних кислот, трансаміназ (АСТ, АЛТ), 

загального і прямого білірубіну через 10 днів після пологів всім пацієнткам з 

діагнозом ВПХВ рекомендовано для виключення патології гепатобіліарної 

системи [22]. 

Наростання рівня трансаміназ можливо на 1 - 2-у добу після пологів, 

що пов'язано з посиленням цитолізу. Посилення цитолізу після пологів на тлі 

дефіциту вітаміну К може призвести до розвитку або маніфестації 

коагулопатії, яка проявляється подовженням протромбінового часу і АЧТЧ 

[90]. Протягом 7 - 10 днів після пологів усувається свербіж шкіри, 

відбувається нормалізація лабораторних показників [50]. Ряд авторів 

пропонує проводити контрольне лабораторне дослідження через 6 - 8 тижнів 

після пологів для виключення патологічних змін з боку печінки [95]. 
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Серед інструментальних методів проводиться ультразвукове 

дослідження (УЗД) органів черевної порожнини вагітним з аномальними 

біохімічними тестами з метою виключення позапечінкової жовтяниці різної 

етіології [135]. Найчастіше зустрічається жовчнокам'яна хвороба [99]. При 

відсутності попередніх патологічних змін в паренхімі печінки або 

розширення жовчних протоків не характерні для ВПХВ [82, 125]. Біопсія 

печінки не потрібна. За необхідності уточнення діагнозу або при 

суперечливій картині УЗД можливе проведення магнітно-резонансної 

томографії (МРТ) у ІІ-ІІІ триместрах вагітності без контрасту або 

комп'ютерної томографії (КТ) органів черевної порожнини при мінімальній 

дозі опромінення [22]. 

Лікування, ведення вагітних з ВПХВ має дві основні мети: 

1) зменшення неприємної симптоматики; 

2) зниження ризику акушерської та перинатальної патології. 

Хоча свербіж і є досить неприємним симптомом, ВПХВ не пов'язаний з 

серйозними наслідками для матері. 

Рекомендовано лікування всіх пацієнток з ВПХВ. Жінкам з 

характерними клінічними симптомами при нормальних сироваткових рівнях 

жовчної кислоти та амінотрансфераз може бути розпочато емпіричне 

лікування або лабораторні дослідження повторювати щотижня з початком 

лікування відразу при виявлені підвищеного рівня жовчної кислоти або і/або 

трансаміназ (Оі). 

Урсодезоксихолева кислота (УДХК), що відноситься до препаратів 

жовчних кислот, вважається кращим лікуванням материнського свербежу при 

ВПХВ [117]. 

Терапія зазвичай продовжується до пологів (або до припинення 

холестазу у післяполговому періоді). Оптимальна початкова доза не 

визначена, призначають 300 мг тричі на день (або 15 мг/кг на день) або 300 

мг двічі на день (10 мг/кг на день) [69]. Препарат добре переноситься 

більшістю пацієнток, незначні прояви нудоти або запаморочення реєструють 



39 

 

у 25 % випадків. Передбачається, що механізм дії даної групи препаратів 

пов'язаний із заміщенням пулу гідрофобних жовчних кислот в жовчі [74, 155]. 

Зниження свербежу зазвичай спостерігається протягом одного-двох 

тижнів, а покращення біохімічних показників - протягом трьох-чотирьох 

тижнів. Якщо свербіж не полегшується до прийнятного рівня біля двох 

тижнів, дозу переглядають у бік підвищення кожні 1-2 тижня до зниження 

симптомів [169], максимальна доза приймається 21 мг/кг на добу [63]. 

Метааналізи до 2019 року підтверджували ефективність УДХК для 

зменшення як материнських симптомів, так і несприятливих акушерських і 

перинатальних ускладнень, але дослідження були обмежені невеликою 

кількістю пацієнтів; неоднорідністю груп пацієнтів, втручань та результатів 

[114]. Згодом найбільше рандомізоване дослідження, яке порівнювало 

застосування УДХК (500 мг двічі на день) з плацебо для лікування ВПХВ, до 

якого було включено 605 пацієнток повідомляло про деякі переваги для 

матері; однак, перинатальні результати не покращувались. Оновлений 

метааналіз застосування УДХК проти плацебо або інших методів лікування, 

що включають дані цього випробування, підтвердив відсутність чіткого 

поліпшення ключових результатів розвитку плода і новонародженого [73]: 

мертвонародження RR 0,39 (95 % ДІ 0,08–1,93 докази низької якості); 

переведення у відділення неонатальної інтенсивної терапії 0,77 RR (95 % ДІ 

0,55–1,08, якісні докази); спонтанні передчасні пологи: 0,78 RR (95 % ДІ 

0,49–1,23, якісні докази); загальні  передчасні пологи: 0,68 RR (95 % ДІ 0,52–

0,89, три випробування, докази низької якості). 

Додаткові лабораторні дослідження перед початком лікування, окрім 

тих, що використовуються для постановки діагнозу ВПХВ, зазвичай не 

рекомендуються. 

Рекомендується щотижнева повторна оцінка материнських загальних 

концентрацій жовчної кислоти у сироватці крові через підвищений ризик 

мертвонародження у пацієнток із загальною концентрацією жовчної кислоти 

≥100 мкмоль / л [81]. Прийняття клінічних рішень базується на високому 
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рівні жовчної кислоти в будь-який термін вагітності, акушерському анамнезі 

у матері та клінічній симптоматиці. Рекомендовано не збільшували дозу 

УДХК для зниження підвищених лабораторних результатів, якщо свербіж 

усунено, і не потрібен перегляд запланованого часу пологів, якщо 

лабораторні відхилення покращуються. 

У тяжких випадках, якщо досягнуто максимальної дози УДХК і свербіж 

залишається нестерпним, можна додати один з наступних препаратів. 

Попередник глутатіону S-аденозилметіонін (SAMe) впливає на склад і 

плинність плазматичних мембран гепатоцитів і збільшує метилювання та 

жовчовиділення метаболітів гормонів [164]. У метааналізі п'яти 

рандомізованих досліджень, УДХК 450-1000 мг / добу знижувала свербіж, 

загальну кількість жовчних кислот та аланін-амінотрансферази ефективніше, 

ніж SAMe від 800 до 1000 мг / добу [142]. Зазвичай його вводять 

внутрішньовенно, що незручно, оскільки потрібна тривала терапія.  

Холестирамін знижує абсорбцію жовчної солі, тим самим збільшуючи її 

екскрецію з калом. Холестирамін вводять перорально, починаючи з 2 до 4 г 

на добу, поступово збільшуючи до максимальної дози 16 г на добу, якщо це 

необхідно для контролю симптомів [174]. Однак його вплив на свербіж при 

ВПХВ обмежений, і холестирамін може спричинити запори, дискомфорт у 

животі та мальабсорбцію жиру, включаючи жиророзчинні вітаміни 

(наприклад, вітамін К), особливо у великих дозах (> 4 г на день). 

Рифампін (також відомий як рифампіцин) є потужним агоністом 

рецептора вагітності X (PXR), який опосередковує багато процесів 

детоксикації та гепатобіліарності. Препарат полегшує свербіж, пов’язаний з 

холестазом, у не вагітних пацієнтів але до потенційних несприятливих 

наслідків можна віднести нудоту, зниження апетиту, гемолітичну анемію, 

ниркову недостатність та гепатит. Досвід комбінованого використання УДХК 

для лікування ВПХВ обмежений [126]. У цих випадках загальна добова доза 

рифампіну становила від 300 до 1200 мг. У більшості пацієнтів свербіж 

знизився, а у багатьох спостерігалося зниження рівня жовчної кислоти та / 
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або трансамінази. Усі діти народились приблизно від 32 до 37 тижнів із 

хорошими перинатальними результатами. 

Альтернативні препарати можуть розглядатися у пацієнтів, які не 

можуть приймати УДКК, але жоден не має доведенної ефективності [114]. 

Гідроксизин 25 мг кожні 6-8 годин або хлорфенірамін кожні 4-6 годин 

використовувались для лікування свербежу з мінімальною ефективністю, але 

забезпечували седативний ефект вночі. Жодних випробувань у жінок з ВПХ 

не проводилось, і жоден з цих методів терапії не покращує лабораторних 

порушень. У рандомізованому дослідженні на 130 жінок з ВПХВ 

дексаметазон 12 мг на добу не покращував свербіж або знижував рівень 

амінотрансферази в сироватці крові та був менш ефективним, ніж 1000 мг 

УДХК відносно зниження білірубіну та жовчних кислот [92]. 

Застосовують і інші способи лікування, включаючи застосування 

препаратів для детоксикації, ультрафіолетового світла, рослинних засобів та 

фенобарбіталу, але досліджено дуже мало пацієнтів і ефективність 

невизначена. 

Еферентні методи терапії (плазмаферез) можуть бути застосовані у 

вагітних з ВПХВ при тяжкому клінічному перебігу, відсутності ефекту від 

медикаментозної терапії; значне підвищення дабораторних показників [11], 

проте дані високого ступеня  доказовості щодо еферентних методів терапії 

ВПХВ відсутні. 

Показаннями до госпіталізації можуть бути: ранній (менше 26 тижнів) 

початок захворювання; неефективність медикаментозної терапії протягом 7 

днів; призначення еферентної терапії; виникнення ускладнень вагітності; 

збереження симптомів холестазу або його рецидив після лікування в 36 і 

більше тижнів для розродження [28]. 

При ранньому розвитку ВПХВ рекомендовано проведення 

профілактики РДС плода в терміни 26 - 34 тижні вагітності [97, 125, 153]. 

Більшість авторів та гайдлайнів рекомендують дострокове розродження 

до 37 тижнів в разі тяжкого перебігу ВПХВ з наростанням інтенсивності 
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свербежу, жовтяниці і вмісту жовчних кислот, при порушенні стану плода та 

неефективності терапії [60, 140, 148]. 

При позитивному ефекті від проведеної терапії (зменшення 

інтенсивності або повне усунення свербежу, зниження або відсутність 

приросту рівня жовчних кислот) розродження проводять в 37 - 38 тижнів 

вагітності. Вибір цього терміну пов'язаний з тим, що переважно випадки 

антенатальної загибелі плоду мають місце саме після цього терміну [140, 

148].  

Переважно розродження через природні родові шляхи [82, 125]. 

Пологи при ВПХВ не потребують особливого нагляду окрім 

безперервного інтранатального моніторингу стану плода, враховуючи 

підвищену частоту смерті плода та неонатальної асфіксії [155, 168].  

Свербіж зазвичай зникає в перші кілька днів після пологів, що 

супроводжується нормалізацією концентрації жовчних кислот у сироватці 

крові та інших лабораторних показник [98]. 

Грудне вигодовування не протипоказано при ВПХВ. Прийом УДХК 

припиняється з початком пологів. У грудному молоці виявлено низький вміст 

УДХК, тому при грудному вигодовуванні до дитини може потрапити  лише 

невелика кількість, що не спричинить негативних наслідків [125]. 

Якщо через 6-8 тижнів після пологів лабораторні відхилення не 

приходять у норму, пацієнтку слід направити до гепатолога для діагностики 

основних гепатобіліарних захворювань. Цей стан вагітної має припинитися 

після пологів. Якщо лабораторні показники холестазу (жовчні кислоти, ГГТП, 

ЛФ, холестерин, тригліцериди), цитолізу (АлАТ, АсАТ, особливо при 

неалкогольному стеатогепатиті) залишаються підвищеними після народження 

дитини, необхідно провести комплексне обстеження жінки для виключення 

первинного біліарного холангіту, аутоімунног ВХБ о гепатиту і первинного 

склерозуючого холангіту. У цих випадках ВПХВ слід розцінювати як дебют 

прогресуючої хронічної патології печінки [45, 59, 136]. 
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Доцільно інформувати жінку про те, що ризик розвитку ВПХВ при 

наступних вагітностях досягає 60 – 70 % [82, 125]. 

Пацієнткам після ВПХВ рекомендована мінімізація прийому лікарських 

препаратів, контрацептивів з групи статевих гормонів і модуляторів статевої 

системи, в першу чергу естрогенів і прогестагенів з метою зниження 

лікарської навантаження, враховуючи переважання шляхів їх метаболізму 

через печінковий бар'єр [78]. 

 

1.6. Особливості вагітності після ДРТ 

Безпліддя - це захворювання, на яке страждає до 15,5 % пар 

репродуктивного віку, цей стан має великий вплив на якість життя пацієнтів 

та їх сім'ї [156]. На сьогоднішній день існує багато факторів, що призводять 

до симптомів жіночого безпліддя, але все ще майже 10–20 % випадків з 

невідомим фактором безпліддя. На сучасному рівні медичної допомоги все 

ще не може точно їх виявити та проаналізувати [68, 165]. Тому дослідження 

проблем безпліддя залишаються в центрі уваги. 

Із дня народження Луїзи Браун у 1978 році, in vitro запліднення (ЕКЗ) 

стало ефективним способом лікування безпліддя і призвела до мільйонів 

немовлят у всьому світі. Кількість застосування допоміжних репродуктивних 

технологій (ДРТ) народжень щороку збільшується у всьому світі, з загальною 

кількістю застосувань ЕКЗ приблизно 5 мільйонів. ЕКЗ становить 1,7 % до 

4% від загальної кількості народжень у країнах, що розвиваються країн [165]. 

Як і для будь-якого медичного втручання, існує потенційний ризик. У 

разі ЕКЗ слід враховувати як ризик для матері (стимуляція яєчників, пошук 

яйцеклітин та подальша вагітність), так і ризик для плода, який варіюється 

залежно від віку матері та кількості плодів. Важливо, що кількісна оцінка 

ризику варіює в залежності від групи порівняння, яка, як правило, є або 

спонтанним зачаттям у фертильної пари, або допоміжним зачаттям поза ЕКЗ 

у безплідної пари. Незважаючи на збільшення у порівнянні зі спонтанним 

зачаттям, абсолютні ризики репродуктивної технології за допомогою матері 
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та плоду є низькими і можуть бути зведені до мінімуму шляхом оптимізації 

стимуляції яєчників та передачі одного ембріона.  

Технологія допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), як спосіб 

вирішення безпліддя подружжя, відновлює нову надію на них для 

народження нащадків [165]. З розвитком науки і техніки засоби можливості 

репродуктивної галузі стають ширшими, а методи більш досконалими. 

Технологія запліднення in vitro - екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) або 

ембріотрансферу (ЕТ) у людини порівняно молода, але вона швидко 

розвивається [66, 84, 103, 119]. Для подальшого підвищення рівня успішності 

ЕКЗ дуже важливо заздалегідь передбачити результати вагітності. Росс та ін. 

[152] досліджували поширеність дефектів нервової трубки (НТД) у 

близнюкової вагітності та частоту ускладнень вагітності за останні 10 років, а 

також підсумував частоту потенційних ускладнень та пов'язаних з ними 

факторів порушення стану новонароджемних  in vitro [152].  

Однак ДРТ дозволяє одночасно дозрівати кільком яйцеклітинам через 

контрольовану гіперстимуляцію яєчників, і здійснюється запліднення та 

ранній розвиток ембріонів за допомогою культури in vitro та 

мікроманіпуляції. Ці методи втручаються в процес проходження статевої 

клітини, запліднення, розвиток та диференціацію, що може мати 

несприятливий вплив на ембріон. Усе більше уваги приділяється безпеці ДРТ 

у всьому світі. Кілька досліджень показали, що при ДРТ збільшується 

частота несприятливих наслідків вагітності, зокрема прееклампсії, 

передлежання плаценти, гестаційного цукрового діабету, передчасних 

пологів, низької ваги при народженні та вроджених вад розвитку. [171]. 

Лікування ДРТ часто призводить до багатоплідної вагітності, що в свою 

чергу, може мати негативний вплив на перинатальні результати. Багато 

досліджень не враховували вік матері та інші фактори. [171]. Однозначної 

думки, чи збільшується при ДРТ частота несприятливих результатів 

вагітності і чи несприятливий результат є наслідком багатоплідності чи самої 

ДРТ на даний час не існує. 
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Ціла низка досліджень підтвердила підвищений ризик ВПХВ після 

застосування ДРТ, особливо при багатоплідній вагітності.  

Автори [175] провели ретроспективне когортне дослідження 2641 

вагітностей після ДРТ протягом 2006-2014 рр., результати порівнювались зі 

спонтанними вагітностями (n = 5282) після узгодження віку матері та терміну 

народження. Шляхом багатовимірної логістичної регресії виявлено, що 

вагітності, зачаті заплідненням in vitro (ЕКЗ), були пов'язані зі значним 

збільшенням частоти гестаційного цукрового діабету, гестаційної гіпертензії, 

прееклампсії, внутрішньопечінкового холестазу вагітності, передлежання 

плаценти, відшарування плаценти, передчасного передчасного розриву 

оболонок, післяпологових крововиливів, багатоводдя, передчасних пологів, 

низької маси тіла при народженні. Зроблено висновок, що вагітності, зачаті 

після ДРТ, мають підвищений ризик антенатальних та перинатальних 

ускладнень, що може бути результатом не тільки більшої частоти 

багатоплідної вагітності, але процесів ДРТ. 

Інше ретроспективне когортне дослідження вагітності протягом 3-

річного періоду (2013-2015 рр.) проведене у Пекінській акушерсько-

гінекологічній лікарні [124]. Суб'єкти були розділені на дві групи: зачаття за 

допомогою ДРТ (n = 2256) або спонтанне зачаття (n = 6768). За різними 

режимами запліднення групу ДРТ поділяли на підгрупи in vitro (ЕКЗ, n = 

1873) та інтрацитоплазматичне введення сперми (ICSI, n = 383). Група ДРТ 

також була розділена на два різні методи передачі ембріонів; перенесення 

свіжих ембріонів (ET, n = 1583) та заморожених ембріонів (FET, n = 673). 

Після корекції віку матері, паритету, освіти матері, куріння, вживання 

алкоголю та індексу маси тіла (ІМТ) вагітності після ДРТ були пов'язані зі 

значно більшою частотою гестаційного цукрового діабету (ВШ 1.88, 95 % ДІ 

1,56-2,27), гестаційної гіпертензії (ВШ 2,18, 95% ДІ 1,83-2,60) та 

внутрішньопечінкового холестазу вагітності (ВШ 2,79, 95% ДІ 2,15-3,64), 

порівняно із спонтанним зачаттям. Ці асоціації встановлені для одноплідних 
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вагітностей. У групі близнюків саме частота ВПХВ була значно вищою, ніж у 

контролі [154].  

У дослідженні [84] проаналізовано та порівняно клінічні особливості та 

наслідки для плода при вагітності двійнею з ВПХВ між ЕКЗ та спонтанною 

вагітностями. Несприятливі наслідки для плода встановлені у 35,1 % жінок із 

раннім початком ВПХВ (до 28 тижнів) та 21,3 % із пізнім початком. 

Вагітності двійнею мають вищу поширеність ВПХВ, ніж одноплідні 

вагітності. Ретроспективно проаналізовано клінічні дані 142 вагітних-

двійнею, ускладнених ВПХВ, у тому числі 51 пацієнтка, після (група ЕКЗ) та 

91 пацієнтка із спонтанним зачаттям (група СК). У порівнянні з групою СК, 

група ЕКЗ мала вищу частоту ВПХВ із ранньою появою (р = 0,015) та частіші 

клінічні симптоми (р = 0,020). Крім того, група ЕКЗ мала вищі показники 

асфіксії новонароджених (ВШ проти СК, 9,80 % проти 1,10 %, Р = 0,023) та 

передчасних пологів (ВШ проти СК, 96,08 % проти 83,52 %, Р = 0,027).  

Подібні результати представили дослідники [72], які виявили, що 

діагноз ВПХВ стався значно раніше при ЕКЗ (р = 0,002). Встановлено, що 

вагітність близнюків з ВПХВ має значно вищі показники забруднених 

навколоплідних вод меконієм, постнатальної інтубації та госпіталізації у 

відділення інтенсивної терапії новонароджених, ніж здорові вагітності 

двійнею. 

 

1.7. Прогнозування, фактори ризику внутрішньопечінкового 

холестазу вагітності, акушерських і перинатальних ускладнень  

Дослідники [104] спробували створити прогностичну модель, 

засновану на результатах застосування репродуктивних технологій, щоб 

забезпечити експериментальну базу для збільшення успішності на пізніх 

термінах вагітності. Однак недоліком дослідження є нетривала ретроспектива 

(2 роки) та дослідження пацієнтів в одній лікарні. 

ВПХВ досить часто розвивається у вагітних жінок. Захворювання 

вважається гормонзалежним і пов’язаним з порушенням транспорту жовчних 
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кислот внаслідок високих рівнів статевих гормонів. У патогенезі ВПХВ 

виділяють генетичну схильність, до факторів ризику відносять ВПХВ при 

попередніх вагітностях, обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез, вагітність 

після ДРТ, СПКЯ, патологію печінки та інші. 

Автори [26]. окрім генетичної обумовленості відносять до факторів 

ризику розвитку ВПХВ захворювання гепатобіліарної системи, такі як 

жовчнокам'яна хвороба, хронічні вірусні гепатити В та С, хронічний 

холецистит), тромбофілію, анемію і артеріальну гіпертензію вагітних, ВПХВ 

в анамнезі. Деякі дослідники до факторів ризику розвитку ВХБ відносять 

тривалий прийом контрацептивів, часту антибіотикотерапію в анамнезі, 

неалкогольний стеатогепатит [45, 121]. 

Вагітні з ВПХВ відносяться до групи ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень (передчасні пологи, дистрес плода, антенатальна 

загибель плода) [168]. Негативні наслідки для плода корелюють з тяжкістю 

перебігу патології та високими рівнями ЖК у крові матері. 

Ризик мертвонародження підвищується у жінок з 

внутрішньопечінковим холестазом вагітності та одноплідною вагітністю при 

концентрації жовчних кислот у сироватці крові 100 мкмоль/л або більше 

[140].  

Так, у нещодавньому проспективному дослідженні 97 жінок з ВПХВ 

[53] виділено прогностично несприятливі фактори ризику ускладнень 

вагітності (передчасні пологи, прееклампсія, ВГП) і необхідності проведення 

кесарева розтину: ранній початок [і велика тривалість ВПХВ, реактивація 

холестаза після його регресу на тлі лікування УДХК, високий рівень ЖК в 

сироватці крові матері і низька ефективність його зниження на тлі лікування, 

зниження активності ферментів антиоксидантного захисту (СОД, ГТП) і їх 

кофакторів (цинк, селен), менша динаміка зниження рівня печінкових 

трансаміназ на тлі лікування УДХК. Недостатня ефективність лікування 

свербежу в випадку маніфестних форм ВПХВ корелює з ризиком розвитку 

передчасних пологів. Застосування препаратів статевих гормонів при 
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вагітності у хворих з ВХБ сприяє збільшенню частоти розвитку прееклампсії 

і підвищує частоту показів для проведення кесаревого розтину. 

Оскільки ВПХВ здебільшого маніфестує у ІІІ триместрі, можливості 

прогнозування, а тим більше профілактики обмежені за часом, тому ми 

поставили завдання розробки алгоритму прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ 

ще до його клінічної маніфестації. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показав, що 

внутрішньопечінковий холестаз вагітних залишається актуальною 

проблемою акушерства, що обумовлено досить високою частотою, яка 

коливається залежно від регіону та етнічної приналежності від 1 % до 27 %, а 

також тим, що крім неприємної симптоматики у вагітної асоціюється з 

акушерською та перинатальною патологією (передчасні пологи, забруднення 

меконієм навколоплідних вод, мертвонародження, респіраторний дистрес-

синдром у новонародженого). Не вироблено чітких уніфікованих 

рекомендацій ведення вагітних з ВПХВ, а лікування не завжди ефективне. 

Деякі дослідники вважають, що перенесений ВПХВ має несприятливі 

віддалені наслідки на стан здоров’я жінки та дитини. Вагітність після ДРТ 

відносять до високого ризику по розвитку ВПХВ, отже зважаючи на все 

ширше застосування методів ДРТ та особливу занепокоєність щодо 

результатів кожної такої вагітності, обрано напрямок даного дисертаційного 

дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Робота виконувалась на кафедрі акушерства та гінекології ПО ІФНМУ 

під керівництвом д.мед.н., проф. Бойчук ОГ, клінічна база – КНП Івано-

Франківський обласний перинатальний центр ОР. 

Лабораторні дослідження проводились у лабораторії КНП Івано-

Франківський обласний перинатальний центр ОР, лабораторія «Медекс», 

Державному закладі «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ 

України» (директор к.мед.н. Россоха ЗІ). 

Робоча гіпотеза даного дослідження: вагітні після ДРТ відносяться до 

групи ризику виникнення внутрішньопечінкового холестазу вагітності та 

асоційованих з ним акушерських і перинатальних ускладнень, тому 

очікується що розробка та клінічне застосування алгоритму прогнозування 

таких ускладнень та своєчасне застосування патогенетично обгрунтованого 

комплексу лікувально-профілактичних заходів дозволять знизити частоту 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних після програм ДРТ з 

внутрішньопечінковим холестазом вагітності. 

Для вирішення поставлених задач нами розроблена програма (дизайн) 

досліджень (рис. 2.1). Згідно програми дослідження проводили у 4 етапи.  

Дослідження виконувалось з дотриманням принципів біоетики та 

законодавчих норм та вимог щодо проведення клінічних/біомедичних 

досліджень, а саме: Гельсінської декларації (1964-2013), Конституції України 

та Цивільного кодексу України (2006), Основ законодавства України про 

охорону здоров’я (1992), Настанови з клінічних досліджень МОЗ України № 

427.0:2005 «Лікарські засоби. Належна клінічна практика» (2005), Типового 

положення про комісії з питань етики при лікувальних закладах, в яких 

проводять клінічні випробування (Наказ МОЗ України № 690 від 23.-9.2009 

р.), Закону України № 3447-ІУ «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» (2006). План дослідження, формуляр інформованої згоди та   
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ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
І  ЕТАП  

 формування груп обстеженні 

 визначення особливостей перебігу внутрішньопечінкового холестазу 

вагітності у жінок, вагітних після допоміжних репродуктивних 

технологій 

 визначення частоти і структури акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітності після 

ДРТ 

 виділення потенційних факторів ризику акушерських і перинатальних 

ускладнень 

ІІІ ЕТАП   

 оцінка інформативності потенційних факторів ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень та виділення найбільш інформативних 

 побудова алгоритму прогнозування  акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітності після 

ДРТ, перевірка його ефективності 

ІV  ЕТАП  

  розробка лікувально-профілактичного комплексу попередження 

акушерських і перинатальних ускладнень при нутрішньоупечінковому 

холестазі вагітних після ДРТ,  

 впровадження та перевірка ефективності рекомендованого 

лікувально-профілактичного комплексу 

 
Рисунок 2.1. – Дизайн дослідження. 

ІІ  ЕТАП  

 оцінка вегетативного і психоемоційного стану та якості життя жінок з 

внутрішньопечінковим холестазом, вагітних після застосування ДРТ  

 уточнення патогенетичних механізмів акушерських і перинатальних 

ускладнень (роль поліморфізму гену MDR1, вираженість гепато-

біліарних змін, обмінних порушень, дефіциту вітаміну D, 

гормональних зрушень та змін стану системи гемостазу) 

 виділення потенційних факторів ризику акушерських і перинатальних 

ускладнень 
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карта обстеження пацієнтки схвалені комісією з питань біомедичної етики 

Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

Комплексно обстежено 80 вагітних після програм ДРТ: 40 жінок з 

проявами ВПХВ (основна група) і 40 жінок без проявів ВПХВ (група 

порівняння). 50 жінок зі спонтанною вагітністю фізіологічного перебігу 

склали контрольну групу (рис. 2.2). 

Критеріями включення були: вагітність після ДРТ, наявність у вагітної 

достовірного діагнозу внутрішньопечінкового холестазу, підтвердженого 

клінічними (свербіж) і лабораторними даними (підвищення концентрації 

жовчних кислот. трансаміназ, білірубіну); відсутність у вагітної інших 

захворювань гепатобіліарної системи, що супроводжуються синдромом 

внутрішньопечінкового холестазу (первинного біліарного цирозу, первинного 

склерозууючого холангіту, жовчнокам'яної хвороби, обструкції 

жовчовивідних шляхів; підозри на гострий вірусний гепатит або високий 

ступінь активності хронічного вірусного гепатиту), регрес симптомів після 

розродження. 

Критерії невключення пацієнток у дослідження: відмова від участі в 

дослідженні, вагітні з відомою тяжкою екстрагенітальною патологією, 

гострою або хронічною інфекційною патологією, багатоплідна вагітність. 

Критерії виключення досліджуваних із дослідження: відмова пацієнтки 

від продовження дослідження; не дотримання рекомендацій лікаря; неявка на 

контрольний візит. 

У більшості (62,5 %) пацієнток основної групи діагноз ВПХВ 

встановлено після 30 тижнів вагітності, у інших (37,5 %) – від 24 до 30 

тижнів. Деякі пацієнтки (27,5 %) відмічали короткочасні епізоди проявів 

ВПХВ до 24 тижнів вагітності. У 7  (17,5 %) жінок ВПХВ мав тяжкий перебіг 

(нестерпний свербіж з порушеннями загального стану, жовтяниця, значне 

підвищення рівня жовчних кислот, суттєві зміни інших лабораторних 

показників). 
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За нашими даними ВПХВ у вагітних після ДРТ асоціюється з високою 

частотою акушерських і перинатальних ускладнень, для аналізу, визначення 

факторів ризику таких ускладнень, розробки способу їх прогнозування та 

профілактики ми розділили основну групу обстежених на дві підгрупи: 1-ша 

Методи дослідження: 

 клініко-статистичні 

 анкетування 

 психологічні 

 загально-клінічні,  

 психологічні  

 ультразвукові  

 генетичні  

 біохімічні 

ОСНОВНА ГРУПА 

40 вагітних жінок з 

ВПХВ 

 

ГРУПА ПОРІВНЯННЯ 

40 вагітних жінок без 

ВПХВ 

1 підгрупа 

22 жінки зі значними 

акушерськими і перинатальними 

ускладненнями 

 

2 підгрупа 

18 жінок без суттєвих 

акушерських і 

перинатальних ускладнень 

Рисунок 2.2. – Матеріали і методи І-ІІ етапу дослідження. 

                                                        І-ІІ  ЕТАП  

визначення у вагітних після ДРТ з особливостей 

перебігу внутрішньопечінкого холестазу 

вагітності, частоти та структури акушерських і 

перинатальних ускладнень 

оцінка вегетативного і психоемоційног стану та 

якості життя  

уточнення патогенетичних механізмів 

акушерських і перинатальних ускладнень 

виділення потенційних факторів ризику 

80 вагітних  

жінок після ДРТ  

Комплексне обстеження 130 вагітних жінок 

КОНТРОЛЬНА ГРУПА 

50 здорових вагітних з 

неіндукованою 

вагітністю 
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підгрупа – 22 (55,0 %) вагітні після ДРТ з ВПХВ, у яких відмічені суттєві 

акушерські та перинатальні ускладнення (антенатальні втрати, дистрес плода, 

передчасні пологи, тяжка асфіксія та РДС у новонароджених) та 2-га підгрупа 

- 18 (45,0 %) вагітних без відмічених ускладнень (див. рис. 2.2). 

Наявність синдрому вегетативної дисфункції (СВД) встановлювали за 

допомогою опитувальника ОM Вейна (1998) з оцінкою в балах вегетативних 

симптомів (11 показників). Для кількісної оцінки ознак СВД була проведена 

їхня експертна оцінка шляхом присвоєння відповідного балу (від 1 до 10) за 

питомою вагою у всій сукупності симптомів СВД. Якщо загальна сума балів 

досягає 15 і вище, діагностують наявність СВД.  

Оцінювали наявність порушення сну за таблицею ОМ Вейна, яка 

містить 6 питань, за якими респондент оцінює час засинання, тривалість сну, 

нічні прокидання, сновидіння, якість сну, якість пробудження, обираючи 

одне з можливих значень з бальною оцінкою кожного значення від 1 до 5, за 

норму приймають загальну суму > 22 балів, легкі порушення діагностують 

при 18-22 балах, суттєві  порушення - <18 балів. 

Опитувальник для оцінки якості життя SF-36 було створено щоб 

виміряти загальний стан здоров'я, тобто ті детермінанти здоров'я, які не є 

специфічними для вікових груп, деяких захворювань або програм лікування. 

В основу опитувальника покладено вісім композитних концепцій охорони 

здоров'я, у тому числі: функції та дисфункції, стресу та благополуччя, 

об'єктивних і суб'єктивних оцінок, позитивних і негативних самооцінок 

загального стану здоров'я. Опитувальник SF-36 широко застосовується при 

досліджені якості життя в США і країнах Європи.  

Анкета SF-36 складається з 36 пунктів, згрупованих у вісім шкал: 

фізичне функціонування; рольова діяльність, зумовлена фізичним станом; 

інтенсивність тілесного болю; загальний стан здоров'я; життєздатність; 

соціальне функціонування; рольове функціонування, зумовлене емоційним 

станом; психічне здоров'я. Показники кожної шкали варіюють між 0 і 
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100 балами. Більш високий бал свідчить за більш високий рівень якості 

життя (100 балів означає повне здоров'я). 

Далі викладено сутність кожної шкали опитувальника SF-36. 

I. Шкала «Фізичне функціонування (Physical Functioning – PF)» 

відображає ступінь, в якій фізичний стан обмежує виконання фізичних 

навантажень (самообслуговування, ходіння, підйом по сходах, перенесення 

ваги і т.п.). Низькі показники за цією шкалою свідчать, що фізична 

активність пацієнта чимало обмежена станом його здоров'я. 

II. Шкала «Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом 

(Role-Physical Functioning – RP)» оцінює вплив фізичного стану на 

повсякденну рольову діяльність — роботу та виконання щоденних обов'язків. 

Низькі показники за цією шкалою інтерпретуються як обмеження у 

виконанні повсякденної роботи, обумовлені погіршенням фізичним станом.  

III. Шкала «Інтенсивність болю (Bodily pain – ВР)» визначає ступінь 

больового синдрому та його вплив на здатність займатися п щоденною 

діяльністю, включаючи працю по дому і поза домом. Низькі показники за 

цією шкалою свідчать, що біль значно обмежує активність респондента. 

IV. Шкала «Загальний стан здоров'я (General Health – GH)» — 

респондент оцінює стан свого здоров'я та перспективи лікування. Чим нижче 

бал за цією шкалою, тим гірше стан здоров'я. 

V. Шкала «Життєва активність (Vitality – VT)» має на увазі відчуття 

себе повним сил і енергії або, навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать за 

стомлення респондента, низьку життєздатність. 

VI. Шкала «Соціальне функціонування (Social Functioning – SF)» 

визначає ступінь обмеження соціальної активності. Низькі бали свідчать, що 

в зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного стану рівень спілкування 

знижений, а соціальні контакти значно обмежені. 

VII. Шкала «Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом 

(Role-Emotional – RE)» передбачає оцінку ступеня, в якій емоційний стан 

заважає виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності, включаючи 
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великі витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її якості, тощо. 

Низькі показники свідчать, що така діяльність значно обмежена емоційним 

станом респондента. 

VIII. Шкала «Психічне здоров'я (Mental Health – МН)» характеризує 

настрій, наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. 

Низький бал свідчить за психічне неблагополуччя, присутність тривожних і 

депресивних переживань. 

Тест SF-36 заповнили всі пацієнтки основної групи та групи 

порівняння, а також усі  жінки контрольної групи. 

Психологічний феномен тривожності досліджували за допомогою теста 

ЧД Спілбергера у модифікації ЮЛ Ханіна (1976). Опитувальник складається 

з 20 висловлювань, які відносяться до тривожності як стану (реактивна або 

ситуативна тривожність) і з 20 висловлювань на визначення тривожності як 

диспозиції, особливості особистості. Сумарний результат за кожною із шкал 

знаходиться в діапазоні від 20 до 80  балів. При інтерпретації показників 

використовували наступні орієнтовні оцінки тривожності: до 30 балів – 

низька, 31-44 – помірна, 45 і більше – висока. 

Для якісної і кількісної оцінки депресії використовували шкалу 

депресії Бека, яка містить 21 групу тверджень, що відображають деякі 

особливості розумової, емоційної і тілесної сфери психіки людини. 

Опитуваний визначає в кожній групі одне твердження, яке найкраще 

відповідає тому, як він себе почуває у даний момент. За кожну відповідь А ви 

виставляється 0 балів, відповідь Б - 1 бал, В - 2 бали, Г - 3 бали. Сума 

отриманих балів дозволяє оцінити ступінь депресії: 0-4 бали - депресія 

відсутня; 5-7 балів - легка депресія; 8-15 балів-середній рівень депресії; 16 і 

більше балів - високий рівень депресії. 

Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфних варіантів 

за генами MDR1 (C3435T). Для генотипування венозну кров набирали в 

стерильних умовах в моновети об’ємом 2,7 мл з калієвою сіллю 

етилендиамінтетраоцтової кислоти в якості антикоагулянту («Sarstedt», 



56 

 

Германія), заморожували та зберігали при t -20
0
С. Із зразків крові проводили 

виділення геномної ДНК за допомогою комерційного набору «ДНК-сорб-В» 

(відповідно до інструкції наданої виробником). Для визначення поліморфізму 

C3435T гена MDR1 використовували протокол з олігонуклеотидними 

праймерами з застосуванням методу ПЛР з наступним аналізом 

поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Для цього 

ампліфікували специфічні ділянки генів за допомогою пари специфічних 

праймерів («Metabion», Німеччина). Для ампліфікації брали 3 мкл ДНК та 

додавали до суміші, що містить 12,5 мкл Dream Taq Green PCR робочого 

розчину, по 20 pmol праймеру 1 та 2, об’єм доводили до 25 мкл 

деіонізованою водою. ПЛР проводили в термоциклері «FlexCycler BU» 

(Analytik Jena (Німеччина). Продукти ампліфікації фрагментів ДНК гену 

MDR1 підлягали гідролітичному розщепленню за допомогою ендонуклеаз 

рестрикції MboI. Стан ампліфікаційних та рестрикційних фрагментів 

аналізували за допомогою горизонтального електрофорезу в 2 % агарозному 

гелі (160 V протягом 40 хвилин). Візуалізацію отриманих результатів 

проводили за допомогою транслюмінатора та за молекулярною вагою 

фрагментів ДНК досліджуваного гену визначали генотип особи. 

Визначення біохімічних параметрів крові проводили за стандартними 

методиками: білірубін, АлТ, АсТ, лужна фосфатаза (ЛФ), γ-

глутамілтранспептидаза (ГГТП). 

Дослідження вмісту загального холестерину (ЗХС), холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) 

проводили ензиматичним колориметричним методом.   

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) вираховували 

за формулою Friedewald WT et al. (1972): 

ХС ЛПНЩ = ЗХС –ХСЛПВЩ  –  ТГ/2,18 (ммоль/л).  

Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ) 

визначали на основі емпіричних результатів вирахуванням з ТГ за 

формулою: ХС ЛПДНЩ= ТГ/2,18 ммоль/л. 
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Індекс атерогенності (ІА) розраховували за формулою АМ Клімова 

(1976).  

ІА = (ЗХС –ХСЛПВЩ)/ХСЛПВЩ.   

Проводили лабораторне дослідження кількості тромбоцитів, 

тромбокріту, фібриногену (Ф), активованого часткового тромбінового часу 

(АЧТЧ), протромбінового індексу та D-димеру на коагулометрі 

полуавтоматичному Helena C-2 реагентами виробника «Helena». 

Дослідження індукованої аденезиндифосфорною кислотою (АДФ) 

агрегаційної функції тромбоцитів проводили на агрегометрі Chronolog 490-

4D (США). 

Дослідження 25-гідроксивітаміну D, 25-(OH)D проводилось 

імуноферментним методом. Аналізатор и тест-система EUROIMMUN 

(Германія). 

Рівень в сироватці крові гормонів (прогестерону, естрадіолу та 

кортизолу) визначали з використанням хемілюмінесцентного імуноаналізу.  

Побудова алгоритму прогнозування (етап ІІІ – рис. 2.3) здійснювалась 

на основі патометричної процедури розпізнавання, розробленої 

Є.В. Гублером з співавторами. 

Для застосування неоднорідної послідовної процедури після  того, як 

визначені два стани A1 і A2, які будуть  прогнозуватись, складається перелік 

потенційних факторів ризику, та підбираються  групи пацієнток для кожного 

стану - навчаючі виборки. 

Для кожного показника розраховується частота зустрічання кожного 

значення по виділеним групам: 

                               P(xij/A1) = 
n

n

1

1j
;                   P(xij/A2) = 

n

n

1

2j
,                (2.1) 

де n1j n2j - кількість хворих з групи А1 та А2 відповідно, для яких 

показник xj прийняв j-те значення;  

n1та n2- загальна кількість хворих груп А1 та А2. 
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Потім для кожного значення/інтервалу розраховуються прогностичні 

коефіцієнти (ПК) за формулою: 

                              ПК(xij) = 5 * lg 
 )A/xP(

 )A/xP(

2ij

1ij

                                          (2.2) 

Оцінка прогностичної інформативності показників (І) проводиться за 

формулою дивергенцій С Кульбака: 

Формування 2-х навчаючих вибірок  

 

Навчаюча вибірка А1 

22 жінки, у яких 

спостерігали суттєві 

ускладнення   

Навчаюча вибірка А2 

18 жінок, у яких не 

спостерігались суттєві 

ускладнення  

 

Оцінка інформативності факторів ризику за формулою дивергенцій 

С.Кульбака та відбір найбільш інформативних 

Розрахунок прогностичних коефіцієнтів, побудова диференційно-

прогностичної таблиці, вибір прогностичних порогів (на основі методу 

Вальда в модифікації Є.В.Гублера 

Перевірка роботи алгоритму прогнозування та оцінка його точності 

Перевірочна група 

25 вагітних після ДРТ 

IІІ етап  

побудова алгоритму прогнозування акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ 

 

Рисунок 2.3 – Матеріали і методи IІІ етапу дослідження  
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                          I(xi) = 



s

1
2

211ij Ax(P)P(AAx(P)P(A(xПК(
j

ijij
, (2.3) 

де s  - кількість прогностичних значень/інтервалів показника xi, 

Р(А1) і Р(А2) - апріорні ймовірності станів А1 і А2. 

Показники з малою інформативністю з подальшого розгляду 

виключаються. Для зручності використання отримана інформація зводиться в 

диференційно-прогностичну таблицю (ДПТ), що є інформаційною основою 

роботи алгоритму прогнозування. Ця таблиця містить  розташовані в порядку 

зменшення інформативності виділені фактори ризику, їх значення та 

відповідні прогностичні  коефіцієнти. 

Крім ДПТ для роботи алгоритму необхідні прогностичні пороги  a1та 

a2, які розраховуються, виходячи з бажаного рівня помилок  першого  та 

другого  роду (звичайно в медицині приймається  = = 0,05): 

                       а1 = 5lg 
β

α-1 
      і        а2 = 5  lg

β-1

α
                               (2.4) 

Помилкою першого роду називається прийняття гіпотези A2, коли 

вірною є гіпотеза A1, а помилкою другого роду прийняття A1 замість A2. 

Таким чином, алгоритм прийняття прогностичного рішення за 

послідовною статистичною процедурою полягає в наступному. 

1. Для чергового показника визначається значення, яке він має у даного 

хворого, та по ДПТ вибирається відповідний  прогностичний коефіцієнт. 

2. Отримане значення прогностичного коефіцієнту додається до  суми 

прогностичних коефіцієнтів S. 

3. Якщо сума S > а1, виноситься рішення "Виникне захворювання A1" і 

робота алгоритму завершується. 

Якщо сума S < а2, виноситься рішення "Виникне захворювання A2", 

робота алгоритму завершується. 

Якщо а2 < S < а1 і розглянуті всі показники в ДПТ,  робиться висновок 

"Для прийняття рішення не достатньо прогностичної інформації". 
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Якщо а2 < S < а1 і розглянуті не всі показники в ДПТ, робота алгоритму 

продовжується з пункту 1. 

Крім того діапазон між пороговими значеннями може бути розбитий на 

кілька інтервалів, де виділяються зони підвищеного ризику (патометрична 

шкала), що дозволить оцінити ступінь ризику і застосовувати адекватні 

методи профілактики і лікування.  

На ІV етапі (рис. 2.4) розроблено лікувально-профілактичного 

комплексу попередження акушерських і перинатальних ускладнень при 

ВПХВ після ДРТ, проведено його впровадження і оцінка ефективності. 

ІV  ЕТАП  

розробка лікувально-профілактичного комплексу попередження 

акушерських і перинатальних ускладнень при ВПХВ після ДРТ:  

160 жінок з високим ризиком 

ВПХВ 

 

Основна група 

80 жінок з 

застосуванням 

рекомендованого 

комплексу   

Група 

порівняння 

80 жінок з 

веденням 

вагітності згідно 

протоколів МОЗ 

методи дослідження 

 клініко-статистичні 

 анкетування 
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Рисунок 2.4. – Матеріали і методи ІV етапу дослідження. 
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виділення групи ризику ВПХВ 

Оцінка ефективності рекомендованого 

комплексу   

29 жінок з ВПХВ   42 жінки з ВПХВ   
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Для вагітних після ДРТ запропонований до використання наступний 

лікувально-профілактичний комплекс попередження внутрішньопечінкового 

холестазу вагітних та акушерських і перинатальних ускладнень  

Для перевірки ефективності запропонованого нами комплексу ми 

відібрали 160 вагітних після ДРТ, у яких після проведення 1 етапу 

прогнозування встановлено високий ризик ВПХВ. Методом рандомізації їх 

поділено на 2 групи: основна – 80 пацієнток, які отримували рекомендований 

лікувально-профілактичний комплекс і порівняння – 80 вагітних, ведення 

вагітності яких здійснювали згідно з рекомендаціями протоколів МОЗ, а при 

ВПХВ з вираженими симптомами призначали УДХК.  

Оцінка стану пацієнток здійснювалася шляхом збору анамнезу і скарг, 

проведенням комплексу лабораторних та інструментальних методів, що 

включають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз 

крові, в якому визначалися: рівень білірубіну (8,5-20,5 мкмоль / л), 

холестерину (<5,0 ммоль / л), АЛТ (<35 Од / л), АСТ (<35 Од / л), ЛФ (30-

120 д / л), гамаглутамілтранспептідази (ГГТП <38 Од / л), загального білка 

(66-83 г / л), 

Методи описової статистики кількісних змінних включали міри 

центральної тенденції – оцінку середнього та стандартне відхилення (M±m), 

для показників, розподіл яких відрізнявся від нормального – медіану (Med), 

інтерквартильний розмах [LQ; UQ]. Категоріальні змінні представлені як 

абсолютне число випадків у групі та частота у відсотках – n (%). Тестування 

відмінностей між незалежними вибірками в разі кількісних змінних 

здійснювали за допомогою критерія Стьюдента, рангового критерію Манна-

Уітні, а в разі категоріальних змінних – за допомогою точного критерію 

Фішера. При проведенні статистичного аналізу розраховували рівень 

значущості (p), критичним вважали рівень 0,05. 
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Розділ 3  

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, 

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ВАГІТНИХ З 

ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИМ ХОЛЕСТАЗОМ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

НЕПЛІДДЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДРТ 

 

Комплексно обстежено 80 вагітних після програм ДРТ: 40 жінок з 

проявами ВПХВ (основна група) і 40 жінок без проявів ВПХВ (група 

порівняння). 50 жінок зі спонтанною вагітністю фізіологічного перебігу 

склали контрольну групу. 

Критеріями включення були: наявність у вагітної достовірного діагнозу 

внутрішньопечінкового холестазу, підтвердженого клінічними (свербіж) і 

лабораторними даними (підвищення концентрації жовчних кислот. 

трансамінази, білірубіну); відсутність у вагітної інших захворювань 

гепатобіліарної системи, що супроводжуються синдромом 

внутрішньопечінкового холестазу. 

У більшості (62,5 %) пацієнток після ДРТ діагноз ВПХВ встановлено 

після 30 тижнів вагітності, у інших (37,5 %) – від 24 до 30 тижнів (табл. 3.1). 

Деякі пацієнтки (27,5 %) відмічали короткочасні епізоди проявів ВПХВ до 

24 тижнів вагітності. Провідним клінічним симптомом був шкірний свербіж: 

від незначного локального (долоні, ступні, передня черевна стінка, 

передпліччя, гомілки) у 42,5 % пацієнток  до нестерпного генералізованого, 

що посилюється вночі, супроводжується безсонням та психоемоційними 

розладами у 12,5 % жінок. Свербіж супроводжувався розчісуваннями шкіри з 

поодинокими екскоріаціями 75,0 % до множинних екскоріацій у 15,0 %. У 

переважної більшості вагітних з ВПХВ клінічні прояви з боку ШКТ не 

відмічались, найчастіше спостерігали тошноту (35,0 %), поодинокі випадки 

блювоти (5,0 %), стеатозу (7,5 %) та зниження апетиту (12,5 %). У 7 (17,5 %) 

жінок ВПХВ мав тяжкий перебіг (нестерпний свербіж з порушеннями 
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загального стану, жовтяниця, значне підвищення рівня жовчних кислот, 

суттєві зміни інших лабораторних показників).  

Таблиця 3.1 

Клінічні прояви ВПХВ у вагітних після ДРТ 

Клінічний прояв ВПХВ абс.ч. % 

Початок до 30 тижнів вагітності 15 37,5 

Прояви ВПХВ до 24 тижнів вагітності 7 27,5 

Шкірний свербіж: незначний локальний (передня 

черевна стінка, передпліччя, гомілки)  
17 42,5 

інтенсивний локальний без порушення сну 18 45,0 

генералізований з порушенням сну, емоційними 

розладами 
5 12,5 

Стан шкірних покривів: відсутність екскоріацій 4 10,0 

                                поодинокі екскоріації  30 75,0 

                                множинні екскоріації 6 15,0 

Жовтяниця: відсутня  7 17,5 

субіктеричність 29 72,5 

виражена іктеричність 4 10,0 

Прояви з боку ШКТ: відсутні 27 67,5 

тошнота 14 35,0 

блювота 2 5,0 

стеатоз   3 7,5 

зниження апетиту 5 12,5 

Тяжкий перебіг 7 17,5 

 

Проводилась диференціальна діагностика з обтураційною жовтяницею, 

жовчокам’яною хворобою, гепатитами, HELLP-синдромом, прееклампсією, 

гострою жировою дистрофією печінки, шкірними захворюваннями, 

алергічними реакціями, інфекційним мононуклеозом (вірус Епштейна - Барр) 
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і цитомегаловірусом; гострими та хронічними гепатитами, спадковими 

захворюваннями печінки. УЗД органів черевної порожнини - без 

особливостей. Маркери вірусних гепатитів негативні. 

Розподіл за віком жінок, що завагітніли після застосування ДРТ, дещо 

відрізнявся у бік зростання (рис. 3.1). Якщо в контрольній групі третина 

(32,0%) жінок була у віці до 25 років, у основній групі та у групі порівняння 

у цьому віці були лише 1 (5,0 %) та 3 (7,5 %) жінки відповідно (p<0,05 в обох 

випадках). При цьому у основній групі майже третина (27,5 %) жінок 

старших за 35 років (проти 12,5 та 8,0 % у групі порівняння та контрольній 

групі, p<0,05), що відповідає даним інших дослідників, які відносять вік 

старше 35 років до факторів ризику ВПХВ. 

 

Рисунок 3.1. - Розподіл обстежених жінок за віком, %. 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Жінки після лікування безпліддя методами ДРТ мають обтяжений 

соматичний анамнез (табл. 3.2). При цьому у жінок з ВПХВ суттєво вища 
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частота алергії в анамнезі як відносно пацієнток групи порівняння, так і 

відносно групи контролю (35,0 % проти 17,5 та 18,0 % відповідно, p<0,05), 

патології печінки (20,0 % проти 7,5 та 4,0 %, p<0,05) та захворювань ШКТ 

(25,0 % проти 10,0 та 6,0 %, p<0,05). 

Таблиця 3.2 

Екстрагенітальна патологія у обстежених жінок 

Показник 

Група обстежених 

Основна,   

n= 40 

Порівняння,  

n= 40 

Контрольна,  

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Алергія в анамнезі 14 35,0*# 7 17,5 9 18,0 

Серцево-судинна 

патологія 6 15,0 7 17,5* 
3 6,0 

Патологія сечовидільної 

системи 10 25,0* 6 15,0 
5 10,0 

Патологія ЩЗ 7 17,5* 6 15,0* 2 4,0 

Патологія печінки 8 20,0*# 3 7,5 2 4,0 

Захворювання ШКТ 10 25,0*# 4 10,0 3 6,0 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Відносно контролю обтяженим був і акушерсько-гінекологічний 

анамнез пацієнток після ДРТ (табл. 3.3). За паритетом вагітностей та пологів 

групи суттєво не розрізнялись, при цьому частота штучних абортів та 

викиднів і завмерлих вагітностей суттєво не розрізнялась у основній групі та 

групі порівняння, проте була значно вища відносно жінок зі спонтанною 

вагітністю. Звертає на себе увагу той факт, що у третини жінок ВПХВ 

розвинувся повторно (30,0 % жінок основної групи відмітили ВПХВ при 
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попередніх вагітностях, тоді як у групі порівняння та в контролі були лише 

одиночні випадки). Більше 40 % (42,5 %) пацієнток основної групи вказували 

на обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез (ВПХВ у матері та/або рідної 

сестри), що свідчить про спадкову обумовленість захворювання. Майже 

третина  вагітних з ВПХВ (27,5 % проти 12,5 та 2,0 % в групі порівняння та в 

контролі, p<0,05) мали в анамнезі синдром полікистозних яєчників (СПКЯ), 

що також може бути фактором ризику даного ускладнення вагітності. 

 

Таблиця 3.3 

Акушерсько-гінекологічний анамнез обстежених жінок 

Показник 

Група обстежених 

Основна, 

n= 40 

Порівняння, 

n= 40 

Контрольна, 

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Перша вагітність 18 45,0 16 40,0 29 58,0 

Перші пологи 27 67,5 28 70,0 34 68,0 

Штучні аборти  12 30,0* 11 27,5* 4 8,0 

Викидні, завмерлі вагітності 13 32,5* 14 35,0* 3 6,0 

Мертвонародження 2 5,0 1 2,5 - - 

ВПХ при попередніх 

вагітності 
12 30,0*# 2 5,0 1 2,0 

Обтяжений сімейний 

анамнез (ВПХ у матері і/або 

сестри) 

17 42,5*# 2 5,0 1 2,0 

СПКЯ 11 27,5*# 5 12,5* 1 2,0 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 
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Теперішня вагітність у жінок після лікування безпліддя методами ДРТ 

характеризувалась вищою частотою ускладнень відносно вагітних 

контрольної групи (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Ускладнення перебігу вагітності в обстежених жінок 

Показник 

Група обстежених 

Основна, 

n= 40 

Порівняння, 

n= 40 

Контрольна, 

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Ранній гестоз  10 25,0* 5 12,5 5 10,0 

Загроза переривання 

вагітності  
19 47,5* 21 52,5* 5 10,0 

Загроза передчасних пологів 24 60,0*# 13 32,5* 2 4,0 

Плацентарна недостатність  21 52,5* 22 55,0* 4 8,0 

Анемія 14 35,0* 11 27,5 9 18,0 

Дистрес плода 19 47,5*# 10 25,0* 3 6,0 

Прееклампсія 16 40,0*# 9 22,5* 2 4,0 

- легкого ступеня 11 27,5* 6 15,0* 2 4,0 

- тяжкого ступеня 5 12,5 2 5,0 - - 

ЗРП 14 35,0* 10 25,0* 2 4,0 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Так, у І половині вагітності у пацієнток основної групи у 2 рази частіше 

по відношенню до інших груп спостерігався ранній гестоз (тошнота та 

блювота вагітних), частота загрози переривання вагітності відмічалась у 

половини жінок як основної групи, так і групи порівняння, що характерно 

для вагітності після ДРТ (p>0,05).  
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У ІІ половині вагітності у більшості жінок при маніфестації ВПХВ 

відмічено загрозу передчасних пологів (60,0 % проти 32,5 та 4,0 % у групі 

порівняння та в контролі відповідно, p<0,05). Плацентарна дисфункція 

діагностувалась у половини жінок обох груп після ДРТ. Частота дистресу 

плода у жінок з ВПХВ була майже у 2 рази вищою ніж у пацієнток без цього 

ускладнення (47,5 % проти 25,0 % відповідно, p<0,05). Вища також і частота 

прееклампсії (40,0 % проти 22,5 %, p<0,05). 

Загальна оцінка біофізичного профілю плода (БПП), найбільш 

об’єктивної інтегральної оцінки його стану, у пацієнток з ВПХБ склала 

7,23±0,48 проти 9,36±0,41 та 9,93±0,16 балу у жінок групи порівняння та 

контрольної групи відповідно (p<0,05 в обох випадках). 

Гемодинамічні порушення матково-плацентарно-плодового кровообігу 

I-II ступеня у були виявлені у 22 (55,0 %) вагітних основної групи проти 11 

(25,0%) пацієнток групи порівняння (p<0,05) та у 12 (12,0 %) жінок 

контрольної групи (р <0,05). Критичні порушення кровотоку були виявлені у 

6 (15,0 %) жінок основної групи  та 2 (5,0 %) жінок групи порівняння, що 

стало показанням до дострокового розродження у 5 (12,5 %) та 1 (2,5 %) 

випадку відповідно (p<0,05). 

Для жінок, вагітних після застосування програм ДРТ, характерна 

підвищена частота ускладнених пологів (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  

Частота ускладнень в пологах у обстежених жінок 

Показник 

Група обстежених 

Основна, 

n= 40 

Порівняння, 

n= 40 

Контрольна, 

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Кесарів розтин 28 70,0* 21 52,5* 7 14,0 

Передчасні пологи 18 45,0*# 8 20,0* 3 6,0 

Слабкість пологової 

діяльності 4 10,0 6 15,0 
6 12,0 
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Продовження таблиці 3.5 

Швидкі (стрімкі) пологи 6 15,0* 2 5,0 2 4,0 

Дистрес плода в пологах 14 35,0*# 7 17,5 4 8,0 

Кровотеча > 0,5 % маси тіла 11 27,5*# 5 12,5 2 4,0 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

Переважна більшість жінок основної групи розроджена шляхом 

кесаревого розтину (70,0 % проти 52,5 % пацієнток групи порівняння, 

p>0,05). Передчасними були пологи майже у половини пацієнток з ВПХВ 

(45,0 % проти 20,0 % у групі порівняння, p<0,05), що співпадає з думкою 

інших дослідників про збільшення ризику передчасних пологів при ВПХВ. У 

третини жінок (35,0 % проти 17,5 % у групі порівняння) відмічено дистрес 

плода в пологах. У 27,5 % в основній групі проти 12,5 % у групі порівняння 

пологи ускладнились кровотечею більше 5 % маси тіла, що може бути 

зумовлено дефіцитом вітаміну К, характерним для ВПХВ. 

Післяпологовий період (табл. 3.6) у пацієнток основної групи 

характеризувався збільшеною у 4 рази відносно групи порівняння частотою 

пізніх кровотеч (20,0 % проти 5,0 % відповідно, p<0,05).  

Таблиця 3.6 

Частота ускладнень післяпологового періоду 

Показник 

Група обстежених 

Основна, 

n= 40 

Порівняння, 

n= 40 

Контрольна, 

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Порушення інволюції матки 6 15,0* 5 12,5 2 4,0 

Порушення лактації 5 12,5 4 10,0 4 8,0 

Гнійно-септичні 

ускладнення 4 10,0* 3 7,5 
1 2,0 
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Продовження таблиці 3.6 

Пізня кровотеча 8 20,0*# 2 5,0 1 2,0 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

Рисунок 3.2. – Розподіл дітей по групах за станом при народженні, %. 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника дітей контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника дітей групи порівняння (p<0,05). 

 

В основній групі відмічено 1 випадок антенатальної смертності, 

народилось 39 живих дітей. У групі порівняння та в контрольній групі 

випадків перинатальної смертності не відмічено, народилось 40 та 50 живих 

дітей відповідно. 

Аналіз розподілу дітей по групах за станом при народженні показав 

(рис. 3.2), що майже половина дітей основної групи народилась в асфіксії 

різного ступеня тяжкості (48,7 % проти 27,5 та 8,0 % у групах порівняння та 

контрольній відповідно, p<0,05), при цьому у 10,3 % діагностована тяжка 
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асфіксія (проти 2,5 % у групи порівняння, p<0,05), у контрольній групі 

випадків тяжкої асфіксії не відмічено.  

 

Рисунок 3.3 – Розподіл новонароджених за масою тіла. 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника дітей контрольної 

групи (p<0,05); 

 # - різниця достовірна щодо показника дітей групи порівняння  

(p<0,05). 

 

Розподіл за масою дітей жінок, що перенесли ВПХВ, також мав свої 

особливості (рис. 3.3). Так, майже третина дітей народилась з масою тіла 

нижче 2500 г, що суттєво вище відповідної частки як серед дітей від жінок 

контрольної групи, так і групи порівняння (30,8 % проти 4,0 та 12,5 % 

відповідно, p<0,05), що обумовлено як високою частотою передчасних 

пологів, так затримкою внутрішньоутробного розвитку.  

У 74,4 % новонароджених від матерів основної групи відмічені 

різноманітні порушення періоду ранньої неонатальної адаптації (проти 45,0 

% у групі порівняння, p<0,05), серед яких найбільше виділялись (табл. 3.7): 

РДС (35,9 % проти 15,0 та 2,0 % у групі порівняння та контрольній групі, 

p<0,05), жовтяниця (43,6 % проти 17,5 та 8,0 %, p<0,05) та 

гастроінтестінальний синдром (30,8 % проти 15,0 та 6,0 % відповідно, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Основна ПорівнянняКонтрольна група

[ЗНАЧЕННЯ

]*
10,0 14,0

[ЗНАЧЕННЯ

]*

42,5
52,0

38,5

35,0

30,0
[ЗНАЧЕННЯ

]*#

12,5
4 >3500

3000-3500

2500-3000

< 2500



72 

 

p<0,05). Звертає на себе увагу підвищена у 2 рази відносно групи порівняння 

частота геморагічного синдрому (17,9 проти 7,5 %, p>0,05). 

Отже, за нашими даними ВПХВ у вагітних після ДРТ асоціюється з 

високою частотою акушерських і перинатальних ускладнень, для подальшого 

аналізу, визначення факторів ризику таких ускладнень, розробки способу їх 

прогнозування та профілактики ми розділили основну групу обстежених на 

дві підгрупи: 1-ша підгрупа – 22 (55,0 %) вагітні після ДРТ з ВПХВ, у яких 

відмічені суттєві акушерські та перинатальні ускладнення (антенатальні 

втрати, дистрес плода, передчасні пологи, тяжка асфіксія та РДС у 

новонароджених) та 2-га підгрупа - 18 (45,0 %) вагітних без відмічених 

ускладнень. 

Таблиця 3.7 

Особливості перебігу раннього неонатального періоду 

Показник 

Група обстежених 

Основна, 

n= 39 

Порівняння, 

n= 40 

Контрольна, 

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Порушення періоду 

адаптації 
29 74,4*# 18 45,0* 2 4,0 

Втрата маси тіла більше 10% 21 53,8* 15 37,5* 1 2,0 

РДС 14 35,9*# 6 15,0* 1 2,0 

Неврологічні порушення 12 30,8* 8 20,0* 3 6,0 

Гастроінтестінальний 

синдром 
12 30,8*# 6 15,0 3 6,0 

Жовтяниця 17 43,6*# 7 17,5 4 8,0 

Геморагічний синдром 7 17,9* 3 7,5 1 2,0 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника дітей контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника дітей групи порівняння (p<0,05). 
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Таким чином, нами визначені особливості анамнезу та клінічного 

перебігу внутрішньопечінкового холестазу вагітності у вагітних після 

лікування непліддя із застосуванням ДРТ, визначена частота та структура 

акушерських і перинатальних ускладнень. 

У більшості (62,5 %) пацієнток діагноз ВПХВ встановлено після 30 

тижнів вагітності, у інших (37,5 %) – від 24 до 30 тижнів. Деякі пацієнтки 

(27,5 %) відмічали короткочасні епізоди проявів ВПХВ до 24 тижнів 

вагітності. У 7 (17,5) жінок ВПХВ мав тяжкий перебіг. 

Майже третина (27,5 %) жінок старших за 35 років (проти 12,5 % у 

групі після ДРТ без ВПХВ, p<0,05), що відповідає даним інших дослідників, 

які відносять вік старше 35 років до факторів ризику ВПХВ. 

У жінок з ВПХВ суттєво вища відносно пацієнток групи порівняння 

частота алергії в анамнезі (35,0 % проти 17,5 та 18,0 % відповідно, p<0,05), 

патології печінки (20,0 % проти 7,5, p<0,05) та захворювань ШКТ (25,0 % 

проти 10,0 p<0,05). 

У третини жінок ВПХВ розвинувся повторно, тоді як у групі 

порівняння були лише одиночні випадки ВПХВ в анамнезі, 42,5 % пацієнток 

основної вказували на обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез, що свідчить 

про спадкову обумовленість захворювання. Майже третина жінок  (27,5 % 

проти 12,5 % в групі порівняння, p<0,05) мали в анамнезі синдром 

полікистозних яєчників (СПКЯ), що також може бути фактором ризику 

даного ускладнення вагітності. 

Теперішня вагітність протікала з високою частотою ускладнень. У 

чверті пацієнток (25,0 %) спостерігався ранній гестоз. У ІІ половині 

вагітності у більшості жінок при маніфестації ВПХВ відмічено загрозу 

передчасних пологів (60,0 % проти 32,5 % у групі порівняння, p<0,05). 

Частота дистресу плода у жінок з ВПХВ була майже у 2 рази вищою ніж у 

пацієнток без цього ускладнення (47,5 % проти 25,0 % відповідно, p<0,05). 

Вища також і частота прееклампсії (40,0 % проти 22,5 %, p<0,05). 
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Переважна більшість жінок основної групи розроджена шляхом 

кесаревого розтину (70,0 % проти 52,5 % пацієнток групи порівняння, 

p>0,05). Передчасними були пологи майже у половини пацієнток з ВПХВ 

(45,0 % проти 20,0 % у групі порівняння, p<0,05), що співпадає з думкою 

інших дослідників про збільшення ризику передчасних пологів при ВПХВ. У 

третини жінок (35,0 % проти 17,5 %) відмічено дистрес плода в пологах. У 

27,5 % проти 12,5 % пологи ускладнились кровотечею більше 5 % маси тіла, 

що може бути зумовлено дефіцитом вітаміну К, характерним для ВПХВ. 

Післяпологовий період у пацієнток основної групи характеризувався 

збільшеною у 4 рази відносно групи порівняння частотою пізніх кровотеч 

(20,0 % проти 5,0 %, p<0,05). 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічено один випадок антенатальної 

смертності (25,0 ‰). Майже половина дітей народилась в асфіксії різного 

ступеня тяжкості (48,7 % проти 27,5 %, p<0,05), при цьому у 10,3 % 

діагностована тяжка асфіксія (проти 2,5 %, p<0,05). Третина дітей народилась 

з масою тала нижче 2500 г (30,8 % проти 12,5 %, p<0,05), що обумовлено як 

високою частотою передчасних пологів, так затримкою 

внутрішньоутробного розвитку.  

У 74,4 % новонароджених від матерів основної групи відмічені 

різноманітні порушення періоду ранньої неонатальної адаптації (проти 45,0 

%, p<0,05), серед яких найбільше виділялись: РДС (35,9 % проти 15,0 %, 

p<0,05), жовтяниця (43,6 % проти 17,5 %, p<0,05) та гастроінтестінальний 

синдром (30,8 % проти 15,0, p<0,05). Звертає на себе увагу підвищена у 2 

рази частота геморагічного синдрому (17,9 проти 7,5 %, p>0,05). 

Отже, встановлені показники загальносоматичного та акушерсько-

гінекологічного анамнезу та перебігу вагітності, що можуть бути факторами  

також акушерські та перинатальні ускладнення, асоційовані з цією 

акушерською патологією. 
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Розділ 4 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЖІНОК З ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИМ 

ХОЛЕСТАЗОМ ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ 

РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Для жінок з безпліддям, а особливо тих, що мають тривалий 

негативний досвід його лікування та/або перинатальні втрати в анамнезі, 

характерні суттєві психоемоційні розлади [45]. Можна припусти погіршення 

психоемоційного стану та зниження якості життя у жінок після ДРТ з ВПХВ, 

що проявляється дискомфортними відчуттями. Проводяться окремі 

дослідження психоемоційного стану у жінок з безпліддям та вагітних після 

ДРТ [23], проте в доступній нам науковій літературі інформації відносно 

подібних досліджень саме у вагітних після ДРТ з ВПХВ нами не виявлено. 

Однією з задач нашого дослідження було - оцінити вегетативний і 

психоемоційний стан та якість життя жінок з внутрішньопечінковим 

холестазом, вагітних після застосування допоміжних репродуктивних 

технологій. 

Аналіз анкетування респонденток за опитувальником ОМ Вейна 

показав, що при навіть фізіологічна вагітність супроводжується змінами 

вегетативного статусу, сумарна кількість балів у жінок всіх груп 

перевищувала порогове значення (15 балів), проте, найвищу інтегральну 

оцінку отримали вагітні після ДРТ з ВПХВ (52 [45; 60] балів проти 36 [28; 

45] балів у групі порівняння та 24 [16; 32] бали у жінок контрольної групи, 

р<0,05).  

Аналіз частоти симптомів СВД (табл. 4.1) показує, що в основній групі 

вагітних вона суттєво вища відносно контрольної групи практично за всіма 

показниками. Найвищою при наявності ВПХВ виявилась частота розладів 

сну (80,0 % проти 35,0 % та 10,0 % у групі порівняння та в контрольній групі, 

р<0,05). Дуже високою (достовірно вищою, як відносно групи без впхв так і 

відносно жінок зі спонтанною вагітністю) була частота нападів головного 
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болю (75,0 %), порушення функції травлення (72,5 %), зниження 

працездатності, швидка втомлюваність (65,0 %), підвищена пітливість 

(60,0%), відчуття серцебиття, завмирання, зупинки серця (57,5 %), відчуття 

затруднення дихання, нестачі повітря (50,0 %). 

Таблиця 4.1 

Частота симптомів СВД у вагітних після ДРТ залежно від 

наявності ВПХВ, % 

Симптом СВД 

Основна 

група, n=40 

Група 

порівняння, 

n=40 

Контрольна 

група, n=50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Схильність при хвилюванні до 

почервоніння або збліднення 

обличчя 

11 27,5*^ 6 15,0 5 10,0 

Оніміння або похолодіння 

пальців, стоп 
14 35,0* 10 25,0 9 18,0 

Зміна забарвлення пальців, стоп 5 12,5 2 5,0 2 4,0 

Підвищена пітливість 24 60,0*^ 9 22,5 8 16,0 

Відчуття серцебиття, 

завмирання, зупинки серця 
23 57,5*^ 14 35,0* 9 18,0 

Відчуття затруднення дихання, 

нестачі повітря, підвищена 

частота дихання 

20 50,0*^ 11 27,5* 4 8,0 

Порушення функції травлення, 

схильність до закрепів, про-

носів, «здуття» живота, біль 

29 72,5*^ 16 40,0* 11 22,0 

Непритомність в задушливому 

приміщенні, при хвилюванні, 

тривалому перебуванні на ногах 

19 47,5*^ 13 32,5* 3 6,0 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Напади головного болю 

(дифузний біль, біль половини 

голови, стискаючий або 

пульсуючий) 

30 75,0*^ 17 42,5* 8 16,0 

Зниження працездатності, 

швидка втомлюваність 
26 65,0*^ 16 40,0* 10 20,0 

Порушення сну (труднощі 

засинання, поверхневий, 

неглибокий сон з частими 

пробудженнями, почуття 

невиспаності, втоми при 

пробудженні вранці) 

32 80,0*^ 14 35,0* 5 10,00 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показника жінок контрольної 

групи (р < 0,05);  

^ - різниця достовірна відносно показника жінок групи порівняння 

(р<0,05). 

 

Враховуючи, що при анкетуванні за опитувальником ОМ Вейна 

переважна більшість (80,0 %) респонденток з ВПХВ відмітила розлади сну, 

додатково була проведена оцінка якості сну, особливостей засинання і 

пробудження [8]. Більше третини вагітних (37,5 %) основної групи набрали за 

відповідним опитувальником менше 18 балів, що відповідає суттєвим 

порушенням якості сну (рис. 4.1), тоді як у групах порівняння і в контролі 

частка жінок таких була меншою майже в 4 і 10 разів (10,0 % та 4,0 %, 

відповідно, р<0,05). Переважна більшість (78,0 %) жінок контрольної групи 

оцінила якість свого сну як нормальну, натомість у групі порівняння 

нормальний сон мала майже половина жінок (47, 5 %), а в основні групі – 

лише чверть (25,0 %).  
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Здатність організму людини до адаптивних реакцій на зовнішні та 

внутрішні стресові подразники, хронічний стрес обумовлена особистісними 

характеристиками, зокрема рівнем тривожності. Шкала реактивної і 

особистісної тривожності Спілбергера у модифікації Ханіна ЮЛ (1976) є 

єдиною методикою, яка дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і 

як властивість особистості, і як стан.  

 

 

 

Рисунок 4.1. Розподіл жінок у групах залежно від наявності та 

вираженості розладів сну (ОМ Вейн, ЯИ Левин, 1998), %. 

 

Результати тестування показали, що в жінок основної групи 

тривожність як особистісна риса індивідуму достовірно вища відносно 

показника здорових жінок (табл. 4.2), а ще вища бальна оцінка реактивної 

(ситуативної) тривожності у даний момент часу, яка достовірно відрізняється 

від результату самооцінювання і жінок групи порівняння, і вагітних 

контрольної групи.  
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Таблиця 4.2 

Рівень тривожності (за шкалою Спілбергера-Ханіна) у вагітних 

після ДРТ залежно від наявності ВПХВ, Med [LQ; UQ] 

Тривожність 

Група вагітних 

Основна група, 

n=40 

Група порівняння, 

n=40 

Контрольна група, 

n=50 

Особистісна 56 [44; 66]* 42 [33; 52] 38 [32; 47] 

Ситуаційна  60 [48; 70]* ^ 46 [36; 54] 42 [32; 48] 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показника жінок контрольної 

групи (р < 0,05); ^ - різниця достовірна відносно показника жінок групи 

порівняння (р < 0,05). 

 

Дуже висока тривожність (оцінка більше 50 балів) особистісної і 

реактивної тривожності відмічена більш ніж у половини (57,5 %) опитуваних 

основної групи (проти 22,5 % та 4,0 % у контрольній групі, р<0,05), такий 

рівень супроводжується неврозами, психоемоційними зривами. Дуже низька 

тривожність (менше 15 балів), яка відмічалась у 10,0 % пацієнток основної 

групи та 5,0 % групи порівняння навпаки асоціюється з депресивними 

станами, низьким рівнем асоціації.  

Як високий рівень, так і низький рівень тривожності часто асоціюється 

з депресивними станами, що й було підтверджено оцінкою за шкалою 

депресії Бека (рис. 4.2). Прояви депресії від легких до високих відмічались 

більш ніж у половини (55,0 %) пацієнток основної групи, тоді як у групі 

порівняння та контрольній групі таких було лише 27,5 та 8,0 % жінок 

відповідно (р<0,05). Високий рівень депресії відмічено лише в основній групі 

та групі порівняння (7,5 та 2,5 %), середній рівень депресії – у 15,0 % 

вагітних основної групи проти 7,5 % та 2,0 % у групі порівняння та в 

контролі. У всіх групах у структурі проявів депресії переважали легкі форми 

(59,1 % проти 62,6 % та 75,0 % відповідно, р<0,05). 
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Рисунок 4.2. Розподіл жінок у групах за рівнем депресії (шкала Е.Бека), 

% 

 

Враховуючи симптоматику ВПХВ, яка суттєво впливає на загальний 

стан вагітної жінки, виявлені вегетативні порушення, розлади сну, високу або 

надто низьку тривожність, ознаки депресивних станів можна припустити 

зниження якості життя цих пацієнток. Для підтвердження даної гіпотези 

проведено тестування за найбільш поширеним методом вимірювання якості 

життя, пов’язаного зі здоров’ям, опитувальником SF-36 (табл. 4.3).  

За нашими даними, якість життя вагітних після ДРТ нижча, ніж при 

спонтанній вагітності, хоча і в контрольній групі за деякими шкалами 

медіана бальної оцінки нижча 90 балів. Жінки групи порівняння достовірно 

нижче ніж вагітні контрольної групи оцінили свою якість життя за деякими 

шкалами («Загальне здоров'я», «Життєздатність», «Психологічного здоров'я). 

Аналіз інтегральних параметрів свідчить, що пацієнтки контрольної групи та 

групи порівняння, нижче оцінюють психологічний компонент здоров’я, ніж 

фізичний (на 10 та 6 балів відповідно).  
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Таблиця 4.3 

Оцінка ЯЖ пацієнток, Me [Q1-Q3] в балах 

Шкала  SF-36 

Група вагітних 

Основна 

група, 

n=40 

Група 

порівняння, 

n=40 

Контрольна 

група, 

n=50 

Фізична діяльність  84 [76; 92] 92 [85; 96] 95 [90; 100] 

Роль фізичних обмежень 

життєдіяльності 
94 [60; 98] 98 [78; 96] 98 [85; 100] 

Суб’єктивна оцінка болю 80 [64; 92]* 90 [75; 95] 94 [80;100] 

Загальне здоров'я 62 [50;72]*^ 80 [70; 86]* 92 [88; 96] 

Життєздатність 56 [40; 70]* ^ 70 [62; 86]* 88 [70; 90] 

Соціальна діяльність 76 [62; 88]* ^ 90 [73;100] 96 [78;100] 

Роль емоційних обмежень 

життєдіяльності 
78 [56; 98]* ^ 94 [68;96] 98 [72;100] 

Психологічне здоров'я 68 [48; 76]*  74 [64;90]* 86 [70;94] 

Фізичний компонент 

здоров'я 
70 [58; 89]* ^ 84 [75;92] 92 [87;98] 

Психологічний компонент 

здоров'я 
72  [60; 85]* 80 [67; 88] 86 [76; 94] 

Примітки: * - різниця достовірна відносно показника жінок контрольної 

групи (р<0,05); ^ - різниця достовірна відносно показника жінок групи 

порівняння (р < 0,05). 

 

Суттєво нижча відносно контрольної групи медіанна оцінка якості 

життя отримана у вагітних  після ДРТ з ВПХВ як за більшістю основних 

шкал опитувальника (окрім шкал «Фізична діяльність» та «Роль фізичних 

обмежень життєдіяльності»), так і за інтегральними параметрами. При цьому 

оцінка фізичного компоненту якості життя виявилася на 2 бали нижчою ніж 

психологічного. Найнижче ці вагітні оцінили свою життєздатність (56 [40; 
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70] проти 70 [62; 86] та 88 [70; 90] балів у жінок групи порівняння та 

контрольної групи, р < 0,05) та загальне здоров'я (62 [50;72] проти 80 [70; 86] 

та 92 [88; 96] балів відповідно, р < 0,05). Менше 70 балів була і медіанна 

оцінка шкали «Психологічне здоров'я» (68 [48; 76]). Достовірно нижчий бал 

інтегрального показника фізичного здоров'я у пацієнток з ВПХВ ( 70 [58; 89] 

проти 84 [75; 92] та 92 [87; 98] балів у жінок групи порівняння та контрольної 

групи, р < 0,05) очевидно є відображенням фізичного дискомфорту, 

пов'язаного з цією патологію. 

У жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних після 

застосування допоміжних репродуктивних технологій порушений 

вегетативний та психоемоційний стан, знижена якість життя. 

Наявність синдрому вегетативної дисфункції характерна для всіх 

вагітних, однак у пацієнток з внутрішньопечінковим холестазом вагітних 

сумарна кількість балів за опитувальником ОМ Вейна у 3,5 раза перевищує 

порогове значення 15 балів (медіана 52 [45; 60] балів проти 36 [28; 45] балів 

при відсутності проявів внутрішньопечінкового холестазу, р<0,05). При 

цьому переважна більшість (80,0 %) цих жінок відмітила розлади сну. 

Частота суттєвих порушень якості сну (менше 18 балів за опитувальником 

ОМ Вейна, ЯИ Левина, 1998) складає 37,5 %, що майже в 4 рази вище за 

показник групи порівняння. 

Пацієнтки цієї групи демонструють вищий медіанний рівень як 

особистісної, так і ситуаційної тривожності (тест Спілбергера-Ханіна). Дуже 

висока тривожність (вище 50 балів) відмічена більш ніж у половини (57,5 %) 

з них проти 22,5 % у групі порівняння (р<0,05).  

Прояви депресії (шкала Бека) від легких до високих відмічаються 

більш ніж у половини (55,0 %) пацієнток проти 27,5 % у групі порівняння 

(р<0,05), причому високий рівень депресії – у 7,5 % проти 2,5 %, середній – у 

15,0 % проти 7,5 % жінок відповідно. 

Жінки з внутрішньопечінковим холестазом вагітних нижче оцінюють 

свою якість життя (методика SF-36) як за шкалами фізичного, так і 
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психологічного здоров'я, найнижча кількість балів за шкалами 

«Життєздатність» (медіана 56 [40; 70] проти 70 [62; 86] у жінок групи 

порівняння, р < 0,05) та «Загальне здоров'я (62 [50;72] проти 80 [70; 86], р < 

0,05). Достовірно нижчий бал інтегрального показника фізичного здоров'я 

(70 [58; 89] проти 84 [75;92] відповідно, р < 0,05) є відображенням фізичного 

дискомфорту, пов'язаного з цією патологію. 

Отже, жінки після застосування допоміжних репродуктивних 

технологій з високим ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітних 

потребують оцінки вегетативного та психоемоційного стану, корекції 

виявлених порушень для нормалізації якості їх життя, досягнення 

позитивних перинатальних результатів. 

 

Результати даного розділу відображені в роботах 

1. Бойчук ОГ, Коломійченко ТВ, Ебае НЕН. Психоемоційний стан 

жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних після застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. HEALTH OF WOMAN. 

2020;4(150):31–5 [6] 

2. Бойчук ОГ, Нсан Ебає Еком Нсед. Особливості психоемоційного 

стану жінок з непліддям на тлі внутрішньопечінкового холестазу. Art of 

Medicine. 2020;4(16):71-6 [9] 
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Розділ 5 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ АКУШЕРСЬКИХ І 

ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ 

ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВОМУ ХОЛЕСТАЗІ ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ДРТ  

 

Етіологія ВПХВ не повністю зрозуміла, але, ймовірно, передбачає 

поєднання генетичної сприйнятливості, гормональних та екологічних 

факторів. 

Генетична основа ВПХВ є складною, але генетична сприйнятливість до 

патології підтверджується доказами сімейної схильності, підвищеним 

ризиком у родичів першого ступеня, збільшенням ризику у деяких етнічних 

груп та високою (60-70 %) частотою рецидивів. 

Транспорт специфічних молекул через ліпідні мембрани є важливою 

функцією всіх живих організмів. Процеси зазвичай опосередковуються 

конкретними транспортерами. Однією з найбільших родин транспортерів є 

сім'я ATP-зв'язувальних касет (ABC). У людини було виявлено понад 40 

транспортерів ABC. З них щонайменше 11 транспортерів ABC, включаючи 

Р-глікопротеїн (P-gp / ABCB1), протеїни, пов'язані з мультирезистентністю 

(MDR). Ці транспортери ABC експресуються в різних тканинах, таких як 

печінка, кишечник, нирки та мозок, відіграючи важливу роль у всмоктуванні, 

розподілі та виведенні ксенобіотиків. Деякі транспортери ABC також беруть 

участь у різних клітинних процесах, таких як підтримка осмотичного 

гомеостазу, переробка антигенів, поділ клітин, імунітет, ліпідний обмін. 

Кілька захворювань людини, серед яких і внутрішньопечінковий холестаз 

пов'язані з мутаціями у відповідних транспортерах [127]. Хоча більше 

вказівок на роль поліморфізмів MDR3, розглядається і певна участь MDR1 

[83]. 

Ген MDR1, що локалізований на хромосомі 7 (7q21.1), кодує 

глікопротеїн Р (Р-gp) – АТФ-залежний транспортер. Доведено, що 

поліморфізм C3435T (rs1045642) у 26 екзоні має вплив на експресію Р-gp: для 
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С3435С-гомозигот характерним є високий, для Т3435Т-гомозигот – низький, 

а для гетерозигот С3435Т – проміжний рівень експресії Р-gp. 

Чотири десятиліття тому Р-глікопротеїн (P-gp, ABCB1, MDR1) був 

визнаний білком-експортером лікарських засобів з ракових клітин. Крім 

побічних ефектів P-gp, транспортерних з багатолікарськими препаратами, 

повідомлялося про нормальні фізіологічні функції P-gp, який приймає участь 

в апоптозі, а його транспортна роль має захисні властивості для клітин 

організма [95]. 

Мутація гену MDR1 впливає на ефективність та безпечність ліків, що 

при впливі на організм різномінітних лікарських препаратів та ксенобіотиків 

може мати негативний накопичувальний токсичний ефект, зокрема на 

органи, що приймають участь в метаболізмі, найбільше при цьому страждає 

печінка. Відомо, що прогестерон не є субстратом білка-транспортера, однак 

знижує його функціональну активність, ймовірно порушуючи процес 

зв'язування Pgp з його субстратами або змінюючи його активність [100]. 

Тобто, надмірна прогестеронова насиченість, викликана прогестероновою 

терапією у вагітних після ДРТ, зі свого боку, посилює дію мутації гена.  

MDR1 виявляється не тільки в печінці, нирках, кишечнику та мозку, а й 

у плаценті, що свідчить про його роль у збереженні вагітності, розвитку 

плода, завдяки захисній та видільній функції. Наприклад, показана роль 

зниження P-gp при ЗРП [74]. 

Остаточно всі ефекти Pgp на сьогоднішній день до кінця не з’ясовані, 

проте передбачається його опосередкована участь у транспортуванні 

стероїдів, обміні холестерину, фосфоліпідів та цитокінів [54]. 

При фармакотерапії у жінок у преконцепційному періоді та вагітних 

доцільно враховувати зміну активності транспортера протягом гестаційного 

терміну, належність призначених препаратів до субстратів, индукторів чи 

інгібіторів Pgp, а також особливості функціонування транспортера в 

залежності від поліморфізмів гена MDR1, що кодує його. Такий підхід 

дозволить знизити ризик розвитку небажаних межлікарських взаємодій, що є 
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наслідком нераціональної фармакотерапії, що особливо важливо для жінок, 

що включені до програм ДРТ і зазнають впливу значного 

багатокомпонентного фармакологічного навантаження [65]. 

В Україні під керівництвом Горовенко НГ були проведені дослідження 

щодо виявлення розподілу частот генотипів серед населення. 

Однонуклеотидну заміну С3435Т гена MDR-1 у населення України виявлено 

з такою частотою: С/С – 22,37 %, С/Т – 50,88% та Т/Т – 26,75 % [42]. 

Тому ми вирішити перевірити роль у виникненні ВПХВ та 

акушерських і перинатальних ускладнень при ВПХВ у жінок після ДРТ 

поліморфізму так званого «гену множинної лікарської стійкості» MDR1. 

За результатами генетичного дослідження, гомозиготний варіант 

генотипу СС за поліморфізмом C3435T гену MDR1 виявлено у 5 (12,5 %) 

вагітних після ДРТ з ВПХВ та 11 (27,5 %) пацієнток без ВПХВ (рис. 5.1), 

тобто частота його зустрічання при ВПХВ нижча більш ніж у 2 рази (p<0,05) 

відносно групи порівняння і майже у 2 рази відносно даних для популяції 

України (22,4 % за результатами Горовенко Н.Г.). Гетерозиготний варіант 

генотипу зустрічався зі статистично однаковою частотою в обох групах (62,5 

% та 55,0 % у основні групі та групі порівняння, p>0,05). Гомозиготний 

варіант ТТ поліморфізму гену MDR1 у групі з ВПХВ відмічено у 1,5 раза 

частіше, ніж без ВПХВ (25,0 % проти 17,5 %), проте, ця різниця не була 

статистично значимою. Загальна частота зустрічання алелю Т за 

поліморфізмом C3435T гену MDR1 (гетеро- та гомозиготного варіанту) 

склала 87,5 % проти 72,5 % (p<0,05).  

Дослідження поліморфізму C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з 

ВПХВ залежно від розвитку акушерських і перинатальних ускладнень (рис. 

5.1) виявило незначне підвищення частоти зустрічання мутантного алелю Т 

(90,9 % проти 83,4 %, p>0,05) переважно за рахунок гомозиготного варіанту 

(27,3 % проти 22,2 % відповідно, p>0,05). При цьому частота гомозиготного 

за «диким» алелем С варіанту поліморфізму гену MDR1 у обох підгрупах 

була у 2 та 1,5 раза нижча у порівнянні з популяційною частотою (9,1 % та 
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16,7 % проти 22,37 % у підгрупах 1 та 2 проти значення у популяції 

відповідно).  

Отже, встановлена достовірно вища частота зустрічання мутантних 

варіантів поліморфізму C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з ВПХВ, що 

відповідає літературним даним про роль даного гену у розвитку 

внутрішньопечінкового холестазу, зокрема ВПХВ. Виявлено також 

підвищення частоти зустрічання алелю Т у пацієнток цієї групи при 

наявності акушерських і перинатальних ускладнень відносно вагітних без 

суттєвих ускладнень, яке проте не було достовірним, тому  потребує 

подальших більш масштабних досліджень для жінок, що приймають участь у 

програмах ДРТ, з метою розробки відповідних рекомендацій щодо 

особливості фармакотерапії та врахування ризику ВПХВ. 

 

 

  

Рисунок 5.1 – Розподіл вагітних після ДРТ за поліморфізмом C3435T 

гену MDR1 залежно від наявності ВПХВ. 
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Рисунок 5.2 – Розподіл вагітних після ДРТ з ВПХВ за поліморфізмом 

C3435T гену MDR1 залежно від наявності акушерських та перинатальних 

ускладнень. 

 

У вагітних після ДРТ виявлені характерні ультразвукові ознаки, що 

асоціюються з ВПХВ, проте не є специфічними (табл. 5.1). Так, у третини 

жінок відмічалась гіперехогенність печінки (32,3 % проти 15,0 та 6,0 % у 

пацієнток групи без ВПХВ та вагітних контрольної групи відповідно, 

p<0,05). Найчастішими проявами ВПХВ були підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових жовчних протоків (37,5 % проти 10,0 та 4,0 % 

відповідно, p<0,05) наявність біліарного сладжу (42,5 % проти 10,0 та 6,0 %, , 

p<0,05) - скупчення кристалів холестерину, пігментних кристалів і солей 

кальцію в одному утворенні, що виникає в жовчовивідних шляхах і 

характерне для біліарної патології, зокрема ВПХВ [50]. У жінок основної 

групи відносно вагітних інших груп більш висока частота таких УЗД-ознак, 

як нечіткість судинного малюнка печінки (22,5 %), звуження просвіту 

внутрішньопечінкових жовчних протоків (12,5 %), розширення 

внутрішньопечінкових жовчних протоків (10,0 %) та жовчокам’яної хвороби 

(15,0 %). 
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Таблиця 5.1 

Ультразвукові особливості ВПХВ у жінок після ДРТ 

Показник 

Група обстежених 

Основна,   

n= 40 

Порівняння,  

n= 40 

Контрольна,  

n = 50 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Гіперехогенність печінки 13 32,5 *# 6 15,0 3 6 

Нечіткість судинного 

малюнка печінки 9 22,5* 5 12,5 
2 4 

Підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків  15 37,5*# 4 10,0 

2 4 

Звуження просвіту 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 5 12,5 2 5,0 

- - 

Розширення 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 4 10,0* 1 2,5 

1 2,0 

Біліарний сладж 17 42,5* # 4 10,0 3 6 

Жовчокам’яна хвороба 6 15,0 2 5,0 - - 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Аналіз частоти відмічених УЗД-ознак у підгрупах 1 та 2 показав 

приблизно у 2 рази вищі значення у жінок з ВПХВ та акушерськими і 

перинатальними ускладненнями, що очевидно обумовлено більш 

вираженими функціональними порушеннями печінки та жовчовивідних 

шляхів і відповідно тяжчими проявами ВПХВ (табл. 5.2). Так, у пацієнток 
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підгрупи 1 відмічена достовірно вища частота для наступних ознак: 40,9 % - 

гіперехогенність печінки, 31,8 % - нечіткість судинного малюнка печінки, 

45,5 % - підвищення ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків, 

54,5 % - біліарний сладж. 

Таблиця 5.2 

Ультразвукові особливості ВПХВ у жінок після ДРТ залежно від 

наявності акушерських та перинатальних ускладнень 

Показник 

Група обстежених 

Підгрупа 1,   

n= 22 

Підгрупа 2,  

n= 18 

абс.ч. % абс.ч. % 

Гіперехогенність печінки 9,0 40,9* 4 22,2 

Нечіткість судинного малюнка 

печінки 
7,0 31,8* 2 11,1 

Підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових жовчних 

протоків  

10,0 45,5* 5 27,8 

Звуження просвіту 

внутрішньопечінкових жовчних 

протоків 

3,0 13,6 2 11,1 

Розширення внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 
3,0 13,6 1 5,6 

Біліарний сладж 12,0 54,5* 5 27,8 

Жовчокам’яна хвороба 4,0 18,2 2 11,1 

Примітка. * - різниця достовірна щодо показника жінок підгрупи 2 

(p<0,05). 

Дослідження найбільш характерних біохімічних ознак ВПХВ у 

вагітних після ДРТ показало наступне (табл. 5.3). За нашими даними, у жінок 

після ДРТ без ВПХВ відмічались незначні зміни біохімічних показників і 

лише холестерин був достовірно підвищений відносно вагітних контрольної 
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групи. Для пацієнток же основної групи відмічено підвищення всіх 

показників, які вважаються характерними для ВПХВ [33]. Так, виявлено 

підвищений у 2 рази рівень загального білірубіну (19,8±2,45 мкмоль/л проти 

9,7±1,84 та 7,4±1,49 мкмоль/л у жінок групи порівняння та контрольної 

групи, p<0,05), у 3 рази підвищена концентрація жовчних кислот (37,75±5,14 

мкмоль/л проти 8,86±3,25 та 7,15±2,12 мкмоль/л відповідно, p<0,05) та 

печінкових ферментів. Достовірно підвищена і концентрація ГГТП та ЛФ. 

Звертає на себе увагу підвищений рівень холестерину (7,84±0,45 мкмоль/л 

проти 5,1±0,47 та 3,8±0,41 мкмоль/л відповідно, p<0,05) переважно за 

рахунок фракцій низької та наднизької щільності та концентрації 

тригліцеридів (2,4±0,24 мкмоль/л проти 1,5±0,32 та 1,3±0,19 мкмоль/л 

відповідно, p<0,05). 

Таблиця 5.3 

Біохімічні ознаки ВПХВ у вагітних після ДРТ 

Показник 
Група обстежених 

Основна,   

n= 40 

Порівняння,  

n= 40 

Контрольна,  

n = 50 

Загальний білірубін, мкмоль/л 19,8±2,45*# 9,7±1,84 7,4±1,49 

Прямий білірубін, мкмоль/л 3,82±0,49*# 2,41±0,45 1,93±0,52 

Жовчні кислоти, мкмоль/л 37,75±5,14*# 8,86±3,25 7,15±2,12 

АлАТ, Од/л 54,3±4,61*# 16,2±3,9 10,4±3,5 

АсАТ, Од/л 43,2±3,54*# 12,6±4,2 8,8±3,7 

ГГТП, О/л 48,4±6,3*# 22,6±5,2 13,5±4,6 

ЛФ, Од/л 227,4±18,3*# 85,6±16,7 62,3±16,4 

Глюкоза крові, ммоль/л 5,84±0,89 4,8±0,71 3,6±0,52 

Холестерин, ммоль / л 7,84±0,45*# 5,1±0,47* 3,8±0,41 

ХС-ЛПВЩ, ммоль /л 1,07±0,17* 1,38±0,22 1,52±0,12 

ХС-ЛПНЩ, ммоль / л 4,85±0,36*# 2,85±0,28* 1,7±0,15 

ХС ЛПДНЩ, ммоль /л 1,7±0,27*# 0,6±0,21 0,4±0,16 

ТГ, ммоль/л 2,4±0,24*# 1,5±0,32 1,3±0,19 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 
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групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Аналіз біохімічних ознак ВПХВ у підгрупах 1 та 2 (табл. 5.4) виявив 

певні відмінності в показниках, проте достовірне підвищення у групі 

пацієнток після ДРТ з ВПХВ та акушерськими та перинатальними 

ускладненнями встановлено лише для вмісту в крові загального білірубіну 

(22,5±2,05 мкмоль/л проти 16,3±1,23 мкмоль/л у жінок без суттєвих 

гестаційних порушень, p<0,05) та жовчних кислот (42,8±5,14 мкмоль/л проти 

33,45±2,75 мкмоль/л відповідно, p<0,05). 

Таблиця 5.4 

Біохімічні ознаки ВПХВ у жінок після ДРТ залежно від наявності 

акушерських та перинатальних ускладнень 

Показник 
Група обстежених 

Підгрупа 1,   

n= 22 

Підгрупа 2,  

n= 18 

Загальний білірубін, мкмоль/л 22,5± 2,05* 16,3± 1,23 

Прямий білірубін, мкмоль/л 4,12± 0,41 3,76± 0,38 

Жовчні кислоти, мкмоль/л 42,8± 3,23* 33,45± 2,75 

АлАТ, Од/л 57,2± 4,28 50,6± 3,71 

АсАТ, Од/л 46,7± 3,56 39,7± 4,15 

ГГТП, О/л 51,4± 5,63 44,4± 5,35 

ЛФ, Од/л 238,5± 15,7 215,3± 13,5 

Глюкоза крові, ммоль/л 5,87± 0,84 5,12± 0,78 

Холестерин, ммоль / л 8,15± 0,42 7,47± 0,46 

ХС-ЛПВЩ, ммоль /л 0,87± 0,24 1,27± 0,21 

ХС-ЛПНЩ, ммоль / л 5,18± 0,37 4,61± 0,31 

ХС ЛПДНЩ, ммоль /л 1,61± 0,31 1,28± 0,25 

ТГ, ммоль/л 2,58± 0,21 2,32± 0,33 

Примітка: * - різниця достовірна щодо показника жінок підгрупи 
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2 (p<0,05). 

 

Останніми роками велика увага приділяється вітаміну D, проводиться 

багато досліджень, якими підтверджено його роль не тільки для підтримки 

рівня кальцію в крові та нормального росту і розвитку кісток, а і як 

універсального регулятора багатьох процесів в організмі, зокрема розвитку 

вагітності та формування ВПХВ [71].  

Зважаючи на вищевідмічене, ми провели дослідження концентрації в 

крові проміжного продукту обміну вітаміну D - 25-оксихолекальциферола 

(25 (ОН) D3 або кальцидіол), що відображає забезпеченість організму 

вітаміном D3 (рис. 5.3). У жінок після ДРТ рівень показника виявився 

зниженим, а у пацієнток основної групи встановлене достовірне зниження 

відносно контрольної групи (23,67±4,17 нг/мл проти 38,82±4,36 нг/мл, 

p<0,05), яке згідно класифікації для центральної Європи вважається 

субоптимальним рівнем (нижче 30 нг/мл), а у деяких пацієнток навіть 

діагностовано дефіцит вітаміну (рівень кальцидіолу менше 20 нг/мл), що 

свідчить про роль вітаміну D у патогенезі ВПХВ.  

Відповідно до отриманих нами даних у пацієнток підгрупи з ВПХВ та 

акушерськими ускладненнями встановлено стан дефіцитний по вітаміну D 

(див. рис. 5.3): середній рівень кальцидіолу склав 18,68±3,98 нг/мл проти 

26,14±4,17 нг/мл (p>0,05). 

Відомо, що поряд з генетичними та екзогенними чинниками 

гормональні фактори відіграють суттєву роль у розвитку ВПХВ [47], 

зокрема, показано патогенетичний вплив кортизолу, прогестерону та 

естрадіолу. Зміни метаболізму прогестерону також можуть відігравати певну 

роль у патогенезі ВПХ. У деяких генетично схильних жінок утворення 

великої кількості метаболітів сульфатованого прогестерону при вагітності, 

може призвести до насичення печінкової транспортної системи, яка 

використовується для жовчовиділення цих сполук [29, 30]. 
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Рисунок 5.3 – Вміст вітаміну D в крові вагітних після ДРТ залежно від 

наявності ВПХВ та акушерських і перинатальних ускладнень, нг/мл. 

 

За отриманими нами даними досліджень гормонів (табл. 5.5) у жінок 

після ДРТ з ВПХВ вже у І триместрі вагітності відмічався підвищений 

відносно показника контрольної групи рівень кортизолу (3,15±0,32 проти 

2,22±0,35 нг/мл, p<0,05). У ІІІ триместрі при маніфестації ВПХВ рівень 

кортизолу в основній групі вже суттєво перевищував і відповідне значення в 

групі порівняння (9,1±1,1 проти 6,3±0,8 нг/мл відповідно, p<0,05), що 

відповідає стресогенному впливу даного захворювання. 

Середні рівні статевих гормонів (прогестерон, естрадіол) у І триместрі 

вагітності у жінок основної групи були достовірно підвищеними відносно 

пацієнток контрольної групи, що можливо пояснюється як гормональною 

підготовкою до ДРТ, так і прогестероновою підтримкою вагітності. 

У ІІІ триместрі вагітності рівні статевих гормонів зросли у пацієнток 

всіх груп. При цьому концентрація прогестерону у основній групі була 

достовірно вищою від показника жінок групи порівняння, у яких його рівень 

був достовірно зниженим відносно вагітних контрольної групи. Концентрації 

естрадіолу у жінок основної групи, та групи порівняння була достовірно 

нижча за показник контрольної групи, проте, в основній групі його рівень 

був у 1,5 раза вищим, ніж у групі порівняння. Отже, отримані нами 
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результати підтвердили асоціацію підвищених рівнів кортизолу, 

прогестерону та естрадіолу з ВПХВ у вагітних після ДРТ. 

 

Таблиця 5.5 

Гормональний профіль вагітних після застосування ДРТ 

Показник 
Група обстежених 

Основна,  

n= 40 

Порівняння,  

n= 40 

Контрольна,  

n = 50 

І триместр 

Кортизол, нг/мл (3,15±0,32)* 2,42±0,31 2,22±0,35 

Прогестерон, нмоль/л (109,7±5,31)*#
 

94,4±4,34
 

93,2±4,12 

Естрадіол, нмоль/л (9,27±0,19)*# 8,28±0,12 8,42±0,15  

ІІІ триместр 

Кортизол, нг/мл (9,1±1,1)*# (6,3±0,8)* 4,5±0,8 

Прогестерон, нмоль/л (401,7±25,2)#
 

(334,3±16,1)*
 

389,3±12,2 

Естрадіол, нмоль/л (32,8±5,2)* (21,8±8,4)*  46,8±3,1 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Аналіз отриманих даних гормональних досліджень виявив також їх 

роль у виникненні акушерських і перинатальних ускладнень при ВПХВ у 

вагітних після ДРТ (табл. 5.6). Так, уже в І триместрі відзначались достовірно 

підвищені рівні прогестерону та естрадіолу, що, з одного боку позитивно 

впливає на підтримку гестаційного процесу, а з іншого, підвищує ризик 

ВПХВ та його ускладнень. У ІІІ триместрі ВПХВ з акушерськими та 

перинатальними ускладненнями асоціюється з достовірно вищою 

концентрацію стресового гормону кортизолу (3,42±0,34 проти 2,91±0,26 
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нг/мл у пацієнток ВПХВ без інших ускладнень, p<0,05) та прогестерону 

(421,7±15,6 проти 372,7±17,4 нмоль/л відповідно, p<0,05). 

 

Таблиця 5.6 

Гормональний профіль вагітних після ДРТ з ВПХВ залежно від 

наявності акушерських та перинатальних ускладнень 

Показник 
Група обстежених 

Підгрупа 1, 

n= 22 

Підгрупа 2, 

n= 18 

І триместр 

Кортизол, нг/мл 3,42±0,34 2,91±0,26 

Прогестерон, нмоль/л (112,4±4,23)*
 

100,5±3,72
 

Естрадіол, нмоль/л (9,35±0,17)* 8,89±0,14 

ІІІ триместр 

Кортизол, нг/мл (9,8±0,7)* 7,1±0,8 

Прогестерон, нмоль/л (421,7±15,6)*
 

372,7±17,4
 

Естрадіол, нмоль/л 34,3±5,4 27,2±4,6 

Примітка: * - різниця достовірна щодо показника жінок підгрупи 2 

(p<0,05). 

 

Враховуючи підвищений ризик кровотеч при ВПХВ та важливу роль 

печінки в гемостазі, яка є місцем синтезу факторів згортання та їхніх 

інгібіторів, ми вважали за доцільне оцінити можливі розлади в системи 

гемостазу при ВПХВ. 

Аналіз тромбоцитарної ланки системи гемостазу не виявив суттєвих 

відмінностей у пацієнток досліджуваних груп (табл. 5.7). При цьому 

виявлена певна схильність до гіпокоагуляції у вагітних з ВПХВ (відносне 

зниження протромбінового індексу та подовження АЧТЧ), що може бути 

обумовлено порушеннями стану печінки та недостатністю вітаміна К і може 

вказувати на ризик кровотеч в пологах та післяпологовому періоді. Тоді як 
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стан системи гемостазу жінок після ДРТ без ВПХВ (група порівняння) 

характеризується певною схильністю до гіперкоагуляції та тромбоутворення.  

 

Таблиця 5.7 

Особливості системи гемостазу вагітних після ДРТ залежно від 

наявності ВПХВ 

Показник 
Група обстежених 

Основна,  

n= 40 

Порівняння,  

n= 40 

Контрольна,  

n = 50 

Тромбоцитарна ланка: 

Кількість тромбоцитів, 10
9
/л  215,4±16,2 220,3±14,6 234,8±14,1 

Тромбокріт, %  0,22±0,046 0,24±0,042 0,30±0,031 

Індекс АДФ-індукованої  

агрегації, % 
64,6±3,5 69,3±4,2 61,5±3,2 

Коагуляційна ланка:  

Фібриноген, г/л (2,4±0,31)# (3,7±0,23)* 2,7±0,20 

Протромбіновий індекс, % (90,7±3,0)*# 98,7±2,1 91,0±2,6 

АЧТЧ, с (36,2±1,4)*# 29,1±1,0 31,0±1,1 

D-димер, мг/л (163,0±8,3) # (195,3±6,8)* 174,3±5,7 

Примітки: * - різниця достовірна щодо показника жінок контрольної 

групи (p<0,05); 

# - різниця достовірна щодо показника жінок групи порівняння 

(p<0,05). 

 

Проведений додатковий аналіз можливої ролі системи гемостазу у 

виникненні акушерських та перинатальних ускладнень при ВПХВ у вагітних 

після ДРТ (табл. 5.8) не виявив достовірної різниці майже всіх досліджених 

показників у відповідних підгрупах пацієнток. Достовірно знижений у 

підгрупі 1 виявився лише протромбіновий індекс (96,2±1,8 проти 102,7±2,1 % 

у вагітних підгрупи 2, p<0,05). 
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Таблиця 5.8 

Стан системи гемостазу вагітних після ДРТ з ВПХВ залежно від 

наявності акушерських та перинатальних ускладнень 

Показник 
Група обстежених 

Підгрупа 1, 

n= 22 

Підгрупа 2, 

n= 18 

Тромбоцитарна ланка: 

Кількість тромбоцитів, 10
9
/л  210,5±13,2 222,1±14,1 

Тромбокріт, %  0,20±0,031 0,23±0,036 

Індекс АДФ-індукованої  

агрегації, % 
60,2±4,1 70,1±4,0 

Коагуляційна ланка:  

Фібриноген, г/л 2,1±0,28 2,4±0,25 

Протромбіновий індекс, % (96,2±1,8)* 102,7±2,1   

АЧТЧ, с 37,1±1,2 34,1±1,9 

D-димер, мг/л 165,0±7,6 163,7±7,8 

Примітка: * - різниця достовірна щодо показника жінок підгрупи 2 

(p<0,05). 

 

Проведені дослідження виявили потенційні патогенетичні фактори 

розвитку ВПХВ у вагітних після ДРТ та виникнення на цьому тлі 

акушерських і перинатальних ускладнень. 

Встановлена достовірно вища частота зустрічання мутантних варіантів 

поліморфізму C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з ВПХВ. Виявлено 

також підвищення частоти зустрічання алелю Т при наявності акушерських і 

перинатальних ускладнень, що потребує розробки відповідних рекомендацій 

щодо особливості фармакотерапії у вагітних після ДРТ та врахування ризику 

ВПХВ і ускладнень вагітності. 

У жінок з ВПХВ та акушерськими і перинатальними ускладненнями 

виявлена у 2 рази вища частота характерних УЗД-ознак, що очевидно 

обумовлено більш вираженими функціональними порушеннями печінки та 
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жовчовивідних шляхів і відповідно тяжчими проявами ВПХВ. Так, у 40,9 % 

пацієнток відмічена гіперехогенність печінки, у 31,8 % - нечіткість 

судинного малюнка печінки, у 45,5 % - підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових жовчних протоків, у 54,5 % - біліарний сладж. 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічено підвищення характерних 

біохімічних показників: рівня загального білірубіну, концентрації жовчних 

кислот, печінкових ферментів, ГГТП, ЛФ та холестерину  за рахунок фракцій 

низької та наднизької щільності та концентрації тригліцеридів. У пацієнток з 

акушерськими та перинатальними ускладненнями встановлено підвищення 

для вмісту в крові загального білірубіну та жовчних кислот. 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ встановлене достовірне зниження рівня 

вітаміну D, яке вважається субоптимальним рівнем, а у частини пацієнток 

навіть діагностовано дефіцит вітаміну. У пацієнток підгрупи з акушерськими 

ускладненнями встановлено стан дефіцитний по вітаміну D. 

У жінок після ДРТ з ВПХВ вже у І триместрі вагітності відмічається 

підвищений рівень кортизолу, у ІІІ триместрі при маніфестації ВПХВ 

спостерігається ще більш виражене його зростання, що відповідає 

стресогенному впливу даного захворювання. Підвищений рівень кортизолу 

також асоціюється з виникненням акушерських і перинатальних ускладнень. 

Середні рівні статевих гормонів (прогестерон, естрадіол) у І триместрі 

вагітності у жінок з ВПХВ підвищені, що можливо пояснюється як 

гормональною підготовкою до ДРТ, так і прогестероновою підтримкою 

вагітності. У ІІІ триместрі вагітності також спостерігається підвищена 

концентрація прогестерону. При акушерських і перинатальних ускладненнях 

підвищена концентрація прогестерону і естрадіолу у І триместрі та вищий 

рівень прогестерону у ІІІ триместрі вагітності. 

Схильність до гіпокоагуляції у вагітних з ВПХВ (відносне зниження 

протромбінового індексу та подовження АЧТЧ) може бути обумовлена 

порушеннями стану печінки та недостатністю вітаміна К і може вказувати на 

ризик кровотеч в пологах та післяпологовому періоді. При виникненні 
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акушерських та перинатальних ускладнень спостерігається зниження 

протромбінового індексу. 

Таким чином, встановлено цілу низку показників, які можуть бути 

використані при побудові математичної моделі прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень та розробці схеми ведення вагітності при ВПХВ у 

вагітних після ДРТ. 
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Розділ 6 

ПРОГНОЗУВАННЯ АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ВИСОКИМ РИЗИКОМ 

ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВОГО ХОЛЕСТАЗУ ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ДРТ 

 

ВПХВ досить часто розвивається у вагітних жінок. Захворювання 

вважається гормонзалежним і пов’язаним з порушенням транспорту жовчних 

кислот внаслідок високих рівнів статевих гормонів. У патогенезі ВПХВ 

виділяють генетичну схильність, до факторів ризику відносять ВПХВ при 

попередніх вагітностях, обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез, вагітність 

після ДРТ, СПКЯ, патологію печінки та інш. Вагітні з ВПХВ відносяться до 

групи ризику акушерських і перинатальних ускладнень (передчасні пологи, 

дистрес плода, антенатальна загибель плода) [103] Негативні наслідки для 

плода корелюють з тяжкістю перебігу патології та високими рівнями ЖК у 

крові матері. Оскільки ВПХВ здебільшого маніфестує у ІІІ триместрі, 

можливості прогнозування, а тим більше профілактики обмежені за часом, 

тому ми поставили завдання розробки алгоритму прогнозування 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з високим 

ризиком ВПХВ ще до його клінічної маніфестації. 

Розрахунки проводили на 2-х групах пацієнток: 1 – 22 вагітні після ДРТ 

з ВПХВ, у яких були акушерські та перинатальні ускладнення, 2 – 18 22 

вагітних після ДРТ з ВПХВ, у яких не зафіксовано ознак суттєвих 

акушерських та перинатальних ускладнень. Для аналізу за результатами 

проведених комплексних досліджень відібрано 28 потенційних факторів 

ризику. 

За результатами, проведеного аналізу анамнестичних показників 

виділили 15 факторів ризику (табл. 6.1), які можуть бути використані при 

виділенні групи високого ризику ускладнень вже при першому зверненні 

вагітної жінки до жіночої консультації. 
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Таблиця 6.1 

Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень у 

вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ за анамнестичними і 

загальносоматичними даними 

Показник Значення Р1 Р2 І 

1. Вік  до 25 4,5 5,6  

34,27 
25 – 29 9,1 22,2 * 

30 – 34 54,5 50,0  

35 і більше 31,8 22,2  

2. Алергія в анамнезі так 40,9 27,8  
16,68 

ні 59,1 72,2  

3. Патологія печінки так 27,3 11,1 * 
38,73 

ні 72,7 88,9 * 

4. Захворювання ШКТ так 31,8 16,7 ** 
27,68 

ні 68,2 83,3 * 

5. ВПХ при попередніх вагітності так 40,9 16,7 * 
65,11 

ні 59,1 83,3 * 

6. Обтяжений сімейний анамнез 

(ВПХ у матері і/або сестри) 

так 54,5 27,8 * 
65,80 

ні 45,5 72,2 * 

7. СПКЯ так 31,8 22,2  
10,24 

ні 68,2 77,8  

Примітки: Р1 – частота зустрічання ознаки у групі жінок з 

ускладненнями; Р2 – частота зустрічання ознаки у групі жінок без 

ускладнень; І – інформативність фактору; * – різниця відносно показника 

жінок з ускладненнями. 

 

Розрахована частота зустрічання можливих значень показників, 

обчислена їх інформативність (за формулою дивергенцій Кульбака). За 

нашими даними, для обраної когорти вагітних найвищу інформативність 

очікувано мали показники «ВПХ при попередніх вагітності» (І = 65,11) та 

«Обтяжений сімейний анамнез – ВПХ у матері і/або сестри» (І = 65,11), як 

фактори, що обумовлюють виникнення ВПХВ і відповідно його ускладнень. 
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Висока інформативність (більше 30) визначена для показників «Вік» та 

«Патологія печінки». Найменш інформативним у цій групі виявився 

показник «СПКЯ в анамнезі». 

Нами встановлено, що ВПХВ у вагітних після ДРТ асоціюється з 

вегето-судинними та психо-емоційними порушеннями, що також негативно 

впливає на їх якість життя та можливість виникнення акушерських і 

перинатальних ускладнень, тому ми включили до можливих факторів ризику 

показники вегетативної регуляції, психоемоційного стану та якості життя 

(табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень у 

вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ за даними оцінки 

вегетативної регуляції, психоемоційного стану та якості життя 

Показник Значення Р1 Р2 І 

8. Оцінка СВД за О.М.Вейн 

більше 40 балів 
так 59,0 38,9 * 

35,59 
ні 41,0 61,1 * 

9. Якість сну за О.М.Вейн норма 13,6 27,8 * 

27,44 
легкі 

порушення 
40,9 33,3 

 

суттєві 

порушення 
45,5 38,9 

 

10. Особистісна тривожність 

більше 40 балів 
так 54,5 38,9 * 

21,57 
ні 45,5 61,1 * 

11. Ситуаційна тривожність 

більше 40 балів 
так 59,1 44,4 * 

18,79 
ні 40,9 55,6 * 

12. Рівень депресії 

відсутня 31,8 50,0 * 

30,73 

легкі прояви 36,4 27,8  

середній 

рівень 
22,7 16,7 

 

високий 

рівень 
9,1 5,6 

 

13. Фізичний компонент здоров’я 

ЯЖ менше 60 балів 
так 59,1 44,4 * 

18,79 
ні 40,9 55,6 * 

14. Психологічний компонент 

здоров’я ЯЖ менше 60 балів 
так 54,5 44,4  

8,89 
ні 45,5 55,6  

Примітки: Р1 – частота зустрічання ознаки у групі жінок з 

ускладненнями; Р2 – частота зустрічання ознаки у групі жінок без 
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ускладнень; І – інформативність фактору; * – різниця відносно показника 

жінок з ускладненнями. 

 

Ця група показників мала дещо нижчу середню інформативність, ніж 

попередня. До найбільш інформативних потрапили фактори «Оцінка 

наявності синдрому вегето-судинної дисфункції за ОМ Вейном більше 40 

балів» (І = 35,59) та наявність депресії» (І = 30,73). 

Порушення стану печінки та жовчовивідних шляхів відносять до 

патогенезу ВПХВ і обумовлених ним ускладнень, отже до списку можливих 

факторів ризику включили ультразвукові показники їх стану (табл. 6.3), 

серед яких найвищу оцінку інформативності отримали показники «Наявність 

біліарного сладжу» (І = 40,29) та «Гіперехогенність печінки» (І = 35,98).  

Таблиця 6.3 

Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних 

після ДРТ з високим ризиком ВПХВ за ультразвуковими особливостями 

стану печінки та жовчовивідних шляхів 

Показник Значення Р1 Р2 І 

15. Гіперехогенність печінки так 40,9 22,2 * 
35,98 

ні 59,1 77,8 * 

16. Нечіткість судинного малюнка 

печінки 

так 31,8 22,2  
10,19 

ні 68,2 77,8  

17. Підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових жовчних 

протоків 

так 45,5 27,8 * 
29,75 

ні 
54,5 72,2 

* 

18. Розширення 

внутрішньопечінкових жовчних 

протоків 

так 13,6 5,6  
16,95 

ні 
86,4 94,4 

 

19. Біліарний сладж так 54,5 33,3 * 
40,29 

ні 45,5 66,7 * 

20. Жовчокам’яна хвороба так 22,7 11,1 * 
21,54 

ні 77,3 88,9 * 

Примітки: Р1 – частота зустрічання ознаки у групі жінок з 

ускладненнями; Р2 – частота зустрічання ознаки у групі жінок без 

ускладнень; І – інформативність фактору; * – різниця відносно показника 

жінок з ускладненнями. 
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За результатами наших комплексних досліджень (див. розділ 5) у 

патогенезі акушерських і перинатальних ускладень при ВПХВ певне 

значення мають поліморфізм C3435T гену MDR1, рівень загального 

білірубіну та ЖК, насиченість вітаміном Д, стан гормонального профілю і 

системи гемостазу. Проведена оцінка інформативності цих показників (табл. 

6.4) встановила найвищу значимість для показників «Рівень жовчних кислот 

більше 40 мкмоль/л» (І = 150), «Загальний білірубін більше 20 мкмоль/л» 

(І = 82,42») та «Рівень прогестерону вище 110 нмоль/л», які асоціюють з 

тяжкими формами ВПХВ. Досить висока інформативність встановлена також 

для наявності дефіциту вітаміну Д за рівнем кальцидіолу (І = 38,73). 

Таблиця 6.4 

Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень у 

вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ за генетичними та 

біхімічними дослідженнями 

Показник Значення Р1 Р2 І 

21. Поліморфізм C3435T гену MDR1 С/С 9,1 16,7  

12,53 

С/Т 63,6 61,1  

Т/Т 27,3 22,2  

22. Загальний білірубін більше 20 

мкмоль/л 

так 63,6 33,3 * 

82,42 ні 36,4 66,7 * 

23. Рівень жовчних кислот більше 

40 мкмоль/л 

так 68,2 27,8 * 

150,66 ні 31,8 72,2 * 

24. Рівень кальцидіолу менше 20 нг/мл 

(насиченість вітаміну Д) 

так 27,3 11,1 * 

38,73  ні 72,7 88,9 * 

25. Рівень кортизолу більше 3 нг/мл так 18,2 11,1  

8,91  ні 81,8 88,9  

26. Рівень прогестерону більше 

110 нмоль/л 

так 63,6 33,3 * 

82,42  ні 36,4 66,7 * 

27. Рівень естрадіолу більше 

30 нмоль/л 

так 54,5 38,9 * 

21,41  ні 45,5 61,1 * 

28. Протромбіновий індекс більше 

95 %  

так 54,5 38,9 * 

21,41 ні 45,5 61,1 * 
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Примітки: Р1 – частота зустрічання ознаки у групі жінок з 

ускладненнями; Р2 – частота зустрічання ознаки у групі жінок без 

ускладнень; І – інформативність фактору; * – різниця відносно показника 

жінок з ускладненнями. 

 

Проведені розрахунки інформативності відібраних факторів ризику 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з високим 

ризиком ВПХВ (рисунок 6.1) дозволили обрати з 28 можливих 12 найбільш 

інформативних (інформативність більше 30). 

 

Рисунок 6.1 - Інформативність відібраних факторів ризику 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з високим 

ризиком ВПХВ. 
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Таблиця 6.5 

Диференційно-прогностична таблиця для визначення групи 

високого ризику акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних 

після ДРТ з високим ризиком ВПХВ 

Показник Значення ПК 

1 2 3 

1. Рівень жовчних кислот більше 40 мкмоль/л  так 1,95 

ні -1,78 

2.  Загальний білірубін більше 20 мкмоль/л  так 1,41 

ні -1,32 

3.  Рівень прогестерону більше 110 нмоль/л  так 1,41 

ні -1,32 

4.  Обтяжений сімейний анамнез (ВПХВ у матері 

і/або сестри)  

так 1,46 

ні -1,00 

5.  ВПХВ при попередніх вагітності  так 1,95 

ні -0,75 

6.  Біліарний сладж  так 1,07 

ні 
-0,83 

7.  Патологія печінки  так 1,95 

ні 
-0,44 

8.  Рівень кальцидіолу менше 20 нг/мл 

(недостатність вітаміну Д)  

так 1,95 

ні 
-0,44 

9.  Гіперехогенність печінки  так 1,33 

ні 
-0,60 

10.  Оцінка наявності СВД за О.М. Вейном 

більше 40 балів  

так 0,90 

ні 
-0,87 

11.  Вік   до 25 -0,44 

25 – 29 -1,94 

30 – 34 0,19 

35 і більше 0,78 

12.  Рівень депресії  відсутня -0,98 

легкі прояви 0,58 

середній  0,67 

високий  1,07 
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За основу побудови алгоритму прогнозування взята послідовна 

процедура Вальда в модифікації Генкіна, у відповідності до якої розраховані 

прогностичні коефіцієнти (ПК) для обраних найбільш інформативних 12 

показників і побудована прогностична таблиця (ДПТ), як інформаційна 

основа роботи алгоритму прогнозування (табл. 6.5). Показники в таблиці 

розташовують за зменшенням інформативності.  

У результаті експериментального прогнозування ми можемо 

встановити емпіричні пороги на рівні a1 = 4, a 2 = - 4. 

Алгоритм віднесення вагітних жінок після ДРТ до групи високого 

ризику акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з 

високим ризиком ВПХВ складається з наступних кроків: 

1. Спочатку сумі ПК (S) присвоюється значення нуль. 

2. Послідовно, починаючи з першого показника з ДПТ, 

визначається  значення ПК, що відповідає значенню показника конкретної 

пацієнтки, і додається до суми S. 

3. Отримане на цьому кроці S порівнюється з порогами а1 та а2. 

4. При S більше або дорівнює а1 виноситься рішення "Високий 

ризик акушерських і перинатальних ускладнень".  

5.  Якщо S менше або дорівнює а2, то виноситься рішення 

"Помірний ризик акушерських і перинатальних ускладнень".  

6. Поки розглянуті не всі показники повторюються пункти 2-5. 

7. Якщо розглянуті всі показники, а сума ПК не досягла жодного з 

порогів, прогноз вважається невизначеним. 

Даний алгоритм може бути використаний, як при ручному обчисленні 

прогнозу за ДПТ, так і за допомогою спеціально розробленої програми для 

комп'ютера або електронного гаджету. 

Таким чином, прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень 

у вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ дозволяє здійснювати 

диференційоване ведення таких жінок. Якщо отримано результат "Низький 

ризик акушерських і перинатальних ускладнень", подальше ведення 
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вагітності проводиться відповідно до протоколів МОЗ. Якщо результат 

"Високий ризик акушерських і перинатальних ускладнень", жінці 

проводиться додатковий курс патогенетичного лікування. Застосування такої 

схеми дозволить знизити частоту виникнення акушерських і перинатальних 

ускладнень у даної категорії жінок.  

Для перевірки точності роботи алгоритму прогнозування проведено 

комплексне обстеження 25 вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ. За 

прогнозом високий ризик акушерських і перинатальних ускладнень був у 17 

пацієнток (у всіх прогноз справдився), у інших 8 прогнозувався помірний 

ризик розвитку акушерських і перинатальних ускладнень і у 5 прогноз 

справдився, а у 3 жінок були ускладнення. Отже помилкових прогнозів було 

3 (точність прогнозування склала – 90,0 %), причому всі випадки ускладнень 

прогнозувались точно. 

Розроблений алгоритм прогнозування дозволяє з високою точністю 

(90,0 %) відносити жінок до групи ризику акушерських і перинатальних 

ускладнень, що дозволить вчасно проводити відповідні профілактичні 

заходи, знизити частоту акушерських і перинатальних втрат, порушень стану 

плода і новонародженого у таких жінок, захворюваність матері і дитини в 

майбутньому.  

Запропонований алгоритм прогнозування є простим в застосуванні як 

при ручному обчисленні, так і з допомогою спеціалізованої програми для 

компьютера або електронного гаджета і може бути рекомендований для 

використання у практичному акушерстві. 

 

Результати даного розділу відображені в роботі: 

1. Бойчук ОГ, Коломійченко ТВ, Ебае НЕН. Психоемоційний стан 

жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних після застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. HEALTH OF WOMAN. 2020;4(150): 

31–5 [6]. 
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Розділ 7 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ 

ВНУТРІШНЬОУПЕЧІНКОВОМУ ХОЛЕСТАЗІ ВАГІТНИХ ПІСЛЯ 

ДРТ 

 

Проведені дослідження створили теоретичну основу для розробки 

патогенетично обгрунтованої тактики ведення вагітності після ДРТ з ВПХВ 

для зниження акушерських та перинатальних ускладнень. 

Оскільки розвиток ВПХВ пов’язаний з високими рівнями статевих 

гормонів, бажано ще на етапі преконцепційної підготовки у жінок з 

обтяженим по ВПХВ сімейним та акушерським анамнезом та тих, що мають 

патологію гепатобіліарної системи обмежити, по-можливості, 

фармакотерапію, яка пов’язана з негативним впливом на печінку, особливо 

застосування естрогенів та гестагенів у програмах ДРТ. 

У І триместрі необхідно оцінити ризик виникнення ВПХВ та можливих 

акушерських і перинатальних ускладнень. Для чого проводиться ретельний 

збір анамнезу з урахуванням і прогностичною оцінкою виділених факторів 

ризику. По-можливості, рекомендується провести генетичне дослідження 

поліморфізмів генів MDR3 та MDR1, дослідження вмісту вітаміну D, 

контроль біохімічних показників (загальний білірубін, печінкові ферменти), 

оцінка психоемоційного стану, УЗД внутрішніх органів черевної порожнини. 

У жінок з підвищеним ризиком ВПХВ, по можливості, обмеження 

фармакотерапії, особливо гормональної з ранніх термінів вагітності. При 

дефіциті вітаміну D – терапія препаратами вітаміну D, при порушеннях 

психоемоційного стану – психокорекція. При захворюваннях печінки в 

анамнезі, УЗД-ознак, асоційованих з патологією печінки та жовчовивідних 

шляхів (крім жовчокам’яної хвороби), лабораторних ознаках (підвищення 

білірубіну, АЛТ, АСТ, жовчних кислот), порушеннях функції ШКТ – 

екстракт шипшини (сироп Холосас).  
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Останніми роками проводяться численні дослідження, якими доведена 

важлива роль вітаміну D у підтримці багатьох фізіологічних процесів 

організму, зокрема при гестації. З іншого боку, виявлено високу частоту 

дефіциту вітаміну у вагітних та новонароджених, показана його асоціація з 

ВПХВ. Описаний позитивний вплив даного вітаміну на метаболізм, імунітет, 

протизапальний ефект. Безпечність та доцільність застосування вітаміну D у 

вагітних підтверджена Кокранівським оглядом [67], оновленим у 2019 р. 

Рекомендовано призначення 400 МО вітаміну D 1 місяць при субдефіциті 

(при вираженому дефіциті доза може бути збільшена до 600 МО, тривалість – 

до 3 місяців). 

Вплив екстракту шипшини обумовлений вмістом вітамінів (В1, В2, С, 

Е, К, РР, провітамін А), природніх кислот, флавоноїдів, ефірних олій, 

декстрину, лецитин, солей К, Са, Fе, Мg. Препарат покращує функцію 

печінки, підвищує секрецію жовчі, збільшує вміст холатів в жовчі і зменшує 

її в’язкість. Жовчогінна здатність обумовлена вмістом флавоноїдів. Екстракт 

шипшини нормалізує і інші функції організму: стимулює секрецію шлунку, 

посилює його ферментативну активність, посилює перистальтику 

кишечнику, має протизапальну дію. Органічні кислоти покращують апетит і 

травлення, сприяють зниженню гнильних процесів в організмі. Аскорбінова 

кислота володіє антисклеротичними і протизапальними властивостями, 

активізує окисно-відновні процеси, позитивним впливом на вуглеводний 

обмін і регенерацію тканин, підвищує опірність організму до несприятливих 

факторів навколишнього середовища. Рекомендований прийом внутрішньо 

по 5 мл 2 рази на добу за 30 хв до їди у 14-16 тижнів вагітності, тривалість 

лікування – 3 тижні. 

Психокорекція проводилась курсами із застосуванням музикотерапії та 

кататимо-імагітивної терапії (метод Льонера). 

Музична терапія - це психотерапевтичний метод впливу, який 

передбачає прослуховування спеціально підібраних музичних фрагментів 

протягом 40 хвилин двічі на день (після сніданку або обіду, ввечері перед 
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сном) 10-12 днів. Музика має релаксуючий і тонізуючий вплив, сприяє 

відновленню біоритмів, працездатності, підвищує резистентність до 

негативних впливів зовнішнього середовища та інфекцій.  

У комплексі запропонованих лікувально-профілактичних заходів 

пацієнток для посилення психологічної адаптації використовували метод 

символдрами (кататимно-імагінативна психотерапія), розроблений 

Льойнером Х. Даний метод клінічно ефективний при короткостроковому 

лікуванні неврозів і інших психосоматичних розладів. Метод офіційно 

визнаний системою медичного страхування ряду європейських країн. 

Застосування символдрами полягає в наступному. Після досягнення 

пацієнткою розслаблення їй пропонують уявити образи на задану тему – 

стандартний мотив. При цьому пацієнтка розповідає про свої переживання 

психотерапевту. Тривалість уявлення образів становить в середньому 

близько 20 хвилин. Курс психотерапії складається з 10 сеансів. Поліпшення 

відмічають після кількох перших сеансів. 

Як основні мотиви символдрами Льойнер Х пропонує наступні: луг, як 

вихідний образ кожного психотерапевтичного сеансу; підйом у гору, щоб 

побачити з її вершини панораму ландшафту; проходження вздовж струмка 

нагору або вниз за течією; обстеження будинку; спостереження узлісся й 

очікування істоти, що вийде з темряви лісу. За даними літератури у жінок 

ефективними можуть бути мотиви, які підвищують резервні сили. Це мотиви, 

що належать до основного ступеня символдрами: луг, струмок, квітка, 

будівництво будинку. Ці мотиви дозволяють провести в символічній формі 

трансформацію несвідомих страхів, підсилюють почуття гармонії, 

врівноваженості, підготовленість особи до ускладнень, підвищують особисту 

стійкість, оптимізм, позитивно позначаються на самопочутті пацієнтки. 

При виникненні підозри маніфестації ВПХВ – диференційна 

діагностика з виключенням інших причин, які можуть викликати подібні 

симптоми (первинного біліарного цирозу, первинного склерозуючого 

холангіту, жовчокам'яної хвороби, обструкції жовчовивідних шляхів; підозри 
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на гострий вірусний гепатит або високу ступінь активності хронічного 

вірусного гепатиту). Перш за все, необхідно виключити патологію, яка може 

обумовити особливо несп риятливі акушерські і перинатальні наслідки.  

Діагноз внутрішньопечінкового холестазу встановлюється на основі 

клінічних даних (свербіж, який спочатку має локалізований, а пізніше 

генералізований характер від легкого до нестерпного, з посиленням в нічний 

час і розладами сну, жовтяниця спостерігається у 10-15 %), які виявляються 

ще до появи лабораторних ознак (підвищення концентрації жовчних кислот, 

трансаміназ, білірубіну). відсутність у вагітної інших захворювань 

гепатобіліарної системи, що супроводжуються синдромом 

внутрішньопечінкового холестазу.  

Рекомендовано проводити огляд на наявність екскоріацій, жовтушності 

склер і шкіри вагітним зі скаргами на свербіж і при лабораторних ознаках 

ВПХВ. При підозрі на ВПХВ показана консультація дерматовенеролога для 

метою виключення шкірних захворювань, які можуть проявлятися 

сверблячкою.  

При підозрі на ВПХВ проводили щотижневе дослідження рівня 

жовчних кислот, АЛТ, АСТ, білірубіну в крові. Доцільно визначення 

протромбінового (тромбопластинового) часу в крові.  

Проводили ультразвукове дослідження (УЗД) внутрішніх органів 

черевної порожнини вагітним зі зміненими біохімічними тестами з метою 

виключення підпечінкової жовтяниці різної етіології. 

При ВПХВ контроль стану плода за допомогою методів 

функціональної діагностики: з 24 тижнів ультразвукова доплерографія 

матково-плацентарного кровотоку та з 30 тижнів кардіотокографія плода 

(КТГ) щонайменше 2 рази на тиждень.  

На амбулаторному етапі необхідно своєчасно вирішувати питання про 

госпіталізацію вагітної для лікування, вибору терміну і методу розродження.  

Показання до госпіталізації: 

1. Ранній (менше 24 тижнів) початок захворювання. 
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2. Неефективність терапії протягом 7 днів. 

3. Виникнення ускладнень вагітності. 

4. Зберігаються симптоми холестазу або його рецидив після  36 тижнів 

вагітності для розродження. 

Дострокове розродження (до 37 тижнів) проводиться за тяжкого 

перебігу ВПХВ з наростанням інтенсивності свербежу, жовтяниці і вмісту 

жовчних кислот, при порушенні стану плода та неефективності терапії. 

При позитивному ефекті проведеної терапії (зникнення свербежу або 

зменшення його інтенсивності, зниження або стабілізація рівня жовчних 

кислот) розродження проводили в 37 - 38 тижнів вагітності. 

У пологах - безперервний інтранатальний моніторинг для динамічного 

спостереження за станом плода. 

У післяпологовому періоді свербіж зазвичай зникає в перші кілька днів 

після пологів, що супроводжується нормалізацією вмісту жовчних кислот та 

трансаміназ у крові. 

Грудне вигодовування при ВПХ не протипоказано. Терапія 

урсодоксехолівою кислотою припиняється з початком пологів, у грудному 

молоці виявляється низький її вміст, що не спричинює негативних наслідків 

у новонароджених [104]. 

Якщо лабораторні відхилення не приходять у норму, пацієнтку слід 

направити до гепатолога для оцінки наявності гепатобіліарних захворювань. 

Препаратором вибору при лікуванні ВПХВ на сьогоднішній день 

вважають урсодоксехолеву кислоту (УДХК) [17]. 

Показані 4 механізми дії УДХК: заміщення токсичних ендогенних 

жовчних кислот, цитопротективний ефект щодо гепатоцитів і холангіоцитів, 

імуномодулююча дія, холеретичний ефект [3]. 

За 60 років використання препаратів УДХК, не було виявлено 

достатньо даних про наявність будь-яких істотного побічного впливу або 

токсичності. Зважаючи на це та враховуючи доведену ефективність 

Управлінням з контролю харчових продуктів і ліків в США FDA (Food and 
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Drug Administration) дозволено використовувати УДХК у вагітних, препарат 

віднесений до категорії В (лікарські препарати, при дослідженні яких на 

тваринах не виявлено тяжких ризиків або побічних ефектів у I триместрі 

вагітності), що означає дозвіл використання препарату в будь-якому 

триместрі вагітності при наявності показань. УДХК також включена в 

рекомендації Американської гастроентерологічної асоціації для лікування 

холестазу вагітних. МОЗ України у 2014 р. видало інформаційний лист 

«Лікування акушерського холестазу», в якому рекомендовано застосування 

УДКХ при веденні вагітних з ВПХВ. 

У багатьох дослідженнях показано, що прийом УДХК при ВХВ 

ефективно усуває свербіж шкіри, нормалізує біохімічні показники печінки, 

істотно знижує ризик передчасних пологів і абсолютно безпечний як для 

матері, так і для плода [8]. Терапія УДХК покращує прогноз для плода за 

рахунок зниження частоти передчасних пологів, дистресу плода і інших 

неонатальних порушень. У багатьох дослідженнях безпечності і ефективності 

УДХК у вагітних встановлено, що препарат знижує сироваткові концентрації 

жовчних кислот у матері, не приводить до підвищення вмісту токсичних 

жовчних кислот, не має тератогенного або токсичного впливу на плід [11-13]. 

Гідрофільна УДХК захищає гепатоцити і холангіоции від некрозу і 

апоптозу, викликаного гідрофобними жовчними кислотами при холестазі. 

УДХК має здатність активувати рецептори глюкокортикоїдів, а також 

прямий імуносупресивний вплив за допомогою дії на продукцію 

імуноглобулінів та цитокінів імунокомпетентними клітинами. Клінічно 

терапія УДХК знижує рівень імуноглобуліну М, антимітохондріальних 

антитіл і антитіл до піруваткінази [18, 19]. У механізмах впливу УДХК при 

холестатичних захворюваннях печінки важливу роль грають такі механізми, 

як вплив на загальний пул жовчних кислот, імуномодулюючий ефект, 

протизапальна дія, захист клітин печінки і епітелію жовчних протоків, а 

також вплив на апоптоз. 
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УДХК призначається з розрахунку 10-15 мг/кг маси тіла при 

встановленні діагнозу ВПХВ до розродження (розбивається на 2-3 прийоми). 

Зниження свербежу зазвичай спостерігається протягом 1-2 тижнів, а 

біохімічне поліпшення - протягом 3-4 тижнів. Якщо свербіж не полегшується 

до сприйнятного рівня біля двох тижнів, дозу збільшують до максимальної 

дози 20 мг / кг на добу [69-71], [13, 14], [26]. 

Якщо досягнуто максимальної дози УДХК, а свербіж залишається 

нестерпним у комплексну терапію включають адеметіонін (гептрал) як 

гептопротектор та антидепресант. 

Адеметіонін відноситься до групи гепатопротекторів, володіє також 

антидепресивною активністю. Незалежно від патогенезу 

внутрішньопечінкового холестазу, адеметіонін відіграє важливу роль як у 

його розвитку так і в запобіганні. Адеметіонін (S-аденозіл-L-метіонін, S-

adenosyl-L-methionine/SAMe) – похідне сірковмістної незамінної 

(есенціальної) амінокислоти метіоніна і аденозинтрифосфату (АТФ), що 

синтезується в організмі і бере участь в ферментативному переамінуванні і 

пересульфуванні, синтезі і активації гормонів, нейромедіаторів, нуклеїнових 

кислот, фосфоліпідів. Адеметіонін сприяє утворенню глутатіону - основного 

клітинного антиокислювача, знешкоджує вплив ряду екзо-і ендотоксинів. 

Адеметіонін є донором метильної групи, беручи участь в реакціях 

трансметилирования (це біосинтез фосфоліпідів, які є основними 

будівельними блоками клітинної мембрани). Кількість фосфоліпідів визначає 

«плинність» клітинної мембрани. Показано, що «плинність» клітинної 

мембрани є найважливішим фактором, що впливає на пов'язані з мембраною 

ферментативні процеси. Структура і склад мембран гепатоцитів є ключовою 

ланкою в регуляції найбільш важливих метаболічних шляхів, що беруть 

участь у виробленні жовчі. 

Зниження «плинності» мембрани веде до зменшення активності Na / K 

- АТФазного насоса і порушення натрій-залежних сінтранспортних систем 
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(що мають пряме відношення до транспорту жовчних кислот). Адеметіонін 

здатний запобігати подібним змінам. 

Другим позитивним аспектом впливу адеметіоніна є його участь у 

підтримці на достатньому рівні глутатіону - сірковмістного пептиду, що має 

відношення до захисту печінкової клітини від токсичного пошкодження 

вільними радикалами. Нарешті, беручи участь у реакціях сульфатирования, 

адеметіонін відіграє важливу роль в детоксикації ряду метаболітів, таких як 

токсичні жовчні кислоти, переводячи їх в сульфати, які не мають шкідливого 

впливу на клітину.  

У клінічному керівництві Європейської асоціації з вивчення печінки, 

присвяченому лікуванню холестатичних захворювань печінки, передбачено 

застосування адеметіоніна при внутрішньопечінковому холестазі вагітних в 

поєднанні з урсодезоксихолевою кислотою в разі недостатньої 

неефективності останньої при застосуванні в якості монотерапії [59]. 

УДХК та адеметіонін мають різні механізми дії, і тому вони можуть 

використовуватись синергетично. показано, що обидва препарати є 

ефективними та безпечними при лікуванні ВПХВ. Однак дані щодо 

одночасного використання цих методів терапії обмежені. Деякими 

дослідженнями, показано, що комбінація УДХК + SAMe була більш 

ефективною, ніж будь-який препарат, що застосовується окремо, і 

повідомила, що УДХК + SAMe знижує рівень свербежу і трансаміназ 

ефективніше, ніж лише УДХК. Монотерапію УДХК слід застосовувати як 

терапію першої лінії для ВПХВ, оскільки вона більш ефективна, економічно 

ефективна та зручна. Різна ефективність цих двох методів терапії може бути 

пов'язана з різними фармакологічними ефектами. Подальші дослідження 

повинні визначити, як обидва ці препарати впливають на ВПХВ, а також 

відмінності в механізмах, за допомогою яких ці методи терапії покращують 

симптоми у хворих на ВПХВ, розробити оптимізовані режимах УДХК та 

SAMe, включаючи дозування та тривалість, а також те, чи слід вводити їх 

самостійно чи в тандемі [157]. 
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Адеметіонін призначається в дозі 400 мг/доба внутрішньовенно 1 

тиждень, при необхідності підтримуюча терапія – перорально 800 мг/доба 2-4 

тижні. 

Схеми та тривалість терапії визначається індивідуально лікарем 

акушером-гінекологом та лікарем-гастроентерологом (або лікарем-

терапевтом) під динамічним клініко-лабораторним контролем. 

Прекопцепційний етап - у жінок з обтяженим по ВПХВ сімейним та 

акушерським анамнезом та тих, що мають патологію гепатобіліарної системи 

обмежити, по-можливості, фармакотерапію, яка пов’язана з негативним 

впливом на печінку, особливо застосування естрогенів та гестагенів у 

програмах ДРТ. При виявлені змін – курс гепатопротекторів. 

Рекомендований 2-х етапний комплекс лікувально-профілактичних 

заходів полягає в наступному для вагітних після ДРТ. 

І етап – у І триместрі вагітності після ДРТ оцінка ризику ВПХВ та 

проведення відповідних профілактичних заходів  

1) збір анамнезу, проведення генетичних, лабораторних та 

інструментальних обстежень, оцінка стану вегетативної регуляції та 

психоемоційного стану – прогнозування ризику ВПХВ 

2) у жінок з підвищеним ризиком ВПХВ, по можливості, 

обмеження фармакотерапії, особливо гормональної з ранніх термінів 

вагітності 

3) при захворюваннях печінки в анамнезі, УЗД-ознаках, 

асоційованих з патологією печінки та жовчовивідних шляхів (крім 

жовчокам’яної хвороби), лабораторних ознаках (підвищення 

білірубіну, АЛТ, АСТ, жовчних кислот), порушеннях функції ШКТ – 

екстракт шипшини (сироп Холосас). 

4) при дефіциті вітаміну D – вітамінотерапія 

5) при порушеннях психоемоційного стану – психокорекція 

ІІ етап – при маніфестації ВПХВ прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень, лікування ВПХВ та профілактика ускладнень  
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1) щотижня (а при погіршенні –  2 рази на тиждень) 

визначення біохімічних показників  

2) базова терапія (урсодоксехолева кислота) направлена на 

купірування симптомів у матері і зниження частоти розвитку 

акушерських і перинатальних ускладнень  

3) у тяжких випадках і при неефективності монотерапії – 

адеметіонін, враховуючи його гепатопротекторні та антидепресивні 

властивості  

4) при ранньому початку, враховуючи ризик передчасних 

пологів – профілактика РДС у новонародженого 

5) моніторинг стану матері і плода  

6) своєчасний вибір терміну та методу розродження 

Для перевірки ефективності запропонованого нами комплексу ми 

відібрали 160 вагітних після ДРТ, у яких після проведення 1 етапу 

прогнозування встановлено високий ризик ВПХВ. Методом рандомізації їх 

поділено на 2 групи: основна – 80 пацієнток, які отримували рекомендований 

лікувально-профілактичний комплекс і порівняння – 80 вагітних, ведення 

вагітності яких здійснювали згідно з рекомендаціями протоколів МОЗ, а при 

ВПХВ з вираженими симптомами призначали УДХК.  

Після проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів на 

преконцепційному періоді та І триместрі вагітності ВПХВ діагностовано у 29 

(36,3 %) жінок  основної групи проти 42 (52,5 %) пацієнток групи порівняння 

(p < 0,05), причому у основній групи не відмічалось проявів ВПХВ до 24 

тижнів вагітності (табл. 7.1), у групі порівняння – у 12 (28,6 %) із 42 жінок, 

до 30 тижнів діагноз встановлено у 3 (10,3 %) з 29 жінок основної проти 15 

(35,7 %) вагітних групи порівняння (p < 0,05).  
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Таблиця 7.1 

Клінічні прояви ВПХВ у вагітних після ДРТ залежно від 

проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів 

Клінічний прояв ВПХВ 

Основна група,  

n = 29 

Група порівняння,  

n = 42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Початок до 30 тижнів вагітності 3 10,3* 12 28,6 

Прояви ВПХВ до 24 тижнів 

вагітності 
- - 15 35,7 

Шкірний свербіж: незначний  

локальний (передня черевна стінка, 

передпліччя, гомілки)  

16 55,2* 13 31,0 

інтенсивний локальний без 

порушення сну 
12 41,4 23 54,8 

генералізований з порушенням сну, 

емоційними розладами 
1 3,4* 6 14,3 

Стан шкірних покривів:  

відсутність екскоріацій 
6 20,7* 2 4,8 

поодинокі екскоріації  21 72,4 31 73,8 

множинні екскоріації 2 6,9* 9 21,4 

Жовтяниця: відсутня  5 17,2 4 9,5 

субіктеричність 23 79,3 31 73,8 

виражена іктеричність 1 3,4 5 11,9 

Прояви з боку ШКТ: відсутні 25 86,2* 18 42,9 

тошнота 2 6,9* 17 40,5 

блювота - - 2 4,8 

стеатоз   - - 2 4,8 

зниження апетиту 1 3,4* 6 14,3 

Тяжкий перебіг 2 6,9 8 19,0 
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Примітка. * - різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05). 

 

У пацієнток основної групи відмічена достовірно нижча частота 

виражених проявів ВПХВ (генералізований шкірний свербіж з порушеннями 

сну та емоційними розладами, множинні ескоріації), серед проявів з боку 

ШКТ відмічена лише тошнота у 2 (6,9 %) вагітних проти 40,5 % в основній 

групі та зниження апетиту у 1 (3,6 %) проти 14,3 % відповідно (p < 0,05). 

Загалом тяжкий перебіг ВПХВ спостерігали у 2 (6,9 %) та 8 (19,0 %) 

пацієнток основної групи та групи порівняння відповідно (p < 0,05). 

Застосування вже з І триместру вагітності у пацієнток з високим 

ризиком ВПХВ профілактичних заходів з включенням вітаміну D, екстракту 

шипшини та методів психокорекції дозволило не тільки знизити частоту 

ВПХВ і покращити його перебіг, а й позитивно вплинуло на вегето-судинний 

і психоемоційний стан жінок з ВПХВ ще до початку лікування його проявів 

(табл. 7.2). Так, суттєво менша частка жінок основної групи отримала оцінку 

за опитувальником Вейна більше 45 балів, менша частота суттєвих порушень 

сну, підвищеної ситуативної тривожності та провів депресії. Якість життя 

(ЯЖ) за оцінкою респонденток також виявилась вищою в основній групі, 

особливо за психологічним його компонентом. При цьому, застосування у 

рекомендованому комплексі при лікуванні комбінації УДХК з адеметіоніном, 

який окрім гепатопротекторних має ще і антидепресивні властивості, 

дозволило в процесі лікування достовірно покращити практично всі 

показники вегето-судинного та психоемоційного стану. У групі порівняння у 

процесі лікування за рахунок зниження клінічних проявів також 

спостерігалось деяке покращення показників, яке проте було достовірним 

лише при оцінці наявності СВД, хоча сума балів лишалась майже у 2 рази 

вищою, ніж у основній групі. 

Менша частота виникнення ВПХВ, легший перебіг та кращий 

психоемоційний стан пацієнток основної групи з ВПХВ певною мірою 
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обумовлений проведеною у І триместрі вагітності вітамінопрофілактикою 

препаратами вітаміну D, що підтверджено достовірно вищою його 

концентрацією (31,7±2,16 проти 21,3±3,74 нг/мл у жінок групи порівняння, 

p<0,05). 

 

Таблиця 7.2 

Вегето-судинні та психо-емоційні розлади у вагітних після ДРТ 

залежно від проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів 

 

Основна група,  

n = 29 

Група порівняння,  

n = 42 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

абс.

ч. 
% 

абс.

ч. 
% абс.ч. % 

абс.

ч. 
% 

Кількість балів 

(СВД) > 45 балів 16 55,2* 9 31,0*^ 32 76,2 25 59,5^ 

Cуттєві порушення 

сну 8 27,6* 3 10,3*^ 20 47,6 13 31,0 

Особистісна три-

вожність > 45 балів 17 58,6 11 37,9 29 69,0 23 54,7 

Ситуаційна три-

вожність > 45 балів 15 51,7* 8 27,6*^ 33 78,6 27 64,3 

Прояви депресії 10 34,5* 4 13,8*^ 24 57,1 18 42,9 

ЯЖ, фізичний 

компонент < 70  8 27,6* 3 10,3* 20 47,6 17 40,5 

ЯЖ, психологічний 

компонент < 70 11 37,9 3 10,3*^ 22 52,4 16 38,1 

Примітки: * - різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05); 

^ -  різниця відносно показника до лікування достовірна (p < 0,05). 
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Після проведених профілактичних заходів з обмеженням 

гормонального навантаження у жінок основної групи не відмічалось 

неконтрольованих підйомів рівнів прогестерону та естрогену протягом 

вагітності. 

Також відмічено позитивний вплив рекомендованого лікувально-

профілактичного комплексу на рівень стресового гормону кортизолу у ІІІ 

триместрі (6,4±0,9 проти 9,2±0,7 нг/мл у пацієнток основної групи та групи 

порівняння відповідно, p>0,05). 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічались характерні зміни 

відповідних показників, які хоч і були дещо менш вираженими в основній 

групі, проте достовірної різниці між групами до початка лікування не було 

виявлено (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 

Біохімічні ознаки ВПХВ у вагітних після ДРТ залежно від 

проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів 

Показник 

Основна група,  

n = 29 

Група порівняння,  

n = 42 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
16,7± 2,21 8,9± 2,43^ 20,4± 2,57 15,3± 2,62 

Прямий білірубін, 

мкмоль/л 
3,12± 0,52 2,54± 0,37 3,94± 0,45 3,16± 0,48 

Жовчні кислоти, 

мкмоль/л 
31,3± 4,18 14,8± 3,38^* 41,3± 3,61 28,3± 4,16^ 

АлАТ, Од/л 52,1± 3,89 28,4± 3,91*^ 59,5± 4,28 43,7± 4,37^ 

АсАТ, Од/л 41,3± 3,59 30,6± 4,15 44,5± 3,74 40,1± 4,22 

ГГТП, О/л 38,5± 5,3 24,7± 5,1 41,6± 4,97 34,8± 5,1 

ЛФ, Од/л 208,4

± 
17,3 

121,4

± 
21,5*^ 

235,2

± 
24,1 

189,6

± 
20,3 
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Продовження таблиці 7.3 

Холестерин, ммоль/л 7,38± 0,42 6,1± 0,44^ 7,95± 0,51 7,32± 0,46 

ХС-ЛПВЩ, ммоль/л 1,16± 0,14 1,43± 0,17 1,02± 0,18 1,26± 0,15 

ХС-ЛПНЩ, ммоль/л 4,68± 0,28 3,75± 0,26^ 4,95± 0,32 4,39± 0,31 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
1,64± 0,25 0,92± 0,25^ 1,83± 0,24 1,62± 0,31 

ТГ, ммоль/л 2,3± 0,21 1,6± 0,32 2,5± 0,20 2,1± 0,30 

Примітки: * - різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05); 

 

^ -  різниця відносно показника до лікування достовірна (p < 0,05) 

Проведене рекомендоване лікування дозволило нормалізувати 

більшість біохімічних показників: достовірно знизився загальний білірубін (з 

16,7±2,21 до 8,9±2,43 мкмоль/л, p < 0,05), рівень жовчних кислот (з 31,3±4,18 

до 14,8±3,38 мкмоль/л, p < 0,05), АлАТ (з 52,1±3,89 до 28,4±3,91 Од/л, p < 

0,05), ЛФ, загальний холестерин за рахунок фракцій низької та дуже низької 

щільності. У пацієнток групи порівняння також відмічено деяке покращення 

показників, яке було достовірним лише для концентрації в крові жовчних 

кислот (з 41,3±3,61 до 28,3±4,16 мкмоль/л, p < 0,05) та АлАТ (з 59,5±4,28 до 

43,7±4,37 Од/л, p < 0,05), проте середній рівень лишався достовірно 

підвищеним, як відносно показників жінок основної групи, так і порівняно зі 

значеннями контрольної групи (див. розділ 5), тобто рекомендований 

комплекс лікування дозволив більш ефективно нормалізувати біохімічні 

показники, що асоціюються з ВПХВ. 

Проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів дозволило 

суттєво знизити частоту ускладнень вагітності (табл. 7.4).  
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Таблиця 7.4 

Ускладнення перебігу вагітності у вагітних після ДРТ з ВПХВ 

залежно від проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів 

Показник 

Основна група,  

n = 29 

Група порівняння,  

n = 42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Загроза передчасних пологів 10 34,5* 24 57,1 

Плацентарна недостатність  12 41,4 22 52,4 

Анемія 7 24,1 14 33,3 

Дистрес плода 8 27,6* 20 47,6 

Прееклампсія 7 24,1 16 38,1 

- легкого ступеня 6 20,7 9 21,4 

- тяжкого ступеня 1 3,4 7 16,7 

ЗРП 6 20,7 13 31,0 

Примітка. * - різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05). 

 

Так, достовірно нижче була частота загрози передчасних пологів (34,5 

проти 57,1 % у групі порівняння, p < 0,05) та дистресу плода (27,6 проти 

33,3 % відповідно, p < 0,05). У 1,5 раза нижчою виявилась частота 

прееклампсії та ЗРП, проте ця різниця не була достовірною. 

У основній групі спостерігалось менше порушень стану плода, про що 

свідчить оцінка БПП, яка склала 8,68±0,47 проти 7,24±0,45 балу в групі 

порівняння (p < 0,05). Гемодинамічні порушення матково-плацентарно-

плодового кровообігу після застосування рекомендованих заходів 

прогнозування і профілактики також виявлялись з меншою частотою. Так, 

порушення гемодинаміки I-II ступеня відмічені у 8 (27,6 %) вагітних 

основної групи проти 21 (51,2 %) пацієнток групи порівняння (p<0,05). 

Критичні порушення кровотоку спостерігали у 2 (6,9 %) жінок основної 
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групи та 7 (17,1 %) жінок групи порівняння, що обумовило дострокове 

розродження у 1 (3,4 %) та 5 (12,2 %) випадку відповідно (p<0,05). 

Частота ускладнень в пологах у вагітних після ДРТ з ВПХВ залежно 

від проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів (табл. 7.5) 

також розрізнялась.  

 

Таблиця 7.5 

Частота ускладнень в пологах у вагітних після ДРТ з ВПХВ залежно від 

проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів 

Показник 

Основна група,  

n = 29 

Група порівняння,  

n = 42 

абс.ч. % абс.ч. % 

Кесарів розтин 13 44,8* 29 69,0 

Передчасні пологи 8 27,6* 22 52,4 

Дистрес плода в пологах 7 24,1 17 40,5 

Кровотеча > 0,5 % маси тіла 4 13,8 12 28,6 

Примітка. * - різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05). 

 

Менш ніж у половини (44,9 %) жінок основної групи пологи проведені 

шляхом кесаревого розтину, тоді як в основній групі оперативно розроджено 

69,0 % пацієнток (p < 0,05), передчасне розродження спостерігалось у 27,6 

проти 52,4 % жінок відповідно (p < 0,05). У групі порівняння більш ніж у 2 

рази частіше відмічені кровотечі в пологах (28,6 проти 13,8 % відповідно) і 

післяпологовому періоді (19,0 проти 6,9 %). 

У основній групи не було випадків перинатальної смертності, у групі 

порівняння сталась одна антенатальна загибель плода, відповідно народилось 

29 та 41 жива дитина.  

Стан дітей основної групи при народженні був суттєво кращим 

відносно дітей, матері яких не отримували рекомендованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів (рис. 7.1).  
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Так, без асфіксії народилось 69,0 проти 46,3 % дітей (p < 0,05), маса 

тіла при народженні менше 2500 г відмічена лише у 2 (6,9 %) 

новонароджених основної групи проти 10 (24,4 %) дітей групи порівняння 

(p < 0,05). 

 

а) б) 

 

* - різниця достовірна щодо показника дітей групи порівняння (p<0,05) 

Рисунок 7.1 – Розподіл за станом при народженні (а) та масою тіла (б) 

новонароджених від матерів після ДРТ з ВПХВ залежно від проведеного при 

вагітності комплексу лікувально-профілактичних заходів, %   

 

За нашими даними, після проведення рекомендованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів у матері (табл. 7.6) у новонароджених 

відмічена достовірно нижча частота порушень раннього неонатального 

періоду (41,4 проти 70,7 % при веденні вагітності у матері за протоколами 

МОЗ, p < 0,05). При цьому суттєве зниження спостерігалось для частоти РДС 

(13,8 проти 36,6 %, p < 0,05), гастроінтестінального синдрому (13,8 проти 

34,1 %, p < 0,05) та жовтяниці (17,2 проти 39,0 %, p < 0,05).  

[ЗНАЧ

ЕННЯ]

* [ЗНАЧ

ЕННЯ]

[ЗНАЧ

ЕННЯ]
[ЗНАЧ

ЕННЯ]

3,4 7,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Основна Порівняння

Без асфіксії Помірна асфіксія

Тяжка асфіксія

[ЗНАЧ

ЕННЯ

]

[ЗНАЧ

ЕННЯ

]

[ЗНАЧ

ЕННЯ

]
[ЗНАЧ

ЕННЯ

]

37,9
39,0

[ЗНАЧ

ЕННЯ

]*
24,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Основна Порівняння

>3500 г 3000-3500 г

2500-3000 г < 2500 г



129 

 

 

Таблиця 7.6 

Особливості перебігу раннього неонатального періоду 

новонароджених від матерів після ДРТ з ВПХВ залежно від проведеного 

при вагітності комплексу лікувально-профілактичних заходів 

Показник 

Основна група,  

n = 29 

Група порівняння,  

n = 41 

абс.ч. % абс.ч. % 

Порушення періоду адаптації 12 41,4* 29 70,7 

Втрата маси тіла більше 10% 10 34,5 20 48,8 

РДС 4 13,8* 15 36,6 

Неврологічні порушення 5 17,2 11 26,8 

Гастроінтестінальний синдром 4 13,8* 14 34,1 

Жовтяниця 4 17,2* 16 39,0 

Геморагічний синдром 2 6,9 7 17,1 

Примітка. * - різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05). 

 

На основі результатів проведених комплексних досліджень 

запропонований патогенетично обгрунтований комплекс лікувально-

профілактичних заходів для жінок, що залучені до програм ДРТ, з високим 

ризиком ВПХВ, який складається з преконцепційного етапу (по можливості 

обмеження фармакологічного, особливо гормонального впливу, за 

необхідності курс гепатопроекторів) та 2-х етапів при веденні вагітності: І 

етап – у І триместрі необхідні обстеження, оцінка ризику ВПХВ та відповідні 

заходи профілактики (обмеження гормональної терапії, екстракт шипшини, 

препарат вітаміну D, психокорекція); ІІ етап – при маніфестації ВПХВ 

(УДХК, при необхідності адеметіонін, відповідний моніторинг лабораторних 

та клінічних показників вагітної та стану плода, своєчасне вирішення 

питання про термін та спосіб розродження). 
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Проведена порівняльна оцінка перебігу вагітності, стану жінки, плода 

та новонародженого підтвердила високу ефективність запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу з високим ризиком розвитку ВПХВ 

та асоційованих з цим станом акушерських та перинатальних ускладнень. 

Рекомендований комплекс терапевтичних та організаційних заходів 

дозволив майже в 1,5 раза знизити частоту виникнення ВПХВ (з 52,5 до 

36,3 %), уникнути його проявів до 24 тижнів вагітності та майже у 3 рази 

знизити частоту появи до 30 тижнів вагітності (10,3 проти 28,6 %). При 

цьому клінічні прояви ВПХВ були менш вираженими, тяжкий перебіг 

зареєстровано лише 6,9 % пацієнток проти 19,0 % при стандартному 

лікуванні. 

Відмічено позитивний вплив рекомендованих заходів на вегето-

судинний і психоемоційний стан жінок з ВПХВ (зниження частоти вегето-

судинних розладів, суттєвих порушень сну, підвищеної ситуативної 

тривожності та провів депресії), що разом із покращенням фізичного стану 

позитивно відобразилось на якості життя, особливо його психо-емоційної 

складової. 

На тлі проведеної вітамінопрофілактики спостерігалось зростання 

концентрації вітаміну D (31,7±2,16 проти 21,3±3,74 нг/мл), що певно мірою 

обумовлює покращення фізичного стану та нижчу частоту і тяжкість проявів 

ВПХВ. 

Після проведених профілактичних заходів з обмеженням 

гормонального навантаження не відмічалось неконтрольованих підйомів 

рівнів прогестерону та естрогену протягом вагітності. Відмічено зниження 

стресового гормону кортизолу у ІІІ триместрі (6,4±0,9 проти 9,2±0,7 нг/мл). 

На тлі застосування рекомендованих лікувально-профілактичних 

заходів відмічена нормалізація більшості лабораторних показників, 

асоційованих з ВПХВ (зниження загального білірубіну, рівень жовчних 

кислот, АлАТ, ЛФ, загального холестерину за рахунок фракцій низької та 

дуже низької щільності). 
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Застосування рекомендованого комплексу заходів позитивно 

відобразилось на перебігу вагітності, стані плода та новонародженого. Так, 

достовірно нижче була частота загрози передчасних пологів (34,5 %) та 

дистресу плода (27,63 %). У 1,5 раза нижчою виявилась частота прееклампсії 

(24,1 %) та ЗРП (20,7 %). Відмічена вища оцінка БПП (8,68±0,47 балу), 

менша частота та тяжкість гемодинамічних порушень: порушення 

гемодинаміки I-II ступеня – у 8 (27,6 %) вагітних, критичні порушення 

кровотоку – у 6,9 % жінок. Нижчою була частота розродження шляхом 

кесаревого розтину (44,9 %) та передчасних пологів (27,6 %), кровотеч в 

пологах (13,8 %) і післяпологовому періоді (6,9 %). 

Спостерігався кращий стан новонароджених при застосуванні у матері 

рекомендованого комплексу. Без асфіксії народилось 69,0 % дітей, маса тіла 

при народженні менше 2500 г відмічена лише у 2 (6,9 %) новонароджених. 

Відмічена достовірно нижча частота порушень раннього неонатального 

періоду (41,4 проти 70,7 % при веденні вагітності у матері за протоколами 

МОЗ, p < 0,05). При цьому суттєве зниження спостерігалось для частоти РДС 

(13,8 %), гастроінтестінального синдрому (13,8 %) та жовтяниці (17,2 %). 

Таким чином, доведена ефективність комплексу лікувально-

профілактичних заходів для жінок, що залучені до програм ДРТ, з високим 

ризиком ВПХВ, дозволяє рекомендувати його для широкого застосування у 

клінках ДРТ, жіночих консультаціях та родопомічних закладах.  
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Розділ 8  

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Внутрішньопечінковий холестаз вагітних (ВПХВ) є найпоширенішим 

захворюванням печінки, пов’язаним з вагітністю. Зазвичай розвивається у 

третьому триместрі вагітності і проявляється свербежем, а також підвищеним 

рівнем жовчної кислоти та/або аланінамінотрансферази [44 ]. Клінічні ознаки 

швидко зникають після пологів; однак існує високий ризик повторного 

виникнення при наступних вагітностях [88]. ВПХВ пов’язаний з підвищеним 

ризиком перинатальних ускладнень (передчасних пологів, дистрес плода, 

розладів дихання, навіть мертвонародження) [32]. Підвищений рівень 

гестаційних гормонів та генетична схильність є важливими факторами 

розвитку ВПХВ; серед останніх головну роль відіграють мутації 

гепатобіліарних транспортних білків [58].  

При веденні пацієнток з ВПХВ контролюються біохімічні показники та 

стан плода [59]. Терапевтичний менеджмент спрямований на зменшення 

клінічних симптомів, нормалізацію біохімії матері та запобігання 

перинатальних ускладнень. Фармакологічне лікування 

внутрішньопечінкового холестазу вагітності полягає у введенні 

урсодезоксихолевої кислоти для зниження рівня загальних жовчних кислот і, 

можливо, зменшення свербежу. При цьому в одному з останніх досліджень 

не виявлено значущого впливу на симптоми материнського свербежу або 

зменшення несприятливих перинатальних наслідків [67]. Якщо лікування не 

ефективне при загостренні клінічних симптомів розглядають можливість 

передчасних пологів [51]. 

Вагітні після програм ДРТ є групою підвищеного ризику ВПХВ та 

інших акушерських і перинатальних ускладнень [58], своєчасна оцінка такого 

ризику і профілактика ускладнень у цієї категорії вагітних дозволить знизити 

їх частоту.  
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Тому, метою дослідження було – підвищення ефективності 

прогнозування та профілактики акушерських та перинатальних ускладнень 

при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми  

допоміжних репродуктивних технологій на основі оновлених факторів 

ризику. 

Відповідно до мети виконані наступні завдання: встановити  

особливості перебігу ВПХВ, частоту і структуру акушерських і 

перинатальних ускладнень у жінок, вагітних після ДРТ; оцінити 

вегетативний і психоемоційний стан та якість життя обстежених пацієнток; 

уточнити патогенетичні механізми акушерських і перинатальних ускладнень 

при ВПХВ після ДРТ; виділити фактори ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень, оцінити їх інформативність, побудувати 

алгоритм прогнозування; розробити лікувально-профілактичний комплекс 

попередження акушерських і перинатальних ускладнень при ВПХВ після 

ДРТ, перевірити його ефективності. 

У більшості (62,5 %) пацієнток основної групи діагноз ВПХВ 

встановлено після 30 тижнів вагітності, у інших (37,5 %) – від 24 до 30 

тижнів. Деякі пацієнтки (27,5 %) відмічали короткочасні епізоди проявів 

ВПХВ до 24 тижнів вагітності. Провідним клінічним симптомом був шкірний 

свербіж: від незначного локального (долоні, ступні, передня черевна стінка, 

передпліччя, гомілки) у 42,5 % пацієнток до нестерпного генералізованого, 

що посилюється вночі, супроводжується безсонням та психоемоційними 

розладами у 12,5 % жінок. Свербіж супроводжувався розчісуваннями шкіри з 

поодинокими екскоріаціями 75,0 % до множинних екскоріацій у 15,0 %. У 

переважної більшості вагітних з ВПХВ клінічні прояви з боку ШКТ не 

відмічались, найчастіше спостерігали тошноту (35,0 %), поодинокі випадки 

блювоти (5,0 %), стеатозу (7,5 %) та зниження апетиту (12,5 %). У 7 (17,5 %) 

жінок ВПХВ мав тяжкий перебіг (нестерпний свербіж з порушеннями 

загального стану, жовтяниця, значне підвищення рівня жовчних кислот, 

суттєві зміни інших лабораторних показників).  
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Проводилась диференціальна діагностика з обтураційною жовтяницею, 

жовчокам’яною хворобою, гепатитами, HELLP-синдромом, прееклампсією, 

гострою жировою дистрофією печінки, шкірними захворюваннями, 

алергічними реакціями, інфекційним мононуклеозом (вірус Епштейна - Барр) 

і цитомегаловірусом; гострими та хронічними гепатитами, спадковими 

захворюваннями печінки. УЗД органів черевної порожнини - без 

особливостей. Маркери вірусних гепатитів негативні. 

Розподіл за віком жінок, що завагітніли після застосування ДРТ, дещо 

відрізнявся у бік зростання. Якщо в контрольній групі третина (32,0 %) жінок 

була у віці до 25 років, у основній групі та у групі порівняння у цьому віці 

були лише 1 (5,0 %) та 3 (7,5 %) жінки відповідно (p<0,05 в обох випадках). 

При цьому у основній групі майже третина (27,5 %) жінок старших за 35 

років (проти 12,5 та 8,0 % у групі порівняння та контрольній групі, p<0,05), 

що відповідає даним інших дослідників, які відносять вік старше 35 років до 

факторів ризику ВПХВ. 

У жінок з ВПХВ суттєво вища частота алергії в анамнезі (35,0 % проти 

17,5 та 18,0 % відповідно, p<0,05), патології печінки (20,0 % проти 7,5 та 

4,0%, p<0,05) та захворювань ШКТ (25,0 % проти 10,0 та 6,0 %, p<0,05). 

За паритетом вагітностей та пологів групи суттєво не розрізнялись. 

Звертає на себе увагу той факт, що у третини жінок ВПХВ розвинувся 

повторно (30,0 % жінок основної групи відмітили ВПХВ при попередніх 

вагітностях, тоді як у групі порівняння та в контролі були лише одиночні 

випадки). Більше 40 % (42,5 %) пацієнток основної групи вказували на 

обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез (ВПХВ у матері та/або рідної сестри), 

що свідчить про спадкову обумовленість захворювання. Майже третина  

вагітних з ВПХВ (27,5 % проти 12,5 та 2,0 % в групі порівняння та в 

контролі, p<0,05) мали в анамнезі синдром полікистозних яєчників (СПКЯ), 

що також може бути фактором ризику даного ускладнення вагітності. 

У І половині теперішньої вагітності у пацієнток основної групи у 2 

рази частіше по відношенню до інших груп спостерігався ранній гестоз 
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(тошнота та блювота вагітних).  

У ІІ половині вагітності у більшості жінок при маніфестації ВПХВ 

відмічено загрозу передчасних пологів (60,0 % проти 32,5 та 4,0 % у групі 

порівняння та в контролі відповідно, p<0,05). Плацентарна дисфункція 

діагностувалась у половини жінок обох груп після ДРТ, що відповідає 

літературним даним про те, що ВПХВ не підвищує частоту плацентарної 

дисфункції [33]. Частота дистресу плода у жінок з ВПХВ була майже у 2 рази 

вищою ніж у пацієнток без цього ускладнення (47,5 % проти 25,0 % 

відповідно, p<0,05). Вища також і частота прееклампсії (40,0 % проти 22,5 %, 

p<0,05). 

Загальна оцінка біофізичного профілю плода (БПП), найбільш 

об’єктивної інтегральної оцінки його стану, у пацієнток з ВПХБ склала 

7,23±0,48 проти 9,36±0,41 та 9,93±0,16 балу у жінок групи порівняння та 

контрольної групи відповідно (p<0,05 в обох випадках). 

Гемодинамічні порушення матково-плацентарно-плодового кровообігу 

I-II ступеня у були виявлені у 22 (55,0 %) вагітних основної групи проти 11 

(25,0%) пацієнток групи порівняння (p<0,05) та у 12 (12,0 %) жінок 

контрольної групи (р <0,05). Критичні порушення кровотоку були виявлені у 

6 (15,0 %) жінок основної групи  та 2 (5,0 %) жінок групи порівняння, що 

стало показанням до дострокового розродження у 5 (12,5 %) та 1 (2,5 %) 

випадку відповідно (p<0,05). 

Переважна більшість жінок основної групи розроджена шляхом 

кесаревого розтину (70,0 % проти 52,5 % пацієнток групи порівняння, 

p>0,05). Передчасними були пологи майже у половини пацієнток з ВПХВ 

(45,0 % проти 20,0 % у групі порівняння, p<0,05), що співпадає з думкою 

інших дослідників про збільшення ризику передчасних пологів при ВПХВ 

[14 ]. У третини жінок (35,0 % проти 17,5 % у групі порівняння) відмічено 

дистрес плода в пологах. У 27,5 % в основній групі проти 12,5 % у групі 

порівняння пологи ускладнились кровотечею більше 5 % маси тіла, що може 

бути зумовлено дефіцитом вітаміну К, характерним для ВПХВ. 
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Післяпологовий період у пацієнток основної групи характеризувався 

збільшеною у 4 рази відносно групи порівняння частотою пізніх кровотеч 

(20,0% проти 5,0 % відповідно, p<0,05).  

У основній групі відмічено 1 випадок антенатальної смертності 

(25,0‰), народилось 39 живих дітей. У групі порівняння та в контрольній 

групі випадків перинатальної смертності не відмічено. 

Аналіз розподілу дітей по групах за станом при народжені показав, що 

майже половина дітей основної групи народилась в асфіксії різного ступеня 

тяжкості (48,7 % проти 27,5 та 8,0 % у групах порівняння та контрольній 

відповідно, p<0,05), при цьому у 10,3 % діагностована тяжка асфіксія (проти 

2,5 % у групи порівняння, p<0,05), у контрольній групі випадків тяжкої 

асфіксії не відмічено.  

Розподіл за масою дітей жінок, що перенесли ВПХВ, також мав свої 

особливості. Так, майже третина дітей народилась з масою тіла нижче 2500 г, 

що суттєво вище відповідної частки як серед дітей від жінок контрольної 

групи, так і групи порівняння (30,8 % проти 4,0 та 12,5 % відповідно, p<0,05), 

що обумовлено як високою частотою передчасних пологів, так затримкою 

внутрішньоутробного розвитку.  

У 74,4 % новонароджених від матерів основної групи відмічені 

різноманітні порушення періоду ранньої неонатальної адаптації (проти 45,0 

% у групі порівняння, p<0,05), серед яких найбільше виділялись: РДС (35,9 % 

проти 15,0 та 2,0 % у групі порівняння та контрольній групі, p<0,05), 

жовтяниця (43,6 % проти 17,5 та 8,0 %, p<0,05) та гастроінтестінальний 

синдром (30,8 % проти 15,0 та 6,0 % відповідно, p<0,05). Звертає на себе 

увагу підвищена у 2 рази відносно групи порівняння частота геморагічного 

синдрому (17,9 проти 7,5 %, p>0,05). 

Для жінок з безпліддям, а особливо тих, що мають тривалий 

негативний досвід його лікування та/або перинатальні втрати в анамнезі, 

характерні суттєві психоемоційні розлади [71]. Можна припусти погіршення 

психоемоційного стану та зниження якості життя у жінок після ДРТ з ВПХВ, 
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що проявляється дискомфортними відчуттями. Проводяться окремі 

дослідження психоемоційного стану у жінок з безпліддям та вагітних після 

ДРТ [49], проте, в доступній нам науковій літературі інформації відносно 

подібних досліджень саме у вагітних після ДРТ з ВПХВ нами не виявлено. 

Аналіз анкетування респонденток за опитувальником Вейна ОМ 

показав, що при навіть фізіологічна вагітність супроводжується змінами 

вегетативного статусу, сумарна кількість балів у жінок всіх груп 

перевищувала порогове значення (15 балів), проте найвищу інтегральну 

оцінку отримали вагітні після ДРТ з ВПХВ (52 [45;60] балів проти 36 [28; 45] 

балів у групі порівняння та 24 [16; 32] бали у жінок контрольної групи, 

р<0,05).  

Аналіз частоти симптомів СВД показує, що в основній групі вагітних 

вона суттєво вища відносно контрольної групи практично за всіма 

показниками. Найвищою при наявності ВПХВ виявилась частота розладів 

сну (80,0 % проти 35,0 % та 10,0 % у групі порівняння та в контрольній групі, 

р<0,05). дуже високою (достовірно вищою, як відносно групи без впхв так і 

відносно жінок зі спонтанною вагітністю) була частота нападів головного 

болю (75,0 %), порушення функції травлення (72,5 %), зниження 

працездатності, швидка втомлюваність (65,0 %), підвищена пітливість (60,0 

%), відчуття серцебиття, завмирання, зупинки серця (57,5 %), відчуття 

затруднення дихання, нестачі повітря (50,0 %). 

Враховуючи, що при анкетуванні за опитувальником Вейна ОМ 

переважна більшість (80,0 %) респонденток з ВПХВ відмітила розлади сну, 

додатково була проведена оцінка якості сну, особливостей засинання і 

пробудження (Вейн ОМ, Левин ЯИ, 1998). Більше третини вагітних (37,5 %) 

основної групи набрали за відповідним опитувальником менше 18 балів, що 

відповідає суттєвим порушенням якості сну, тоді як у групах порівняння і в 

контролі частка жінок таких була меншою майже в 4 і 10 разів (10,0 % та 4,0 

%, відповідно, р<0,05). Переважна більшість (78,0 %) жінок контрольної 

групи оцінила якість свого сну як нормальну, натомість у групі порівняння 
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нормальний сон мала майже половина жінок (47, 5 %), а в основні групі – 

лише чверть (25,0 %).  

Здатність організму людини до адаптивних реакцій на зовнішні та 

внутрішні стресові подразники, хронічний стрес обумовлена особистісними 

характеристиками, зокрема рівнем тривожності. Шкала реактивної і 

особистісної тривожності Спілбергера у модифікації Ханіна ЮЛ (1976) є 

єдиною методикою, яка дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і 

як властивість особистості, і як стан.  

Результати тестування показали, що у жінок основної групи 

тривожність як особистісна риса індивідуму достовірно вища відносно 

показника здорових жінок, а ще вища бальна оцінка реактивної (ситуативної) 

тривожності у даний момент часу, яка достовірно відрізняється від результату 

самооцінювання і жінок групи порівняння, і вагітних контрольної групи.  

Дуже висока тривожність (оцінка більше 50 балів) особистісної і 

реактивної тривожності відмічена більш ніж у половини (57,5 %) опитуваних 

основної групи (проти 22,5 % та 4,0 % у контрольній групі, р<0,05), такий 

рівень супроводжується неврозами, психоемоційними зривами. Дуже низька 

тривожність (менше 15 балів), яка відмічалась у 10,0 % пацієнток основної 

групи та 5,0 % групи порівняння навпаки асоціюється з депресивними 

станами, низьким рівнем асоціації.  

Як високий рівень, так і низький рівень тривожності часто асоціюється 

з депресивними станами, що й було підтверджено оцінкою за шкалою 

депресії Бека. Прояви депресії від легких до високих відмічались більш ніж у 

половини (55,0 %) пацієнток основної групи, тоді як у групі порівняння та 

контрольній групі таких було лише 27,5 та 8,0 % жінок відповідно (р<0,05). 

Високий рівень депресії відмічено лише в основній групі та групі порівняння 

(7,5 та 2,5 %), середній рівень депресії – у 15,0 % вагітних основної групи 

проти 7,5 % та 2,0 % у групі порівняння та в контролі. У всіх групах у 

структурі проявів депресії переважали легкі форми (59,1 % проти 62,6 % та 

75,0 % відповідно, р<0,05). 
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Враховуючи симптоматику ВПХВ, яка суттєво впливає на загальний 

стан вагітної жінки, виявлені вегетативні порушення, розлади сну, високу або 

надто низьку тривожність, ознаки депресивних станів можна припустити 

зниження якості життя цих пацієнток. Для підтвердження даної гіпотези 

проведено тестування за найбільш поширеним методом вимірювання якості 

життя, пов’язаного зі здоров’ям, опитувальником SF-36.  

За нашими даними, якість життя вагітних після ДРТ нижча, ніж при 

спонтанній вагітності, хоча і в контрольній групі за деякими шкалами 

медіана бальної оцінки нижча 90 балів. Жінки групи порівняння достовірно 

нижче ніж вагітні контрольної групи оцінили свою якість життя за деякими 

шкалами («Загальне здоров'я», «Життєздатність», «Психологічного здоров'я). 

Аналіз інтегральних параметрів свідчить, що пацієнтки контрольної групи та 

групи порівняння, нижче оцінюють психологічний компонент здоров’я, ніж 

фізичний (на 10 та 6 балів відповідно).  

Суттєво нижча відносно контрольної групи медіанна оцінка якості 

життя отримана у вагітних  після ДРТ з ВПХВ як за більшістю основних 

шкал опитувальника (окрім шкал «Фізична діяльність» та «Роль фізичних 

обмежень життєдіяльності»), так і за інтегральними параметрами. При цьому 

оцінка фізичного компоненту якості життя виявилася на 2 бали нижчою ніж 

психологічного. Найнижче ці вагітні оцінили свою життєздатність (56 [40; 

70] проти 70 [62; 86] та 88 [70; 90] балів у жінок групи порівняння та 

контрольної групи, р < 0,05) та загальне здоров'я (62 [50;72] проти 80 [70; 86] 

та 92 [88; 96] балів відповідно, р < 0,05). Менше 70 балів була і медіанна 

оцінка шкали «Психологічне здоров'я» (68 [48; 76]). Достовірно нижчий бал 

інтегрального показника фізичного здоров'я у пацієнток з ВПХВ ( 70 [58; 89] 

проти 84 [75;92] та 92 [87;98] балів у жінок групи порівняння та контрольної 

групи, р < 0,05) очевидно є відображенням фізичного дискомфорту, 

пов'язаного з цією патологію. 

Отже, у жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних після 

застосування допоміжних репродуктивних технологій встановлено 
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порушений вегетативний та психоемоційний стан, знижена якість життя. 

Жінки після застосування допоміжних репродуктивних технологій з високим 

ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітних потребують оцінки 

вегетативного та психоемоційний стану, корекції виявлених порушень для 

нормалізації якості їх життя, досягнення позитивних перинатальних 

результатів. 

Отже, за нашими даними ВПХВ у вагітних після ДРТ асоціюється з 

високою частотою акушерських і перинатальних ускладнень, для подальшого 

аналізу, визначення факторів ризику таких ускладнень, розробки способу їх 

прогнозування та профілактики ми розділили основну групу обстежених на 

дві підгрупи: 1-ша підгрупа – 22 (55,0 %) вагітні після ДРТ з ВПХВ, у яких 

відмічені суттєві акушерські та перинатальні ускладнення (антенатальні 

втрати, дистрес плода, передчасні пологи, тяжка асфіксія та РДС у 

новонароджених) та 2-га підгрупа - 18 (45,0 %) вагітних без відмічених 

ускладнень. 

За результатами генетичного дослідження, гомозиготний варіант 

генотипу СС за поліморфізмом C3435T гену MDR1 виявлено у 5 (12,5 %) 

вагітних після ДРТ з ВПХВ та 11 (27,5 %) пацієнток без ВПХВ, тобто частота 

його зустрічання при ВПХВ нижча більш ніж у 2 рази (p<0,05) відносно 

групи порівняння і майже у 2 рази відносно даних для популяції України 

(22,4 % за результатами Горовенко НГ). Гетерозиготний варіант генотипу 

зустрічався зі статистично однаковою частотою в обох групах (62,5 % та 55,0 

% у основні групі та групі порівняння, p>0,05). Гомозиготний варіант ТТ 

поліморфізму гену MDR1 у групі з ВПХВ відмічено у 1,5 раза частіше, ніж 

без ВПХВ (25,0 % проти 17,5 %), проте ця різниця не була статистично 

значимою. Загальна частота зустрічання алелю Т за поліморфізмом C3435T 

гену MDR1 (гетеро- та гомозиготного варіанту) склала 87,5 % проти 72,5 % 

(p<0,05).  

Дослідження поліморфізму C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з 

ВПХВ залежно від розвитку акушерських і перинатальних ускладнень  
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виявило незначне підвищення частоти зустрічання мутантного алелю Т (90,9 

% проти 83,4 %, p>0,05) переважно за рахунок гомозиготного варіанту (27,3 

% проти 22,2 % відповідно, p>0,05). При цьому частота гомозиготного за 

«диким» алелем С варіанту поліморфізму гену MDR1 у обох підгрупах була 

у 2 та 1,5 раза нижча у порівнянні з популяційною частотою (9,1 % та 16,7 % 

проти 22,37 % у підгрупах 1 та 2 проти значення у популяції відповідно).  

Отже, встановлена достовірно вища частота зустрічання мутантних 

варіантів поліморфізму C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з ВПХВ, що 

відповідає літературним даним про роль даного гену у розвитку 

внутрішньопечінкового холестазу, зокрема ВПХВ [29]. Виявлено також 

підвищення частоти зустрічання алелю Т у пацієнток цієї групи при 

наявності акушерських і перинатальних ускладнень відносно вагітних без 

суттєвих ускладнень, яке проте не було достовірним, тому потребує 

подальших більш масштабних досліджень для жінок, що приймають участь у 

програмах ДРТ, з метою розробки відповідних рекомендацій щодо 

особливості фармакотерапії та врахування ризику ВПХВ. 

У вагітних після ДРТ виявлені характерні ультразвукові ознаки, що 

асоціюються з ВПХВ, проте не є специфічними. Так, у третини жінок 

відмічалась гіперехогенність печінки (32,3 % проти 15,0 та 6,0 % у пацієнток 

групи без ВПХВ та вагітних контрольної групи відповідно, p<0,05). 

Найчастішими проявами ВПХВ були підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових жовчних протоків (37,5 % проти 10,0 та 4,0 % 

відповідно, p<0,05) наявність біліарного сладжу (42,5 % проти 10,0 та 6,0 %,  

p<0,05) - скупчення кристалів холестерину, пігментних кристалів і солей 

кальцію в одному утворенні, що виникає в жовчовивідних шляхах і 

характерне для біліарної патології, зокрема ВПХВ [Успенская Бессимпт, 

2018]. У жінок основної групи відносно вагітних інших груп більш висока 

частота таких УЗД-ознак, як нечіткість судинного малюнка печінки (22,5%), 

звуження просвіту внутрішньопечінкових жовчних протоків (12,5 %), 
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розширення внутрішньопечінкових жовчних протоків (10,0 %) та 

жовчокам’яної хвороби (15,0 %). 

Аналіз частоти відмічених УЗД-ознак у підгрупах 1 та 2 показав 

приблизно у 2 рази вищі значення у жінок з ВПХВ та акушерськими і 

перинатальними ускладненнями, що очевидно обумовлено більш 

вираженими функціональними порушеннями печінки та жовчовивідних 

шляхів і відповідно тяжчими проявами ВПХВ. Так, у пацієнток підгрупи 1 

відмічена достовірно вища частота для наступних ознак: 40,9 % - 

гіперехогенність печінки, 31,8 % - нечіткість судинного малюнка печінки, 

45,5 % - підвищення ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків, 

54,5 % - біліарний сладж. 

Дослідження найбільш характерних біохімічних ознак ВПХВ у 

вагітних після ДРТ показало наступне. За нашими даними, у жінок після ДРТ 

без ВПХВ відмічались незначні зміни біохімічних показників і лише 

холестерин був достовірно підвищений відносно вагітних контрольної групи. 

Для пацієнток же основної групи відмічено підвищення всіх показників, які 

вважаються характерними для ВПХВ [31]. Так, виявлено підвищений у 2 

рази рівень загального білірубіну (19,8±2,45 мкмоль/л проти 9,7±1,84 та 

7,4±1,49 мкмоль/л у жінок групи порівняння та контрольної групи, p<0,05), у 

3 рази підвищена концентрація жовчних кислот (37,75±5,14 мкмоль/л проти 

8,86±3,25 та 7,15±2,12 мкмоль/л відповідно, p<0,05) та печінкових ферментів. 

Достовірно підвищена і концентрація ГГТП та ЛФ. Звертає на себе увагу 

підвищений рівень холестерину (7,84±0,45 мкмоль/л проти 5,1±0,47 та 

3,8±0,41 мкмоль/л відповідно, p<0,05)  переважно за рахунок фракцій низької 

та наднизької щільності та концентрації тригліцеридів (2,4±0,24 мкмоль/л 

проти 1,5±0,32 та 1,3±0,19 мкмоль/л відповідно, p<0,05). 

Аналіз біохімічних ознак ВПХВ у підгрупах 1 та 2 (табл. 5.4) виявив 

певні відмінності в показниках, проте достовірне підвищення у групі 

пацієнток після ДРТ з ВПХВ та акушерськими та перинатальними 

ускладненнями встановлено лише для вмісту в крові загального білірубіну 
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(22,5±2,05 мкмоль/л проти 16,3±1,23 мкмоль/л у жінок без суттєвих 

гестаційних порушень, p<0,05) та жовчних кислот (42,8±5,14 мкмоль/л проти 

33,45±2,75 мкмоль/л відповідно, p<0,05). 

Останніми роками велика увага приділяється вітаміну D, проводиться 

багато досліджень, якими підтверджено його роль не тільки для підтримки 

рівня кальцію в крові та нормального росту і розвитку кісток, а і як 

універсального регулятора багатьох процесів в організмі, зокрема розвитку 

вагітності та формування ВПХВ [91]. Зважаючи на вищевідмічене, ми 

провели дослідження концентрації в крові проміжного продукту обміну 

вітаміну D - 25-оксихолекальциферола (25 (ОН) D3 або кальцидіол), що 

відображає забезпеченість організму вітаміном D3. У жінок після ДРТ рівень 

показника виявився зниженим, а в пацієнток основної групи встановлене 

достовірне зниження відносно контрольної групи (23,67±4,17 нг/мл проти 

38,82±4,36 нг/мл, p<0,05), яке згідно класифікації для центральної Європи 

вважається субоптимальним рівнем (нижче 30 нг/мл), а в деяких пацієнток 

навіть діагностовано дефіцит вітаміну (рівень кальцидіолу менше 20 нг/мл), 

що свідчить про роль вітаміну D у патогенезі ВПХВ.  

Відповідно до отриманих нами даних у пацієнток підгрупи з ВПХВ та 

акушерськими ускладненнями встановлено стан дефіцитний по вітаміну D: 

середній рівень кальцидіолу склав 18,68±3,98 нг/мл проти 26,14±4,17 нг/мл 

(p>0,05). 

Відомо, що поряд із генетичними та екзогенними чинниками 

гормональні фактори відіграють суттєву роль у розвитку ВПХВ [84], 

зокрема, показано патогенетичний вплив кортизолу, прогестерону та 

естрадіолу. Зміни метаболізму прогестерону також можуть відігравати певну 

роль у патогенезі ВПХ. У деяких генетично схильних жінок утворення 

великої кількості метаболітів сульфатованого прогестерону при вагітності, 

може призвести до насичення печінкової транспортної системи, яка 

використовується для жовчовиділення [29, 30]. 
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У жінок після ДРТ з ВПХВ вже у І триместрі вагітності відмічався 

підвищений відносно показника контрольної групи рівень кортизолу 

(3,15±0,32 проти 2,22±0,35 нг/мл, p<0,05). У ІІІ триместрі при маніфестації 

ВПХВ рівень кортизолу в основній групі вже суттєво перевищував і 

відповідне значення в групі порівняння (9,1±1,1 проти 6,3±0,8 нг/мл 

відповідно, p<0,05), що відповідає стресогенному впливу даного 

захворювання. 

Середні рівні статевих гормонів (прогестерон, естрадіол) у І триместрі 

вагітності у жінок основної групи були достовірно підвищеними відносно 

пацієнток контрольної групи, що можливо пояснюється як гормональною 

підготовкою до ДРТ, так і прогестероновою підтримкою вагітності. У ІІІ 

триместрі вагітності рівні статевих гормонів зросли у пацієнток всіх груп. 

При цьому концентрація прогестерону у основній групі була достовірно 

вищою від показника жінок групи порівняння, у яких його рівень був 

достовірно зниженим відносно вагітних контрольної групи. Концентрації 

естрадіолу у жінок основної групи та групи порівняння була достовірно 

нижча за показник контрольної групи, проте в основній групі його рівень був 

у 1,5 раза вищим, ніж у групі порівняння. Отже, отримані нами результати 

підтвердили асоціацію підвищених рівнів кортизолу, прогестерону та 

естрадіолу з ВПХВ у вагітних після ДРТ. 

Аналіз отриманих даних гормональних досліджень виявив також їх 

роль у виникненні акушерських і перинатальних ускладнень при ВПХВ у 

вагітних після ДРТ. Так, уже в І триместрі відзначались достовірно 

підвищені рівні прогестерону та естрадіолу, що, з одного боку позитивно 

впливає на підтримку гестаційного процесу, а з іншого, підвищує ризик 

ВПХВ та його ускладнень. У ІІІ триместрі ВПХВ з акушерськими та 

перинатальними ускладненнями асоціюється з достовірно вищою 

концентрацію стресового гормону кортизолу (3,42±0,34 проти 2,91±0,26 

нг/мл у пацієнток ВПХВ без інших ускладнень, p<0,05) та прогестерону 

(421,7±15,6 проти 372,7±17,4 нмоль/л відповідно, p<0,05). 
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Враховуючи підвищений ризик кровотеч при ВПХВ та важливу роль 

печінки в гемостазі, яка є місцем синтезу факторів згортання та їхніх 

інгібіторів, ми вважали за доцільне оцінити можливі розлади в системи 

гемостазу при ВПХВ.   

Аналіз тромбоцитарної ланки системи гемостазу не виявив суттєвих 

відмінностей у пацієнток досліджуваних груп. При цьому виявлена певна 

схильність до гіпокоагуляції у вагітних з ВПХВ (відносне зниження 

протромбінового індексу та подовження АЧТЧ), що може бути обумовлено 

порушеннями стану печінки та недостатністю вітаміна К і може вказувати на 

ризик кровотеч в пологах та післяпологовому періоді [79]. Тоді як стан 

системи гемостазу жінок після ДРТ без ВПХВ (група порівняння) 

характеризується певною схильністю до гіперкоагуляції та тромбоутворення.  

Проведений додатковий аналіз можливої ролі системи гемостазу у 

виникненні акушерських та перинатальних ускладнень при ВПХВ у вагітних 

після ДРТ не виявив достовірної різниці майже всіх досліджених показників 

у відповідних підгрупах пацієнток. Достовірно зниженим у підгрупі 1 

виявився лише протромбіновий індекс (96,2±1,8 проти 102,7±2,1 % у вагітних 

підгрупи 2, p<0,05). 

Проведені дослідження виявили потенційні патогенетичні фактори 

розвитку ВПХВ у вагітних після ДРТ та виникнення на цьому тлі 

акушерських і перинатальних ускладнень.  

Виявлено підвищення частоти зустрічання алелю Т при наявності 

акушерських і перинатальних ускладнень, що потребує розробки відповідних 

рекомендацій щодо особливості фармакотерапії у вагітних після ДРТ та 

врахування ризику ВПХВ і ускладнень вагітності.  

У жінок з ВПХВ та акушерськими і перинатальними ускладненнями 

виявлена у 2 рази вища частота характерних УЗД-ознак, що очевидно 

обумовлено більш вираженими функціональними порушеннями печінки та 

жовчовивідних шляхів і відповідно тяжчими проявами ВПХВ. Так, у 40,9 % 

пацієнток відмічена гіперехогенність печінки, у 31,8 % - нечіткість 
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судинного малюнка печінки, у 45,5 % - підвищення ехогенності 

внутрішньопечінкових жовчних протоків, у 54,5 % - біліарний сладж. Також 

встановлено підвищення для вмісту в крові загального білірубіну та жовчних 

кислот, стан дефіцитний по вітаміну D, підвищений рівень кортизолу, 

підвищена концентрація прогестерону і естрадіолу у І триместрі та вищий 

рівень прогестерону у ІІІ триместрі вагітності, зниження протромбінового 

індексу. 

Таким чином, встановлено цілу низку показників, які можуть бути 

використані при побудові математичної моделі прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень та розробці схеми ведення вагітності при ВПХВ у 

вагітних після ДРТ. 

Розрахунки для розробки алгоритму прогнозування проводили на 2-х 

групах пацієнток: 1 – 22 вагітні після ДРТ з ВПХВ, у яких були акушерські та 

перинатальні ускладнення, 2 – 18 22 вагітних після ДРТ з ВПХВ, у яких не 

зафіксовано ознак суттєвих акушерських та перинатальних ускладнень. Для 

аналізу за результатами проведених комплексних досліджень відібрано 28 

потенційних факторів ризику. 

За результатами, проведеного аналізу анамнестичних показників 

виділили 15 факторів ризику, які можуть бути використані при виділенні 

групи високого ризику ускладнень вже при першому зверненні вагітної 

жінки до жіночої консультації. Розрахована частота зустрічання можливих 

значень показників обчислена інформативність (за формулою дивергенцій 

Кульбака). За нашими даними, для обраної когорти вагітних найвищу 

інформативність очікувано мали показники «ВПХ при попередніх вагітності» 

(І = 65,11) та «Обтяжений сімейний анамнез – ВПХ у матері і/або сестри» (І = 

65,11), як фактори, що обумовлюють виникнення ВПХВ і відповідно його 

ускладнень. Висока інформативність (більше 30) визначена для показників 

«Вік» та  «Патологія печінки». Найменш інформативним у цій групі виявився 

показник «СПКЯ в анамнезі». 
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Нами встановлено, що ВПХВ у вагітних після ДРТ асоціюється з 

вегето-судинними та психо-емоційними порушеннями, що також негативно 

впливає на їх якість життя та можливість виникнення акушерських і 

перинатальних ускладнень, тому ми включили до можливих факторів ризику 

показники вегетативної регуляції, психоемоційного стану та якості життя.  

Ця група показників мала дещо нижчу середню інформативність, ніж 

попередня. До найбільш інформативних потрапили фактори «Оцінка 

наявності синдрому вегето-судинної дисфункції за Вейном ОМ більше 40 

балів» (І = 35,59) та наявність депресії» (І = 30,73). 

Порушення стану печінки та жовчовивідних шляхів відносять до 

патогенезу ВПХВ і обумовлених ним ускладнень, отже до списку можливих 

факторів ризику включили ультразвукові показники їх стану, серед яких 

найвищу оцінку інформативності отримали показники «Наявність біліарного 

сладжу» (І = 40,29) та «Гіперехогенність печінки» (І = 35,98).  

За результатами наших комплексних досліджень у патогенезі 

акушерських і перинатальних ускладень при ВПХВ певне значення мають 

поліморфізм C3435T гену MDR1, рівень загального білірубіну та ЖК, 

насиченість вітаміном Д, стан гормонального профілю і системи гемостазу. 

Проведена оцінка інформативності цих показників встановила найвищу 

значимість для показників «Рівень жовчних кислот більше 40 мкмоль/л» (І = 

150), «Загальний білірубін більше 20 мкмоль/л» (І = 82,42») та «Рівень 

прогестерону вище 110 нмоль/л», які асоціюють з тяжкими формами ВПХВ. 

Досить висока інформативність встановлена також для наявності дефіциту 

вітаміну Д за рівнем кальцидіолу (І = 38,73). 

Проведені розрахунки інформативності відібраних факторів ризику 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з високим 

ризиком ВПХВ дозволили обрати з 28 можливих 12 найбільш інформативних 

(інформативність більше 30), за зниженням інформативності: рівень жовчних 

кислот більше 40 мкмоль/л, загальний білірубін більше 20 мкмоль/л, рівень 

прогестерону більше 110 нмоль/л, обтяжений сімейний анамнез (ВПХВ у 
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матері і/або сестри), ВПХВ при попередніх вагітності, біліарний сладж, 

патологія печінки, рівень кальцидіолу менше 20 нг/мл (недостатність 

вітаміну D), гіперехогенність печінки, оцінка СВД за Вейном ОМ більше 40 

балів, вік жінки, рівень депресії.  

За основу побудови алгоритму прогнозування взята послідовна 

процедура Вальда в модифікації Генкіна, у відповідності до якої розраховані 

прогностичні коефіцієнти (ПК) для обраних найбільш інформативних 12 

показників і побудована прогностична таблиця (ДПТ), як інформаційна 

основа роботи алгоритму прогнозування. Показники в таблиці розташовують 

за зменшенням інформативності.  

У результаті експериментального прогнозування ми можемо 

встановити емпіричні пороги на рівні a1 = 4, a 2 = - 4. Алгоритм віднесення 

вагітних жінок після ДРТ до групи високого ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень у вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ 

полягає в послідовному (за показниками) підрахунку суми ПК (S) і 

порівнянні на кожному кроці з порогами. При S більше або дорівнює а1 

виноситься рішення "Високий ризик акушерських і перинатальних 

ускладнень". Якщо S менше або дорівнює а2, то виноситься рішення 

"Помірний ризик акушерських і перинатальних ускладнень". Якщо 

розглянуті всі показники, а сума ПК не досягла жодного з порогів, прогноз 

вважається невизначеним. 

Таким чином, прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень 

у вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ дозволяє здійснювати 

диференційоване ведення таких жінок. Якщо отримано результат "Низький 

ризик акушерських і перинатальних ускладнень", подальше ведення 

вагітності проводиться відповідно до протоколів МОЗ. Якщо результат 

"Високий ризик акушерських і перинатальних ускладнень", жінці 

проводиться додатковий курс патогенетичного лікування. Застосування такої 

схеми дозволить знизити частоту виникнення акушерських і перинатальних 

ускладнень у даної категорії жінок. 
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Для перевірки точності роботи алгоритму прогнозування проведено 

комплексне обстеження 25 вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ. За 

прогнозом високий ризик акушерських і перинатальних ускладнень був у 17 

пацієнток (у всіх прогноз справдився), у інших 8 прогнозувався помірний 

ризик розвитку акушерських і перинатальних ускладнень і у 5 прогноз 

справдився, а у 3 жінок були ускладнення. Отже помилкових прогнозів було 

3 (точність прогнозування склала – 90,0 %), причому всі випадки ускладнень 

прогнозувались точно. 

Розроблений алгоритм прогнозування дозволяє з високою точністю 

(90,0 %) відносити жінок до групи ризику акушерських і перинатальних 

ускладнень, що дозволить вчасно проводити відповідні профілактичні 

заходи, знизити частоту акушерських і перинатальних втрат, порушень стану 

плода і новонародженого у таких жінок, захворюваність матері і дитини в 

майбутньому.  

Запропонований алгоритм прогнозування є простим в застосуванні як 

при ручному обчисленні, так і з допомогою спеціалізованої програми для 

компьютера або електронного гаджета і може бути рекомендований для 

використання у практичному  акушерстві. 

Проведені дослідження створили теоретичну основу для розробки 

патогенетично обгрунтованої тактики ведення вагітності після ДРТ з ВПХВ 

для зниження акушерських та перинатальних ускладнень. 

Оскільки розвиток ВПХВ пов’язаний з високими рівнями статевих 

гормонів, бажано ще на етапі преконцепційної підготовки у жінок з 

обтяженим по ВПХВ сімейним та акушерським анамнезом та тих, що мають 

патологію гепатобіліарної системи обмежити, по-можливості, 

фармакотерапію, яка пов’язана з негативним впливом на печінку, особливо 

застосування естрогенів та гестагенів у програмах ДРТ. 

У І триместрі необхідно оцінити ризик виникнення ВПХВ та можливих 

акушерських і перинатальних ускладнень. Для чого проводиться ретельний 

збір анамнезу з урахуванням і прогностичною оцінкою виділених факторів 
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ризику. По-можливості, рекомендується провести генетичне дослідження 

поліморфізмів генів MDR3 та MDR1, дослідження вмісту вітаміну D, 

контроль біохімічних показників (загальний білірубін, печінкові ферменти), 

оцінка психоемоційного стану, УЗД внутрішніх органів черевної порожнини. 

У жінок з підвищеним ризиком ВПХВ, по можливості, обмеження 

фармакотерапії, особливо гормональної з ранніх термінів вагітності. При 

дефіциті вітаміну D – терапія препаратами вітаміну D, при порушеннях 

психоемоційного стану – психокорекція. При захворюваннях печінки в 

анамнезі, УЗД-ознак, асоційованих з патологією печінки та жовчовивідних 

шляхів (окрім жовчокам’яної хвороби), лабораторних ознаках (підвищення 

білірубіну, АЛТ, АСТ, жовчних кислот), порушеннях функції ШКТ – 

екстракт шипшини (сироп Холосас).  

Останніми роками проводяться численні дослідження, якими доведена 

важлива роль вітаміну D у підтримці багатьох фізіологічних процесів 

організму, зокрема при гестації. Безпечність та доцільність застосування 

вітаміну D у вагітних підтверджена Кокранівським оглядом [110], оновленим 

у 2019 р.  

Психокорекція проводилась курсами із застосуванням музикотерапії та 

кататимо-імагітивної терапії (метод Льонера). Музика має релаксуючий і 

тонізуючий вплив, сприяє відновленню біоритмів, працездатності, підвищує 

резистентність до негативних впливів зовнішнього середовища та інфекцій 

[15].  

У комплексі запропонованих лікувально-профілактичних заходів 

пацієнток для посилення психологічної адаптації використовували метод 

символдрами (кататимно-імагінативна психотерапія), розроблений 

Льойнером Х. Даний метод клінічно ефективний при короткостроковому 

лікуванні неврозів і інших психосоматичних розладів. Метод офіційно 

визнаний системою медичного страхування ряду європейських країн [74]. 

При виникненні підозри маніфестації ВПХВ – диференційна 

діагностика з виключенням інших причин, які можуть викликати подібні 



152 

 

симптоми (первинного біліарного цирозу, первинного склерозуючого 

холангіту, жовчокам'яної хвороби, обструкції жовчовивідних шляхів; підозри 

на гострий вірусний гепатит або високу ступінь активності хронічного 

вірусного гепатиту). Перш за все, необхідно виключити патологію, яка може 

обумовити особливо несприятливі акушерські і перинатальні наслідки.  

Діагноз внутрішньопечінкового холестазу встановлюється на основі 

клінічних даних (свербіж, який спочатку має локалізований, а пізніше 

генералізований характер від легкого до нестерпного, з посиленням в нічний 

час і розладами сну, жовтяниця спостерігається у 10-15 %), які виявляються 

ще до появи лабораторних ознак (підвищення концентрації жовчних кислот, 

трансаміназ, білірубіну) відсутність у вагітної інших захворювань 

гепатобіліарної системи, що супроводжуються синдромом 

внутрішньопечінкового холестазу.  

Рекомендовано проводити огляд на наявність екскоріацій, жовтушності 

склер і шкіри вагітним зі скаргами на свербіж і при лабораторних ознаках 

ВПХВ. При підозрі на ВПХВ показана консультація дерматовенеролога для 

метою виключення шкірних захворювань, які можуть проявлятися 

сверблячкою.  

При підозрі на ВПХВ проводили щотижневе дослідження рівня 

жовчних кислот, АЛТ, АСТ, білірубіну в крові. Доцільно визначення 

протромбінового (тромбопластинового) часу в крові.  

Проводили УЗД внутрішніх органів черевної порожнини вагітним зі 

зміненими біохімічними тестами з метою виключення підпечінкової 

жовтяниці різної етіології. 

При ВПХВ контроль стану плода за допомогою методів 

функціональної діагностики: з 24 тижнів ультразвукова доплерографія 

матково-плацентарного кровотоку та з 30 тижнів кардіотокографія плода 

(КТГ) щонайменше 2 рази на тиждень.  

На амбулаторному етапі необхідно своєчасно вирішувати питання про 

госпіталізацію вагітної для лікування, вибору терміну і методу розродження.  
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Грудне вигодовування при ВПХ не протипоказано. Терапія 

урсодоксехолівою кислотою припиняється з початком пологів, у грудному 

молоці виявляється низький її вміст, що не спричинює негативних наслідків 

у новонароджених [104]. 

Якщо лабораторні відхилення не приходять у норму, пацієнтку слід 

направити до гепатолога для оцінки наявності гепатобіліарних захворювань. 

Препаратором вибору при лікуванні ВПХВ на сьогоднішній день 

вважають урсодоксехолеву кислоту (УДХК) [53]. 

Показані 4 механізми дії УДХК: заміщення токсичних ендогенних 

жовчних кислот, цитопротективний ефект щодо гепатоцитів і холангіоцитів, 

імуномодулююча дія, холеретичний ефект [3]. 

УДХК також включена в рекомендації Американської 

гастроентерологічної асоціації для лікування холестазу вагітних. МОЗ 

України у 2014 р. видало інформаційний лист «Лікування акушерського 

холестазу», в якому рекомендовано застосування УДКХ при веденні вагітних 

з ВПХВ. 

Якщо досягнуто максимальної дози УДХК, а свербіж залишається 

нестерпним у комплексну терапію включають адеметіонін (гептрал) як 

гептопротектор та антидепресант. 

Адеметіонін відноситься до групи гепатопротекторів, володіє також 

антидепресивною активністю. Незалежно від патогенезу 

внутрішньопечінкового холестазу, адеметіонін відіграє важливу роль як у 

його розвитку так і в запобіганні. У клінічному керівництві Європейської 

асоціації з вивчення печінки, присвяченому лікуванню холестатичних 

захворювань печінки, передбачено застосування адеметіоніна при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних в поєднанні з 

урсодезоксихолевою кислотою в разі недостатньої неефективності останньої 

при застосуванні в якості монотерапії (European Association for the Study of 

the Liver, 2009). 
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УДХК та адеметіонін мають різні механізми дії, і тому вони можуть 

використовуватись синергетично. Однак дані щодо одночасного 

використання цих методів терапії обмежені. Подальші дослідження повинні 

визначити, як обидва ці препарати впливають на ВПХВ, а також відмінності 

в механізмах, за допомогою яких ці методи терапії покращують симптоми у 

хворих на ВПХВ, розробити оптимізовані режимах УДХК та SAMe, 

включаючи дозування та тривалість, а також те, чи слід вводити їх 

самостійно чи в тандемі [134]. 

Схеми та тривалість терапії визначається індивідуально лікарем 

акушером-гінекологом та лікарем-гастроентерологом (або лікарем-

терапевтом) під динамічним клініко-лабораторним контролем. 

Прекопцепнційний етап - у жінок з обтяженим по ВПХВ сімейним та 

акушерським анамнезом та тих, що мають патологію гепатобіліарної системи 

обмежити, по-можливості, фармакотерапію, яка пов’язана з негативним 

впливом на печінку, особливо застосування естрогенів та гестагенів у 

програмах ДРТ. При виявлені змін – курс гепатопротекторів. 

Рекомендований 2-х етапний комплекс лікувально-профілактичних 

заходів для вагітних після ДРТ.  

І етап – у І триместрі вагітності після ДРТ оцінка ризику ВПХВ та 

проведення відповідних профілактичних заходів. Збір анамнезу, проведення 

генетичних, лабораторних та інструментальних обстежень, оцінка стану 

вегетативної регуляції та психоемоційного стану – прогнозування ризику 

ВПХВ. У жінок з підвищеним ризиком ВПХВ, по можливості, обмеження 

фармакотерапії, особливо гормональної з ранніх термінів вагітності, При 

захворюваннях печінки в анамнезі, УЗД-ознаках, асоційованих з патологією 

печінки та жовчовивідних шляхів (крім жовчокам’яної хвороби), 

лабораторних ознаках (підвищення білірубіну, АЛТ, АСТ, жовчних кислот), 

порушеннях функції ШКТ – екстракт шипшини (сироп Холосас), при 

дефіциті вітаміну D – вітамінотерапія; при порушеннях психоемоційного 

стану – психокорекція 
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ІІ етап – при маніфестації ВПХВ прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень, лікування ВПХВ та профілактика ускладнень. 

щотижня (а при погіршенні – 2 рази на тиждень) визначення біохімічних 

показників. Базова терапія (урсодоксехолева кислота) направлена на 

купірування симптомів у матері і зниження частоти розвитку акушерських і 

перинатальних ускладнень. У тяжких випадках і при неефективності 

монотерапії – адеметіонін, враховуючи його гепатопротекторні та 

антидепресивні властивості. При ранньому початку, враховуючи ризик 

передчасних пологів – профілактика РДС у новонародженого. Моніторинг 

стану матері і плода, своєчасний вибір терміну та методу розродження 

Для перевірки ефективності запропонованого нами комплексу ми 

відібрали 160 вагітних після ДРТ, у яких після проведення 1 етапу 

прогнозування встановлено високий ризик ВПХВ. Методом рандомізації їх 

поділено на 2 групи: основна – 80 пацієнток, які отримували рекомендований 

лікувально-профілактичний комплекс і порівняння – 80 вагітних, ведення 

вагітності яких здійснювали згідно з рекомендаціями протоколів МОЗ, а при 

ВПХВ з вираженими симптомами призначали УДХК.  

Після проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів на 

преконцепційному періоді та І триместрі вагітності ВПХВ діагностовано у 29 

(36,3 %) жінок  основної групи проти 42 (52,5 %) пацієнток групи порівняння 

(p < 0,05), причому у основній групи не відмічалось проявів ВПХВ до 24 

тижнів вагітності, у групі порівняння – у 12 (28,6 %) із 42 жінок, до 30 тижнів 

діагноз встановлено у 3 (10,3 %) з 29 жінок основної проти 15 (35,7 %) 

вагітних групи порівняння (p < 0,05).  

У пацієнток основної групи відмічена достовірно нижча частота 

виражених проявів ВПХВ (генералізований шкірний свербіж з порушеннями 

сну та емоційними розладами, множинні ескоріації), серед проявів з боку 

ШКТ відмічена лише тошнота у 2 (6,9 %) вагітних проти 40,5 % в основній 

групі та зниження апетиту у 1 (3,6 %) проти 14,3 % відповідно (p < 0,05). 
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Загалом тяжкий перебіг ВПХВ спостерігали у 2 (6,9 %) та 8 (19,0 %) 

пацієнток основної групи та групи порівняння відповідно (p < 0,05). 

Застосування вже з І триместру вагітності у пацієнток з високим 

ризиком ВПХВ профілактичних заходів з включенням вітаміну D, екстракту 

шипшини та методів психокорекції дозволило не тільки знизити частоту 

ВПХВ і покращити його перебіг, а й позитивно вплинуло на вегето-судинний 

і психоемоційний стан жінок з ВПХВ ще до початку лікування його проявів. 

Так, суттєво менша частка жінок основної групи отримала оцінку за 

опитувальником Вейна більше 45 балів, менша частота суттєвих порушень 

сну, підвищеної ситуативної тривожності та провів депресії. Якість життя 

(ЯЖ) за оцінкою респонденток також виявилась вищою в основній групі, 

особливо за психологічним його компонентом. При цьому, застосування у 

рекомендованому комплексі при лікуванні комбінації УДХК з адеметіоніном, 

який окрім гепатопротекторних має ще і антидепресивні властивості, 

дозволило в процесі лікування достовірно покращити практично всі 

показники вегето-судинного та психоемоційного стану. У групі порівняння у 

процесі лікування за рахунок зниження клінічних проявів також 

спостерігалось деяке покращення показників, яке проте було достовірним 

лише при оцінці наявності СВД, хоча сума балів лишалась майже у 2 рази 

вищою, ніж у основній групі. 

Менша частота виникнення ВПХВ, легший перебіг та кращий 

психоемоційний стан пацієнток основної групи з ВПХВ певною мірою 

обумовлений проведеною у І триместрі вагітності вітамінопрофілактикою 

препаратами вітаміну D, що підтверджено достовірно вищою його 

концентрацією (31,7±2,16 проти 21,3±3,74 нг/мл у жінок групи порівняння, 

p<0,05). 

Після проведених профілактичних заходів з обмеженням 

гормонального навантаження у жінок основної групи не відмічалось 

неконтрольованих підйомів рівнів прогестерону та естрогену протягом 

вагітності. 
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Також відмічено позитивний вплив рекомендованого лікувально-

профілактичного комплексу на рівень стресового гормону кортизолу у ІІІ 

триместрі (6,4±0,9 проти 9,2±0,7 нг/мл у пацієнток основної групи та групи 

порівняння відповідно, p>0,05). 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічались характерні зміни 

відповідних показників, які хоч і були дещо менш вираженими в основній 

групі, проте достовірної різниці між групами до початка лікування не було 

виявлено.   

Проведене рекомендоване лікування дозволило нормалізувати 

більшість біохімічних показників: достовірно знизився загальний білірубін (з 

16,7±2,21 до 8,9±2,43 мкмоль/л, p < 0,05), рівень жовчних кислот (з 31,3±4,18 

до 14,8±3,38 мкмоль/л, p < 0,05), АлАТ (з 52,1±3,89 до 28,4±3,91 Од/л, p < 

0,05), ЛФ, загальний холестерин за рахунок фракцій низької та дуже низької 

щільності. У пацієнток групи порівняння також відмічено деяке покращення 

показників, яке було достовірним лише для концентрації в крові жовчних 

кислот (з 41,3±3,61 до 28,3±4,16 мкмоль/л, p < 0,05) та АлАТ (з 59,5±4,28 до 

43,7±4,37 Од/л, p < 0,05), проте, середній рівень лишався достовірно 

підвищеним, як відносно показників жінок основної групи, так і порівняно зі 

значеннями контрольної групи, тобто рекомендований комплекс лікування 

дозволив більш ефективно нормалізувати біохімічні показники, що 

асоціюються з ВПХВ. 

Проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів дозволило 

суттєво знизити частоту ускладнень вагітності.  

Так, достовірно нижче була частота загрози передчасних пологів (34,5 

проти 57,1 % у групі порівняння, p < 0,05) та дистресу плода (27,6 проти 

33,3 % відповідно, p < 0,05). У 1,5 раза нижчою виявилась частота 

прееклампсії та ЗРП, проте ця різниця не була достовірною. 

У основній групі спостерігалось менше порушень стану плода, про що 

свідчить оцінка БПП, яка склала 8,68±0,47 проти 7,24±0,45 балу в групі 

порівняння (p < 0,05). Гемодинамічні порушення матково-плацентарно-
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плодового кровообігу після застосування рекомендованих заходів 

прогнозування і профілактики також виявлялись з меншою частотою. Так, 

порушення гемодинаміки I-II ступеня відмічені у 8 (27,6 %) вагітних 

основної групи проти 21 (51,2%) пацієнток групи порівняння (p<0,05). 

Критичні порушення кровотоку спостерігали у 2 (6,9 %) жінок основної 

групи  та 7 (17,1 %) жінок групи порівняння, що обумовило дострокове 

розродження у 1 (3,4 %) та 5 (12,2 %) випадку відповідно (p<0,05). 

Частота ускладнень в пологах у вагітних після ДРТ з ВПХВ залежно 

від проведеного комплексу лікувально-профілактичних заходів також 

розрізнялась.  

Менш ніж у половини (44,9 %) жінок основної групи пологи проведені 

шляхом кесаревого розтину, тоді як в основній групі оперативно розроджено 

69,0 % пацієнток (p < 0,05), передчасне розродження спостерігалось у 27,6 

проти 52,4 % жінок відповідно (p < 0,05). У групі порівняння більш ніж у 2 

рази частіше відмічені кровотечі в пологах (28,6 проти 13,8 % відповідно) і 

післяпологовому періоді (19,0 проти 6,9 %). 

У основній групи не було випадків перинатальної смертності, у групі 

порівняння сталась одна антенатальна загибель плода, відповідно народилось 

29 та 41 жива дитина.  

Стан дітей основної групи при народженні був суттєво кращим 

відносно дітей, матері яких не отримували рекомендованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів. Так, без асфіксії народилось 69,0 проти 

46,3 % дітей (p < 0,05), маса тіла при народженні менше 2500 г відмічена 

лише у 2 (6,9 %) новонароджених основної групи проти 10 (24,4 %) дітей 

групи порівняння (p < 0,05). Після проведення рекомендованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів у матері у новонароджених відмічена 

достовірно нижча частота порушень раннього неонатального періоду (41,4 

проти 70,7 % при веденні вагітності у матері за протоколами МОЗ, p < 0,05). 

При цьому суттєве зниження спостерігалось для частоти РДС (13,8 проти 
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36,6 %, p < 0,05), гастроінтестінального синдрому (13,8 проти 34,1 %, p < 

0,05) та жовтяниці (17,2 проти 39,0 %, p < 0,05).  

Таким чином, доведена ефективність комплексу лікувально-

профілактичних заходів для жінок, що залучені до програм ДРТ, з високим 

ризиком ВПХВ, дозволяє рекомендувати його для широкого застосування у 

клініках ДРТ, жіночих консультаціях та родопомічних закладах.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Згідно даних літературних джерел частота 

внутрішньопечінкового холестазу вагітних коливається залежно від регіону 

та етнічної приналежності від 1 % до 27 %. Окрім свербежу у вагітної, від 

легкого до нестерпного, захворювання асоціюється з акушерською та 

перинатальною патологією (передчасні пологи, забруднення меконієм 

навколоплідних вод,  мертвонародження, респіраторний дистрес-синдром у 

новонародженого). Не вироблено чітких уніфікованих рекомендацій ведення 

вагітних даної категорії, а лікування не завжди ефективне. Застосування 

допоміжних репродуктивних технологій є суттєвим фактором ризику 

внутрішньопечінкового холестазу вагітних.. Оскільки захворювання 

здебільшого маніфестує у ІІІ триместрі, можливості прогнозування та 

профілактики акушерських і перинатальних ускладнень обмежені за часом, 

тому актуальним є розробки алгоритму прогнозування таких ускладнень у 

вагітних після допоміжних репродуктивних технологій ще до клінічної 

маніфестації акушерського внутрішньопечінкового холестазу. 

2. У більшості (62,5 %) пацієнток діагноз внутрішньопечінкового 

холестазу вагітних встановлено після 30 тижнів вагітності, у інших (37,5 %) – 

від 24 до 30 тижнів. Деякі пацієнтки (27,5 %) відмічали короткочасні епізоди 

проявів захворювання до 24 тижнів вагітності. У 7 (17,5) жінок 

внутрішньопечінковий холестаз вагітних мав тяжкий перебіг.  

3. Для вагітних після допоміжних репродуктивних технологій з 

внутрішньопечінковим холестазом вагітності притаманна висока частота 

акушерських і перинатальних ускладнень. У чверті пацієнток (25,0 %) 

спостерігається ранній гестоз. У ІІ половині вагітності у більшості жінок при 

маніфестації захворювання відмічається загроза передчасних пологів (60,0 

%), у 47,5 % - дистрес плода, у 40,0 % -  прееклампсія. Післяпологовий період 

характеризується збільшеною у 4 рази частотою пізніх кровотеч (20,0 %). 

антенатальної смертність - 25,0 ‰. Майже половина дітей народжується  в 
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асфіксії різного ступеня тяжкості (48,7 %) при цьому у 10,3 % діагностується 

тяжка асфіксія, третина дітей народжується з масою тіла нижче 2500 г (30,8 

%). У 74,4 % новонароджених відмічають порушення періоду ранньої 

неонатальної адаптації, серед яких найбільше виділяляються респіторний 

дистрес-синдром новонароджених (35,9 %) та жовтяниця (43,6 %).  

4. У вагітних після застосування допоміжних репродуктивних 

технологій з внутрішньопечінковим холестазом вагітних порушений 

вегетативний та психоемоційний стан, знижена якість життя: сумарна 

кількість балів за опитувальником АМ Вейна у 3,5 раза перевищує порогове 

значення 15 балів (медіана 52 [45; 60] балів); 80,0 % жінок відмічає розлади 

сну; частота суттєвих порушень якості сну складає 37,5 %; пацієнтки 

демонструють вищий медіанний рівень як особистісної, так і ситуаційної 

тривожності; прояви депресії відмічаються у 55,0 % пацієнток; жінки нижче 

оцінюють свою якість життя як за шкалами фізичного, так і психологічного 

здоров'я. 

5. У патогенезі внутрішньопечінкового холестазу вагітних та 

асоційованих акушерських і перинатальних ускладнень суттєву роль 

відіграють генетичні фактори (підвищення частоти зустрічання алелю Т за 

поліморфізмом C3435T гену MDR1 до 90,9 %); рівень гепато-біліарних 

порушень (при УЗД обстеженні у 40,9 % пацієнток - гіперехогенність 

печінки, 31,8 % - нечіткість судинного малюнка печінки, 45,5 % - підвищення 

ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків, 54,5 % - біліарний 

сладж); підвищення рівня білірубіну (22,5±2,05 мкмоль/л проти 16,3±1,23 

мкмоль/л, p<0,05) та жовчних кислот (42,8±5,14 мкмоль/л проти 33,45±2,75 

мкмоль/л, p<0,05); дефіцит вітаміну D (рівень кальцидіолу 18,68±3,98 нг/мл 

проти 26,14±4,17 нг/мл, p>0,05); гормональні порушення (відносне 

підвищення рівнів прогестерону та високий рівень кортизолу); зміни системи 

гемостазу в бік гіпокоагуляції (зниження протромбінового індексу до 

96,2±1,8 проти 102,7±2,1 %, p<0,05).  
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6. Найбільш інформативними факторами ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень у вагітних після допоміжгих репродуктивних 

технологій та високим ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітних є: 

рівень жовчних кислот більше 40 мкмоль/л, загальний білірубін більше 20 

мкмоль/л, рівень прогестерону більше 110 нмоль/л, обтяжений сімейний 

анамнез (внутрішньопечінковий холестаз вагітних у матері і/або сестри), 

внутрішньопечінковий холестаз вагітних при попередніх вагітності, 

біліарний сладж, патологія печінки, рівень кальцидіолу менше 20 нг/мл 

(недостатність вітаміну D), гіперехогенність печінки, оцінка синдрому 

вегетативної дистонії за Вейном ОМ більше 40 балів, вік жінки, рівень 

депресії. Розроблений алгоритм прогнозування дозволяє з високою точністю 

(90,0 %) відносити жінок до групи ризику акушерських і перинатальних 

ускладнень. 

7. Застосування рекомендованого комплексу терапевтичних та 

організаційних заходів з включенням прогнозування, психотерапевтичних 

заходів та корекції основних патогенетичних ланок дозволило в 1,5 раза 

знизити частоту виникнення внутрішньопечінкового холестазу вагітних (до 

36,3 %), уникнути його проявів до 24 тижнів вагітності та у 3 рази знизити 

частоту появи до 30 тижнів вагітності (10,3 проти 28,6 %), знизити тяжкість 

клінічного перебігу захворювання та частоту акушерських і перинатальних 

ускладнень: дистресу плода (27,63 %) та передчасних пологів, (27,6 %), 

кровотеч в пологах (13,8 %) і післяпологовому періоді (6,9 %), асфіксії 

новонароджених (31, 0 %), порушень раннього неонатального періоду 

(41,4 %), зокрема частоти респіраторний дистрес синдром новонароджених 

(13,8 %) та жовтяниці (17,2 %). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Вагітні після ДРТ відносяться до групи ризику 

внутрішньопечінкового холестазу вагітних та асоційованих акушерських і 

перинатальних ускладнень, потребують оцінки ступеня ризику та 

відповідних лікувально-профілактичних заходів. 

2. Схеми та тривалість терапії визначається індивідуально лікарем 

акушером-гінекологом та лікарем-гастроентерологом (або лікарем-

терапевтом) під динамічним клініко-лабораторним контролем. 

3. Прекопцепційний етап - у жінок з обтяженим по ВПХВ сімейним 

та акушерським анамнезом та тих, що мають патологію гепатобіліарної 

системи обмежити, по-можливості, фармакотерапію, яка пов’язана з 

негативним впливом на печінку, особливо застосування естрогенів та 

гестагенів у програмах ДРТ. При виявлені змін – курс гепатопротекторів. 

4. Рекомендований 2-х етапний комплекс лікувально-

профілактичних заходів для вагітних після ДРТ. 

І етап – у І триместрі вагітності після ДРТ оцінка ризику ВПХВ та 

проведення відповідних профілактичних заходів:  

1) збір анамнезу, проведення генетичних, лабораторних та 

інструментальних обстежень, оцінка стану вегетативної регуляції та 

психоемоційного стану – прогнозування ризику ВПХВ; 

2) у жінок з підвищеним ризиком ВПХВ, по можливості, обмеження 

фармакотерапії, особливо гормональної з ранніх термінів вагітності; 

3) при захворюваннях печінки в анамнезі, УЗД-ознаках, 

асоційованих з патологією печінки та жовчовивідних шляхів (крім 

жовчокам’яної хвороби), лабораторних ознаках (підвищення білірубіну, 

АЛТ, АСТ, жовчних кислот), порушеннях функції ШКТ – екстракт шипшини 

(сироп Холосас); 

4) при дефіциті вітаміну D – вітамінотерапія; 

5) при порушеннях психоемоційного стану – психокорекція. 
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ІІ етап – при маніфестації ВПХВ прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень, лікування ВПХВ та профілактика ускладнень:  

1) щотижня (а при погіршенні –  2 рази на тиждень) визначення 

біохімічних показників;  

2) базова терапія (урсодоксехолева кислота) направлена на 

купірування симптомів у матері і зниження частоти розвитку акушерських і 

перинатальних ускладнень;  

3) у тяжких випадках і при неефективності монотерапії – 

адеметіонін, враховуючи його гепатопротекторні та антидепресивні 

властивості;  

4) при ранньому початку, враховуючи ризик передчасних пологів – 

профілактика РДС у новонародженого; 

5) моніторинг стану матері і плода;  

6) своєчасний вибір терміну та методу розродження. 
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