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Франківський національний медичний університет МОЗ України, Івано-
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Захист відбудеться в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021. 

Сьогодні проблема невиношування вагітності у всьому світі постає 

особливо актуальною на фоні зростання частоти непліддя. Однією з її причин 

є істміко-цервікальна недостатність (ІЦН). 

Дисертація присвячена зниженню частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із групи ризику невиношування вагітності, 

ускладненої ІЦН, на основі вивчення гормонального фону, мікробіоценозу 

статевих шляхів, функціонального стану шийки матки та фетоплацентарного 

комплексу (ФПК) у осіб з ановуляторним непліддям шляхом удосконалення 

комплексу діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Встановлено чинники ризику розвитку ІЦН у жінок з ановуляторним 

непліддям: контрольована стимуляція яйників для циклів з та без 

використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), запліднення in 

vitro (ЗІВ), синдром полікистозних яйників (СПЯ). Дістало подальшого 

вивчення стану гормональних особливостей в ІІ та ІІІ триместрах вагітності, 

які вказують на знижений вміст прогестерону та підвищений рівень 

пролактину та кортизолу, особливо у жінок, які завагітніли після ЗІВ. 

Доповнено дослідження еластичності тканини шийки матки у вагітних з ІЦН 

та ановуляторним непліддям, про що свідчить підвищення індексу 

цервікальної еластографії та зниження коефіцієнту деформації шийки матки в 
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ділянках внутрішнього вічка та цервікального каналу. 

Обгрунтовано впровадження  лікувальних заходів щодо попередження 

розвитку невиношування вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним 

непліддям в анамнезі та формування показів для профілактичної корекції 

невиношування вагітності у вагітних високого ризику з ановуляторним 

непліддям в анамнезі. 

Виявлені чинники ризику розвитку ІЦН у жінок після лікування 

ановуляторного непліддя привели до розробки алгоритму обстеження та 

формування групи ризику. У терміні вагітності 11-13 тижнів + 6 днів  доведено 

потребу виконання додаткових методів дослідження стану шийки матки 

(еластографії) у осіб групи ризику. Результати проведеного комплексного 

обстеження дозволили обґрунтувати застосування оптимізованого підходу 

ведення вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним непліддям з метою 

попередження акушерських та перинатальних ускладнень. 

Дослідження виконано в три етапи. На першому етапі проведений 

ретроспективний аналіз перебігу 308 вагітностей та пологів у хворих із ІЦН та 

одноплідною вагітністю і різним репродуктивним анамнезом (жінки з 

спонтанною вагітністю; пацієнтки, які завагітніли після консервативного 

лікування ановуляторного непліддя; особи, у яких вагітність настала внаслідок 

застосування ЗІВ) дозволив встановити основні фактори виникнення ІЦН у 

осіб з непліддям, пов’язаним з ановуляцією – застосування ЗІВ (відношення 

шансів (ВШ)=69,41; 95% довірчий інтервал (ДІ)=4,12-1169,23), 

контрольованої стимуляції яйників при використанні ДРТ та для циклів без 

ДРТ (ВШ=161,47; 95 % ДІ=9,52-2739,97), СПЯ (ВШ=28,34; 95 % ДІ=1,68-

479,45), гіперандрогенія (ВШ=17,25, 95 % ДІ=1,01-294,38). 

На другому етапі обстежено 120 жінок з ІЦН, яку діагностовано в терміні 

16-20 тижнів, з них 60 осіб завагітніли після консервативного лікування 

ановуляторного непліддя (І група) та 60 пацієнток з ановуляторним непліддям, 

вагітність яких настала за допомогою ЗІВ (ІІ група). 30 вагітних жінок із 
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фізіологічною спонтанною вагітністю становили контрольну групу. У всіх 

пацієнток вагітність була одноплідною.  

Встановлено, що у пацієнток І та ІІ груп вагітність часто 

супроводжувалась ускладненнями: загрозою раннього мимовільного викидня 

– у 28,33 % (р<0,05)  та 78,33 % (р<0,05), відповідно, пізнього мимовільного 

викидня – 56,67 % (р<0,05) та 78,33 % (р<0,05), передчасних пологів – 38,33 % 

(р<0,05) та 46,67 % (р<0,05), плацентарною дисфункцією – 36,67 % (р<0,05) та 

53,33 % (р<0,05). У 30,00 % (р<0,05) та 56,67 % (р<0,05) осіб пологи були 

оперативними,  15,00 % та 16,67 % – передчасними. У цих жінок ІІ триместр 

вагітності перебігав на фоні підвищеної концентрації пролактину (на 42,32 % 

(р<0,05) та 65,75 % (р<0,05), відповідно) та кортизолу (на 30,69 % (р<0,05) та 

42,67 % (р<0,05)) та пониженого рівня прогестерону, особливо у осіб ІІ групи 

(на 15,37 % (р<0,05)). 

Визначено, що у пацієнток І та ІІ груп у 16-20 тижнів коефіцієнт 

деформації в зоні внутрішнього вічка був меншим на 49,28 % та 46,38 %, 

відповідно, цервікального каналу – на 40,65 % та 39,02 %; індекс цервікальної 

еластографії в цих ділянках відповідав 3-4 балам, тоді як у здорових вагітних 

– 0-1 бал (р<0,05). В І та ІІ групах найбільш виражені зміни гемодинаміки ФПК 

в 30-32 тижні встановлено в маткових артеріях (р<0,05), в 38-40 тижнів – в 

артерії пуповини (р<0,05). 

Особливостями мікробіоценозу піхви у вагітних І та ІІ груп є: 

підвищений рівень кислотності піхвового вмісту більше 5,0 (56,67 % (р<0,05) 

та 51,67 % (р<0,05), відповідно), збільшення частки осіб з бактеріальним 

вагінозом (21,67 % та 28,33 %) та аеробним вагінітом (15,00 % та 20,00 %) та 

зменшення – із достатнім рівнем Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. 

(р<0,05). 

Третій етап дослідження включав аналіз ефективності запропонованої 

оптимізованої програми заходів. Для цього І та ІІ групи були поділені на групи 

А та Б залежно від тактики ведення вагітності. Жінки ІБ та ІІБ груп отримали 
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стандартний комплекс заходів (накладання циркулярного шва на шийку матки 

або встановлення акушерського песарію, при наявності патологічних виділень 

з піхви – вагінальні супозиторії, які містять 16 мг хлоргексидину диглюконат 

один раз на добу протягом 10 днів). Пацієнткам ІА та ІІА груп призначено 

оптимізовану програму, яка полягала у механічній корекції ІЦН (циркулярний 

шов або акушерський песарій), вагінальному застосуванні прогестерона 200 

мг 1 раз на добу до 34 повних тижнів вагітності, препарату L-аргінін аспартат 

по 1 мірній ложці (5 мл) перорально двічі на добу на протязі 10 днів в терміні 

20-22 та 30-32 тижні вагітності, вітамінно-мінерального комплексу по 1 

таблетці один раз на добу протягом вагітності, при необхідності – вагінальні 

таблетки, які містять 10 мг деквалінію хлориду, один раз на добу протягом 6 

днів. На третьому етапі виділено жінок з ановуляторним непліддям в анамнезі, 

які завагітніли за допомогою ЗІВ, та за результатами першого етапу мали 

фактори ризику розвитку ІЦН, зміни довжини шийки матки (25 мм та менше) 

в 11-13 тижнів, значення індексу цервікальної еластографії у ділянках 

внутрішнього вічка та цервікального каналу 3-4 бали (група порівняння). Цим 

пацієнткам була виконана профілактична механічна корекція ІЦН в 13-15 

тижнів та запропонована оптимізована програма ведення вагітності. 

Запропонований оптимізований комплекс заходів дозволив в 30-32 

тижні вагітності нормалізувати рівень прогестерону сироватки крові, тоді як 

на фоні стандартного підходу даний гормон був меншим на 15,03 % (р<0,05) 

порівняно з контрольною групою, а концентрації пролактину та кортизолу в 

ІА та ІІА групах були меншими, ніж в ІБ та ІІБ. Це привело до зниження  

частоти загрози передчасних пологів в 2,3 раза у жінок після консервативного 

непліддя, після ЗІВ – в 1,6 раза, плацентарної дисфункції – 2,1 та 1,7 раза, 

випадків мало- та багатоводдя – 1,4 та 2,3, малого для гестаційного віку плода 

та затримки росту плода – в 2,3 та 2,0 раза, передчасних пологів – в 2,0 та 2,3, 

кесаревого розтину в 1,6 та 1,4 раза. Також відмічена ефективність 

застосування оптимізованого комплексу у вагітних групи ризику виникнення 
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ІЦН з короткою шийкою матки, які завагітніли після лікування 

ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ. 

Ключові слова: невиношування вагітності, істміко-цервікальна 

недостатність, непліддя, пов’язане з ановуляцією, профілактика, лікування.  

ANNOTATION 

Perkhulyn O. M. Prevention of pregnancy loss in women with cervical 

insufficiency and anovulatory infertility in a history. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of study 22 

Health Care in the specialty 222 Medicine. – Ivano-Frankivsk National Medical 

University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

Today, the problem of pregnancy loss is a special challenge for all over the 

world taking into the account the increase of infertility rate. One of its etiological 

factors is cervical insufficiency (CI). 

The dissertation is devoted to reducing of the frequency of obstetric and 

perinatal complications in the women with risk of pregnancy loss who have CI and 

anovulatory infertility in a history, based on the study of hormonal background, 

genital microbiocenosis, functional state of the cervix and fetoplacental complex, 

and improvement of the diagnostic, preventive and treatment measures.  

The risk factors for the development of CI in the women with anovulatory 

infertility were determined: controlled ovarian stimulation for cycles with and 

without the use of assisted reproductive technologies (ART), in vitro fertilization 

(IVF), polycystic ovary syndrome (PCOS). Further study of the state of hormonal 

features in the second and third trimesters of pregnancy was performed, which 

indicates a reduced concentration of progesterone and elevated levels of prolactin 

and cortisol, especially in women who became pregnant after IVF. The study of 

cervical tissue elasticity in pregnant women with CI and anovulatory infertility was 

supplemented with the data about an increase in the cervical elastography index and 

a decrease in the coefficient of cervical deformation in the internal os of the cervix 
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and in cervical canal. 

The introduction of treatment measures to prevent the development of 

pregnancy loss in women with CI and anovulatory infertility in the history and the 

formation of indications for the preventive correction of pregnancy loss in pregnant 

women with anovulatory infertility in history and a high risk of pregnancy loss are 

substantiated.  

The identified risk factors for the development of CI in women after treatment 

of anovulatory infertility led to the development of an examination algorithm and 

the formation of a risk group. At 11-13 weeks + 6 days of pregnancy, the need for 

additional methods of examination of the cervix (elastography) in persons at risk has 

been proven. The results of a complex examination allowed to justify the use of an 

optimized approach to pregnancy management in women with CI and anovulatory 

infertility in order to prevent the obstetric and perinatal complications. 

The research was performed in three stages. At the first stage, a retrospective 

analysis of the course of 308 pregnancies and births in patients with CI and singleton 

pregnancy and various reproductive history was performed (women with 

spontaneous pregnancy; patients who became pregnant after conservative treatment 

of anovulatory infertility; persons in whom pregnancy occurred after IVF). The main 

factors of CI in persons with infertility associated with anovulation were established: 

the use of IVF (odds ratio (OR)=69.41; 95% confidence interval (CI)=4.12-

1169.23), controlled ovarian stimulation when using ART and for cycles without 

ART (OR=161.47; 95% CI=9.52-2739.97), PCOS (OR=28.34; 95% CI=1.68-

479.45), hyperandrogenism (OR=17.25, 95% CI=1.01-294.38).  

In the second stage, 120 women with CI that was diagnosed at 16-20 weeks, 

were examined, 60 persons of them became pregnant after conservative treatment of 

anovulatory infertility (I group) and 60 patients with anovulatory infertility who 

became pregnant after IVF (II group II). 30 pregnant women with physiological 

spontaneous pregnancies were the control group. All patients had a singleton 

pregnancy. 
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It was found that in patients of the I and II groups the pregnancy was often 

accompanied by complications: the threat of early miscarriage – in 28.33 % (p<0.05) 

and 78.33 % (p<0.05), respectively, late miscarriage – 56.67 % (p<0.05) and 78.33% 

(p<0.05), premature births – 38.33 % (p<0.05) and 46.67 % (p<0.05), placental 

dysfunction – 36.67 % (p<0.05) and 53.33 % (p<0.05). In the I and II groups 30.00 

% (p<0.05) and 56.67 % (p<0.05) of the women had operated delivery, 15.00 % and 

16.67 % – premature labor. In these women, the increased concentrations of 

prolactin (by 42.32 % (p<0.05) and 65.75 % (p<0.05), respectively) and cortisol (by 

30.69% (p<0.05) and 42.67 % (p <0.05)) and low progesterone levels, especially in 

the II group (by 15.37% (p<0.05)) were determined in the second trimester of 

pregnancy. 

It was established that in patients of the I and II groups at 16-20 weeks the 

coefficient of deformation in the area of the internal os of the cervix was lower by 

49.28 % and 46.38 %, respectively, of the cervical canal – by 40.65 % and 39.02 %; 

the index of cervical elastography in these areas corresponded to 3-4 points, while 

in the healthy pregnant women – 0-1 point (p<0.05). In the I and II groups, at 30-32 

weeks the most pronounced changes in the hemodynamics of feto-placental complex 

were found in the uterine arteries (p<0.05), at 38-40 weeks – in the umbilical artery 

(p<0.05). 

There are peculiarities of vaginal microbiocenosis in pregnant women of the 

I and II groups: the increased level of vaginal acidity more than 5.0 (56.67 % 

(p<0.05) and 51.67 % (p<0.05), respectively), the increased rate of the persons with 

bacterial vaginosis (21.67 % and 28.33 %) and aerobic vaginitis (15.00 % and 20.00 

%) and reduction frequency of the women with a sufficient level of Lactobacillus 

spp. and Bifidobacterium spp. (p<0.05). 

The third stage of the research included an analysis of the effectiveness of the 

proposed optimized program of measures. The I and II groups were divided into 

groups A and B depending on the tactics of treatment. Women of IB and IIB groups 

received a standard treatment (circular suture on the cervix or obstetric pessary, in 
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the presence of pathological vaginal discharge - vaginal suppositories containing 16 

mg of chlorhexidine digluconate once a day for 10 days). Patients of IA and IIA 

groups were assigned an optimized program, which consisted of mechanical 

correction of CI (circular suture or obstetric pessary), vaginal use of progesterone 

200 mg once a day until 34 full weeks of pregnancy, L-arginine aspartate 5 ml spoon 

orally twice a day for 10 days at 20-22 and 30-32 weeks of pregnancy, vitamin-

mineral complex 1 tablet once a day during pregnancy, if necessary - vaginal tablets 

containing 10 mg of dequalinium chloride, once per day for 6 days). In the third 

stage, women with a history of anovulatory infertility who became pregnant with 

IVF, had risk factors for CI which were detected by the first stage of the study, 

changes in cervical length at the 11-13 weeks of pregnancy (25 mm or less), the 

value of the cervical elastography index in the internal os of the cervix and cervical 

canal for 3-4 points formed the comparison group. These patients had preventive 

mechanical correction of CI at 13-15 weeks and were offered an optimized 

pregnancy management program. 

The proposed optimized complex of treatment allowed to normalize serum 

progesterone levels at 30-32 weeks of pregnancy, while against the background of 

the standard approach, this hormone was lower by 15.03 % (p<0.05) than in controls, 

and the concentrations of prolactin and cortisol in IA and IIA groups were smaller 

than in IB and IIB. This led to a 2.3-fold reduction in the risk of preterm birth in 

women after conservative infertility, 1.6-fold – after in vitro fertilization, 2.1 and 

1.7-fold decrease of placental dysfunction, respectively, and 1,4 and  2.3 – of 

oligohydramnios and polyhydramnios, small for gestational age of the fetus and fetal 

growth retardation – 2.3 and 2.0 times less, premature birth - 2.0 and 2.3, cesarean 

section – 1.6 and 1.4 times. The effectiveness of the use of the optimized complex 

in pregnant women at risk of CI with a short cervix who became pregnant after 

treatment of anovulatory infertility with IVF was also established. 

Key words: pregnancy loss, cervical insufficiency, anovulatory infertility, 

prevention, treatment. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вирішення проблеми 

невиношування вагітності є одним із пріоритетних напрямів акушерства. На 

фоні зниження демографічної ситуації в Україні, підвищення частоти 

екстрагенітальної патології, зміни структури показників здоров’я жіночого 

населення, впливу екологічного середовища, підвищення соціального 

навантаження на жінку, невиношування вагітності вимагає нових підходів до 

його вивчення, оцінки, аналізу та корекції. Згідно даних Всесвітньої 

організації охорони здоров’я щорічно народжується 15 мільйонів дітей в 

терміні до 37 тижнів вагітності, а частота передчасних пологів (ПП) становить 

від 5 % до 18 % [203]. 

Поліетіологічність виникнення ПП досліджується з врахуванням різних 

підходів виникнення патології [79]. До основних причин відносять ІЦН, 

гормональний дисбаланс, інфекційний фактор, дисплазію сполучної тканини, 

генетичну схильність та ін. [7, 58, 87, 175, 191]. Разом із тим, іншим 

актуальним питанням постає зростаюча частота непліддя [49, 56, 129, 211]. 

Вагітність, яка настала на фоні лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, 

внаслідок як стимуляції овуляції, так і за допомогою ДРТ, часто 

ускладнюється загрозою переривання, передчасним розривом плодових 

оболонок (ПРПО), порушенням функціонування фетоплацентарного 

комплексу (ФПК), підвищеною частотою оперативного пологорозрішення та 

негативними перинатальними наслідками [17, 67, 141, 177, 186, 221]. І якщо 

поширення ІЦН в загальній популяції є незначне та становить 1 % [65, 93, 96], 

то у пацієнток після лікування непліддя воно сягає за даними різних 

досліджень від 9,7-14,4 % [44] до 31-55 % [12]. 

Незважаючи на розробку достатньо ефективних методів діагностики та 

тактики ведення вагітних з ІЦН, лише окремі наукові публікації присвячені 

цій патології саме у жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією. Переважно 
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наукові дослідження окремо вивчають або тільки механізми порушення, які 

характерні для ІЦН, або особливості типові тільки для вагітності після 

лікування непліддя. А ті, які висвітлюють обидві патології разом, здебільшого 

демонструють статистичний аналіз акушерських та перинатальних ускладнень 

[123, 127, 197, 204]. При цьому не проведено глибокого вивчення змін 

гормонального гомеостазу, недостатньо висвітлені питання мікробіоценозу 

піхви, а формування груп ризику базується лише на анамнестичних даних без 

використання сучасних методик діагностики та врахування фактору непліддя. 

Тому, сьогодні гостро постає питання як доповнення існуючих критеріїв 

прогнозування ІЦН у жінок після лікування непліддя, пов’язаного з 

ановуляцією, так і дослідження різних процесів перебігу вагітності у даної 

категорії пацієнток. 

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

грантами. Дисертаційна робота є фрагментом двох науково-дослідних робіт: 

кафедри акушерства та гінекології «Розробка діагностичної тактики та 

патогенетичне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки 

при акушерській та гінекологічній патології» (державний реєстраційний 

номер 0121U109269) та кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я «Обгрунтування стратегій і технологій поліпшення стану здоров’я та 

забезпечення потреб населення у якісній медичній допомозі» (№ державної 

реєстрації 0117U001669), в яких здобувач є співвиконавцем. 

Мета дослідження. Зниження частоти акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок із групи ризику невиношування вагітності, ускладненої 

істміко-цервікальною недостатністю, на основі вивчення гормонального фону, 

мікробіоценозу статевих шляхів, функціонального стану шийки матки та 

фетоплацентарного комплексу у осіб з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, 

шляхом удосконалення комплексу діагностичних та лікувально-

профілактичних заходів. 
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Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

1. Провести ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у 

жінок із істміко-цервікальною недостатністю та різним репродуктивним 

анамнезом та визначити основні фактори виникнення вказаної акушерської 

патології у осіб з непліддям, пов’язаним з ановуляцією. 

2. Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів та раннього 

неонатального періоду у жінок, вагітність яких настала внаслідок різних 

методик лікування ановуляторного непліддя та перебігала на фоні істміко-

цервікальної недостатності. 

3. Встановити діагностичні параметри компресійної ультразвукової 

еластографії тканини шийки матки при істміко-цервікальній недостатності та 

ризику виникнення порушення обтураційної функції шийки матки у жінок з 

ановуляторним непліддям в анамнезі. 

4. Дослідити особливості гормональних показників, мікробіоценозу 

піхви у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю при різних методах 

лікування ановуляторного непліддям. 

5. Визначити стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з 

істміко-цервікальною недостатністю та ановуляторним непліддям в анамнезі. 

6. Удосконалити та впровадити комплекс діагностичних, 

профілактичних та лікувальних заходів невиношування вагітності у жінок з 

істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування непліддя, 

пов’язаного з ановуляцією. 

Об’єкт дослідження: істміко-церввікальна недостатність у жінок, які 

завагітніли після лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією. 

Предмет дослідження: перебіг вагітності та пологів у жінок з 

ановуляторним непліддям, вагітність яких перебігає на фоні істміко-

цервікальної недостатності, гормональний фон, мікробіоценоз піхви, 

щільність тканини шийки матки,  доплерометричні показники, стан плода та 

новонародженого. 
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Методи дослідження: ретроспективний аналіз для виявлення чинників 

ризику розвитку ІЦН, загально-клінічні, інструментальні (ультразвуковий – 

для верифікації діагнозу ІЦН, оцінки стану ФПК, компресійна еластографія – 

для вивчення щільності тканини шийки матки, доплерометрія – для аналізу 

кровоплину в судинах ФПК, біофізичний профіль плода (БПП) – для оцінки 

стану плода), імуноферментний (вивчення рівнів естрадіолу, прогестерону, 

плацентарного лактогену, пролактину, кортизолу), бактеріоскопічний та 

бактеріологічний – дослідження піхвового середовища, статистичний – для 

математичної обробки результатів досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведеного 

дослідження уточнено найбільш основні фактори ризику розвитку ІЦН, які 

характерні саме для жінок з ановуляторним непліддям. Встановлено, що 

вагомими є чинники функціонального характеру, такі як застосування 

контрольованої стимуляції яйників для циклів з та без використання ДРТ, 

застосування запліднення in vitro, а також синдром полікистозних яйників. 

Органічний фактор ІЦН не був типовим для даних хворих. 

Доповнено дані про механізми гормональної дисфункції у вагітних з 

ІЦН, які в анамнезі мали непліддя, пов’язане з ановуляцією. Встановлено, що 

вагітність перебігає на фоні зниженої концентрації прогестерону та 

підвищених рівнів пролактину та кортизолу відносно фізіологічних 

параметрів, що особливо виражено у хворих після лікування за задопомгою 

ЗІВ. Уточнена роль вагінальної мікрофлори піхви в перебігу вагітності.   

Дістало подальшого розвитку вивчення щільності тканини шийки матки 

у жінок з ІЦН, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя. 

Показано зниження коефіцієнту деформації шийки матки та підвищення 

індексу цервікальної еластографії (Сervical Еlastography Index (CEI)), особливо 

в ділянці внутрішнього вічка та цервікального каналу у даних хворих. 

Уточнено дані компресійної еластографії у жінок групи ризику 
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невиношування вагітності в І триместрі, саме у хворих, які завагітніли після 

лікування ановуляторного непліддя. 

.Удосконалено комплекс лікувальних заходів щодо попередження 

розвитку невиношування вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним 

непліддям в анамнезі. А також розроблено показання для проведення 

профілактичної корекції невиношування вагітності у вагітних високого ризику 

з ановуляторним непліддям в анамнезі.  

Практичне значення отриманих результатів. Встановлені фактори 

ризику виникнення ІЦН у жінок після лікування ановуляторного непліддя 

сприяли розробці алгоритму обстеження та формування групи ризику. 

Обґрунтовано необхідність проведення додаткових методів дослідження 

стану шийки матки, зокрема, компресійної еластографії, наприкінці першого 

триместру у жінок групи ризику. 

Оптимізований підхід ведення вагітності у жінок з ІЦН після лікування 

ановуляторного непліддя з врахуванням гормональних, мікробіологічних 

змін, порушень функціонального характеру ФПК, а також формування групи 

ризику наприкінці першого триместру вагітності дозволили знизити частоту 

негативних акушерських та перинатальних наслідків. 

Результати дослідження впроваджені в практику комунальних 

некомерційних підприємств «Міський клінічний перинатальний центр Івано-

Франківської міської ради», «Івано-Франківський обласний перинатальний 

центр Івано-Франківської обласної ради», «Ужгородський міський пологовий 

будинок Ужгородської міської ради», «Тернопільський обласний клінічний 

перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради», 

«Чернівецький обласний перинатальний центр», державний заклад 

«Прикарпатський центр репродукції людини» Міністерства охорони здоров’я 

України. 

Матеріали роботи використовуються в освітньому процесі кафедр 

акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового та акушерства та гінекології 
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інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету, а також кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. 

Шупика. 

Особистий внесок здобувача. Автором спільно з науковим керівником 

визначено напрямок дослідження, мету, завдання, обрано методи 

дослідження, а також розроблено дизайн наукової роботи. Здобувачем 

самостійно проведено пошук та аналіз літератури, виконано ретроспективний 

розбір архівного матеріалу, підбір тематичних хворих, їх клінічне обстеження. 

Самостійно виконано забір матеріалу для імуноферментного 

бактеріоскопічного, бактеріологічного досліджень. Всі інструментальні 

дослідження проведені при безпосередній участі автора. Здобувачем 

самостійно написано всі розділи дисертації, проведено статистичну обробку 

даних. Разом з науковим керівником сформульовано висновки та практичні 

рекомендації. Автором особисто підготовлено наукові статті та тези за 

матеріалами дисертаційної роботи. 

Апробація матеріалів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

представлені на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання сучасної медицини: досвід Польщі та України» (Люблін, Польща, 20-

21 жовтня 2017), Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та 

репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 21-22 вересня 2017), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

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

Івано-Франківськ - м. Яремче, 16-17 листопада 2017), Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики» (м. Яремче, 29-30 листопада 

2018), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методи 

діагностики і лікування: досвід країн Європейського союзу» (м. Люблін, 
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Республіка Польща, 27-28 грудня 2019), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та 

гінекології: від науки до практики» (Буковель, 12-13 грудня 2019 року), 

Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції «Жіноче 

здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 

(Тернопіль,  27-28 лютого 2020), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Патологія шийки матки. Імплементація міжнародних 

стандартів» (Тернопіль,  13-14 листопада 2020). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 249 сторінках, з них 161 сторінка основного тексту та складається з 

анотації, змісту, переліку умовних позначень, символів, одиниць 

вимірювання, скорочень, розділу огляду літератури, розділу матеріалів та 

методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, розділу аналізу та 

узагальнення результатів власних досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Дисертаційна робота 

ілюстрована 58 таблицями та 35 рисунками. Список використаної літератури 

містить 221 джерело, з них 47 – кирилицею та 174 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПРОБЛЕМИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ, 

ЩО ВИНИКАЄ НА ФОНІ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, З 

ВРАХУВАННЯМ РЕПРОДУКТИВНОГО АНАМНЕЗУ 

 

 

1.1. Передчасні пологи – глобальна проблема суспільства 

Невиношування вагітності залишається одним із викликів системи 

охорони здоров’я, незважаючи на досягнення сучасної медицини.  До даної 

патології відносять ранні та пізні мимовільні викидні, аборт, що не відбувся, 

звичний викидень, передчасні пологи [47]. 

Передчасні пологи – це пологи, які розпочались спонтанно, з 

прогресуванням пологової діяльності та народженням плоду вагою більше 500 

грамів в терміні гестації 22-36 тижнів + 6 діб [7]. Щорічно частота ПП 

становить від 5% до 18 % [203]. Вагомою причиною смерті 5 мільйонів дітей, 

які помирають у віці до 5 років, вважать ускладнення, пов’язані саме з ПП. 

Більше, ніж 60 % таких пологів припадають на країни Африки та Південної 

Азії. Проте, це є глобальною проблемою, адже, в середньому 12 % дітей 

народжуються передчасно в країнах низького економічного розвитку, 9 % – 

високого, а в середині країн бідніші сім’ї можна віднести до групи  ризику 

виникнення даної патології [203]. Разом із тим, на сьогодні залишається 

відносно сталою частота ПП і в Україні – 4-15 % [21]. 

За терміном вагітності ПП поділяють на занадто ранні передчасні 

пологи, які відбуваються в терміні 22-27 тижнів + 6 днів, ранні ПП – 28-33 

тижні + 6 днів та передчасні пологи – 34-36 тижнів + 6 днів [7]. Такий поділ 

зумовлений, перш за все, особливостями тактики ведення новонароджених, 

яка залежить від строку гестації при народженні, а також відмінностями у 

наданні допомоги матері лікарем акушер-гінекологом залежно від терміну 
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пологорозрішення. Найбільш часто ПП відбуваються в терміні 34-37 тижнів, 

тоді як в терміні 22-27 тижнів – в 12 разів рідше [39]. 

Сьогодні проблема ПП охоплює майже всі сторони життя суспільства 

[185]. У першу чергу, це медичний напрям. Він включає стандартні підходи до 

вивчення патологій та надання медичної допомоги – етіологічні фактори, 

патогенетичні механізми, клінічну картину, діагностичні напрями, тактику 

ведення пацієнтів та лікування, а також розробку профілактичних заходів. 

Соціальна площина питання ПП сьогодні посідає одне з перших місць 

аналізу даної проблеми. До неї відносять як зміну ролі жінки в суспільстві 

(зміна інтенсивності та характер праці, більш пізній вік, в якому жінки 

планують вагітність, відсутність сталих сімейних відносин та підтримки 

чоловіка та ін.), так і культуру та толерантність суспільства у відношенні до 

передчасно народжених дітей. Вагомим напрямком також є навчання та 

додаткові соціальні послуги для дітей та їх батьків, включаючи інклюзивну 

освіту, адаптація їх в майбутньому до дорослого життя [128]. Знання батьків 

щодо поширення, причин та наслідків ПП є цінними у профілактиці цього 

стану [132]. 

Помітне значення у вирішенні проблеми ПП мають як прямі, так і 

непрямі економічні витрати, які необхідні для лікування та реабілітації 

передчасно народжених дітей. Така реабілітація може тривати роками та 

потребувати в майбутньому значних коштів. Витрати, пов’язані з ПП є 

більшими порівняно з затратами на термінові пологи, що пов’язано переважно 

зі значними фінансовими розходами на госпіталізацію. Об’єм економічних  

затрат зменшуються на другий та третій рік життя дитини за винятком витрат 

на амбулаторне спостереження та лікування [106]. Так, в Сполучених Штатах 

Америки було встановлено, що витрати на госпіталізацію передчасно 

народжених дітей/дітей з низькою вагою до одного року життя становили 47 

% від всіх госпіталізацій дітей до одного року та 25 % від всіх витрат в 

педіатричній практиці [165]. Такі діти перебували в стаціонарі в середньому 
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12,9 днів, що обходилось в 15100 доларів проти 1,9 днів та 600 доларів, які 

витрачались на дітей, народжених без ускладнень. Звичайно, найбільші 

економічні затрати припадали на дітей, які народились в терміні гестації до 28 

тижнів / вагою менше 1000 грамів, що в середньому відповідало 65000 доларів. 

Ці кошти були витрачені здебільшого на лікування респіраторних ускладнень 

[165]. 

Основними причинами ПП вважають зміни шийки матки 

(ремоделювання її структури), активізацію децидульних елементів та 

скорочення матки [187]. 

На основі кластерного аналізу встановлено, що у жінок високої групи 

ризику невиношування вагітності етіологічними факторами розвитку ПП є 

загроза переривання вагітності з відшаруванням хоріона/плаценти, ІЦН, 

фіброміома матки великих розмірів, наявність багаторазових мимовільних 

переривань вагітності, розриви шийки матки при попередніх пологах, 

гестаційний цукровий діабет, який діагностований вперше під час даної 

вагітності [27]. 

При вивченні структури ПП та факторів, які до них привели, у 4552 

жінок із даною патологією залежно від терміну переривання вагітності 

виявлено, що до 27 тижнів спонтанні ПП відбулись в 45 % випадків, ПРПО – 

32 %, ПП, проведені за медичними показаннями, становили 23 %; в терміні 27-

33 тижні ці показники склали, відповідно, 30 %, 32 % та 39 %, 34-36 тижні – 

32 %, 24 % та 44 % (р<0,001) [98]. Аналіз, проведений науковцями J. J. 

Henderson et al. свідчить, що для пологів, які відбулись в терміні 34-36 тижнів 

мав значення демографічний фактор – вік жінки старше 35 років (спонтанні 

пологи  13,8 %, ПРПО 15,4 %, пологи, викликані за медичними показаннями, 

– 21,6 %), європейська етнічна приналежність (61,6 %, 69,0%, 70,2 %, 

відповідно), застосування ДРТ (2,8 %, 1,9 % та 9,3 %, відповідно, все р<0,001). 

Настання ПП в терміні 27-33 тижні гестації було пов’язано з палінням (24,9 %, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Henderson+JJ&cauthor_id=21827362
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29,3 % та 20,2 %, р=0,002) та застосування ДРТ (2,3 %, 1,6 % та 5,0 % 

відповідно, р=0,002) [98]. 

При оцінці фізичних параметрів материнського організму у виникненні 

ПП було встановлено, що у жінок з ростом менше 158 см ризик появи даної 

патології зростав на 46 % порівняно з жінками ростом вище 164 см 

(відношення шансів (ВШ)=1,46, 95% довірчий інтервал (ДІ)=1,16–1,83). 

Збільшення росту на один сантиметр сприяє зниженню виникнення ПП на 3 % 

(ВШ=0,97, 95% ДІ=0,95–0,99) [121]. Результати іншого дослідження є 

аналогічними та свідчать, що зменшення росту матері на один сантиметр 

сприяє скороченню гестаційного віку на 0,2 дні (p<0,001), а це приводить до 

народження недоношених дітей [80]. Відсутність повноцінного харчування 

[161], короткий інтервал між пологами [91] також є факторами ризику ПП. 

Менархе у віці 11 років та раніше також може бути пов’язано з 

виникненням ПП порівняно у особами, у яких менархе настало в віці 13 років 

(ВШ=1,67, 95% ДІ=1,18–2,36) [220]. 

Ймовірність виникнення ПП є значно більшою у жінок з одноплідною 

вагітністю після застосування ЗІВ/ інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми 

(Intra Cytoplasmic Sperm Injection – ICSI (ІКСІ)) порівняно зі спонтанною 

вагітністю як в терміні до 37 тижнів  (10,1 % та 5,5 %, відповідно; ВШ=1,75; 

95 % ДІ=1,50-2,03), так і в терміні до 34 тижні гестації (3,6 % та 2,2 %; 

ВШ=1,78; 95% ДІ=1,03-3,08), що підтверджено аналізом 8044 вагітностей, які 

настали після використання цих методик лікування непліддя [67]. При 

вивченні перебігу 2055 вагітностей, 419 з яких настали після стимуляції 

овуляції, 150 – після застосування тільки ДРТ та 1486 – після обох видів 

лікування непліддя, встановлено, що вказані види лікування асоціюються з 

підвищеним ризиком ПП на 46 %, а ризик саме занадто ранніх ПП становив 

більше, ніж 2 рази (ВШ=2,39, 95 % ДІ=1,30-4,39), порівняно з вагітностями, 

які настали спонтанно [90]. 
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Жінки, які отримали лікування патології шийки матки методом конізації 

методом холодного ножа або петлевої ексцизії зони трансформації, є в групі 

ризику дуже ранніх та ранніх ПП [107]. Проте, такі методи лікування патології 

шийки матки збільшують не тільки ймовірність ПП, але і ПРПО та низької 

маси плода при народженні [220]. Також встановлено, що після ДРТ у 58 % 

жінок з двійнятами (4829 осіб) та 13 % жінок з одноплідною вагітністю (16 923 

пацієнток) настали ПП. Ризик ПП вдвічі зростав при двійні-ДРТ та конізації 

шийки матки порівняно з двійнею-ДРТ без конізації [155]. 

Сьогодні в сучасній науковій літературі все частіше зустрічається 

поняття «короткої шийки матки». До причин її виникнення відносять 

недостатність прогестерона, вроджені аномалії розвитку, операції на шийці, 

ІЦН, дисплазію сполучної тканини та ін. [23, 61, 63, 219]. Переважно коротка 

шийка матки є фактором ризику як ПП, так і ІЦН. Введення такого терміну 

вважається необхідністю, що пов’язано з потребою попередження та зниження 

частоти ПП. 

Таким чином, питання невиношування вагітності постає особливо 

гостро в сучасному суспільстві та потребує подальших підходів до зниження 

його частоти. Серед причин його виникнення окремо слід виділити фактор 

лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, який часто асоціюється з 

розвитком передчасних пологів. 

 

1.2. Сучасні погляди на виникнення істміко-цервікальної 

недостатності 

Основними біомеханічними функціями шийки матки є її здатність 

залишатись закритою протягом всієї вагітності. Це гарантує розвиток плода та 

спроможність шийки матки до розкриття вчасно при терміні доношеної 

вагітності [140]. Такі функції органу забезпечуються за рахунок властивостей 

колагену, розташованому в позаклітинному просторі, а також і активністю 

гладком’язових клітин, розташованих циркулярно на рівні внутрішнього вічка 
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[166]. Зміни структури, кількості або функції цих елементів можуть бути 

причиною порушення функціонування шийки матки [188]. 

ІЦН проявляється неспроможністю циркулярних м’язів ділянки 

внутрішнього вічка, що, в свою чергу, спричинює розвиток недостатності 

перешийка та шийки [3]. При цьому відмічається розкриття шийки матки в ІІ 

або на початку ІІІ триместра гестаційного періоду, а це сприяє виникненню 

пролапсу плідного міхура, ПРПО, перериванню вагітності в другому 

триместрі або ПП [65]. Як вже зазначалось вище, частота ІЦН становить 1 % 

серед всіх вагітностей [65, 93]. У жінок з ІЦН вагітність ускладнюється 

загрозою мимовільного викидня в першому (44 %) та другому (24 %) 

триместрах гестації, що відмічено в два рази частіше відносно жінок без 

порушення обтураційної функції шийки матки (p<0,01) [46]. Наявність даної 

акушерської патології збільшує ризик ранньої неонатальної смертності 

новонароджених (ВШ=2,044, 95% ДІ=1,002-4,169, р=0,049) [75]. 

Діагноз ІЦН може бути виставлений як у жінок із репродуктивними 

втратами при попередніх вагітностях, так і без них. Зазвичай, дана патологія 

діагностується за результатами ультразвукового вагінального вимірювання 

довжини шийки матки, яка становить менше 25 мм до 24 тижнів у жінок із 

втратами вагітності або ПП в терміні 14-36 тижнів або на виявлені змін шийки 

матки до 24 тижнів при вагінальному огляді [162]. 

Сьогодні немає єдиного пояснення процесу формування ІЦН. Можливо, 

передчасне розкриття шийки матки може бути пов’язане з вродженим 

порушення скоротливої здатності гладком’язових клітин, що приводить до 

недостатності сфінктера, та зі змінами у щільності позаклітинного матриксу, 

який теж має значення у скоротливій здатності гладком’язових клітин [189]. 

Дані імуногістохімічного дослідження вказують, що у жінок із порушенням 

обтураційної функції шийки матки наявне зниження коефіцієнту зрілості 

поперечних зв’язків колагену, що сприятиме більшому розм’якшенню 

тканини. Таким чином, виникає зниження щільності позаклітинного матриксу 
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та зниження скоротливої активності гладком’язових клітин, що приводить до 

порушення затульної здатності шийки матки [189]. Зміни у мікроструктурі 

колагена шийки матки приводять до її розкриття та вкорочення [206]. 

Нерівномірний розподіл колагену на рівні внутрішнього вічка може сприяти 

розладам її обтураційної функції [94]. Зміни у щільності структури 

позаклітинного матриксу, що сприяють розм’якшенню шийки матки та 

порушенню її механічної функції під час вагітності, також підтверджується 

дослідженнями на моделях вагітних тварин [208]. 

Аналогічні результати порушення функції шийки матки наведені в 

дослідженні J. Y. Vink et al. [190]. Вони демонструють, що гладком’язові 

клітини на рівні внутрішнього та зовнішнього вічок експресують маркери та 

протеіни, які пов’язані зі скоротливою діяльністю. У шийці матки наявний так 

званий градієнт гладком’язових клітин. Внутрішнє вічно складається на 50-60 

% з гладком’язових клітин, які розташовані циркулярно по периферії строми. 

Це нагадує сфінктер. Зовнішнє вічко містить приблизно 10 % гладком’язових 

клітин, які розташовані хаотично. 

Однак, до тепер немає безаперечної діагностичної методики ІЦН, а 

також існує необхідність створення скринінгових критеріїв для прогнозування 

патології. Тому, встановлення факторів ризику формування ІЦН є 

визначальним моментом в оцінці перебігу гестації, виникнення ПП, та 

попередження невиношування вагітності [65]. При цьому провідним 

критерієм є дані анамнезу щодо наявності ПП, особливо ранніх ПП, та пізніх 

мимовільних викиднів при попередніх вагітностях. Крім того, у розвитку ІЦН 

має значення оперативні втручання на шийці матки такі як конусовидна 

біопсія або конізація шийки матки, неодноразові розширення цервікального 

каналу, видалення шийки матки [65]. 

Також до факторів ризику неспроможності шийки матки відносять 

травми шийки матки в анамнезі (при пологах, інвазивних методах лікування 

патології шийки матки, штучному перериванні вагітності), переривання 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Vink+JY&cauthor_id=27166013
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вагітності в пізні терміни, вроджені аномалії, функціональні розлади, до яких 

відносять гіперандрогенію, дисплазію сполучної тканини, підвищення рівня 

релаксину в крові), зростаюче навантаження на шийку матки під час пологів 

(багатоплідна вагітність, крупний плід, багатоводдя) [27]. Наприклад, було 

встановлено, що у жінок із розривами шийки матки під час пологів достовірно 

зростає ймовірність ІЦН при наступній вагітності (p=0,001) [88]. 

Ризик виникнення ІЦН є більшим у чорношкірих жінок, ніж у білих 

(ВШ=2,89, 95% ДІ=2,13–3,92) [84]. Хоча дослідження E. W. Harville et al. 

свідчать, що расова приналежність не має вагомого значення у генезі 

патології, проте, таке ускладнення частіше зустрічається у чорношкірих 

пацієнток. Науковці вважають, що більш помітним фактором є соціальні 

чинники, такі як освіта та економічний дохід, які корелюють з розладом 

функції шийки матки  [98]. 

При аналізі 280721 вагітності було встановлено, що ІЦН асоціюється з 

вадами розвитку матки (р<0,001), аномалією Мюллєрових протоків (ВШ=6,19, 

95 % ДI=4,41-8,70, p<0,001), віком матері (ВШ=1,05, 95% ДІ=1,04-1,06, 

p<0,001), звичними викиднями (ВШ=12,93, 95% ДІ=11,43-14,62, p<0,001) та 

етнічною приналежністю (ВШ=2,86, 95% ДІ=2,45–3,34, p<0,001) [131]. 

Дослідження Н. А. Линченко и др. свідчать, що у 14,5 % жінок з ІЦН 

діагностовано ожиріння І та ІІ ст. проти 0,5 % контролю, а недостатня вага, 

відповідно, у 2,7 % та 4,0 % пацієнток [27]. Серед гінекологічної патології 

автори звертають увагу на наявність СПЯ, який у жінок з ІЦН констатовано в 

4,5 раза частіше (9,1 %), ніж у вагітних без ІЦН (2,0%), а також безпліддя – у 

15,45 % та 4,0 % пацієнток, відповідно (p<0,05). 

Недостатність оксиприноліну, як показника колагенового обміну, часто 

виявляють у вагітних з ІЦН [6]. Генетичніх факторів мають місце у розвитку 

ІЦН [173]. Дисплазія сполучної тканини є однією з причин ІЦН. 

Підтвердженням даного положення вважають наявність у таких пацієнток 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Harville+EW&cauthor_id=29852821
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асоціації поліморфізму гена, який кодує колаген типа І (COL1A1) та 

трансформуючий фактор росту (TGF-b1) [23, 29]. 

Встановлення та оцінка різних біомаркерів є перспективною методикою 

розуміння механізмів ІЦН, а також прогностичним фактором ефективності 

результату корекції даної патології, зокрема, накладання циркулярного шва на 

шийку матки [81]. Наприклад, у жінок з ІЦН та короткою шийкою матки 

відмічено підвищений рівень С-реактивного білка в крові, протеіна, який 

зв’язує вітамін Д, вмісту тканинного інгібітора матричної металопротеінази, 

які визначені в цервіковагінальних виділеннях, що може бути предикторами 

спонтанних ПП в терміні до 32 тижнів [207]. Також встановлено, що у жінок з 

ІЦН та короткою шийкою матки підвищений рівень інтерлейкіну (ІЛ) 6, 

комплементів С3а та С5а є значно більшими при ПП до 32 тижнів, що є 

підставою вважати їх прогностичними маркерами виникнення ПП [148]. Інші 

дослідження вказують на наявність високого вмісту матричних 

металопротеіназ 1, 3, 8, 9, а також ІЛ 6 та ІЛ8, білків макрофагального 

запалення 1α та 1β в амніотичній рідини у жінок з ІЦН та ПП до 34 тижнів 

[119]. У вагітних з ІЦН в терміні 12-20 тижнів вагітності перед накладання 

серкляжу виявлено підвищений рівень ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-12, моноцитарного 

хемоаттрактантного протеіну-1, фактора некрозу пухлин α в 

цервіковагінальних виділеннях порівняно зі здоровими вагітними. А вже після 

хірургічної корекції ІЦН відмінностей у даних показниках між пацієнтками 

обох груп не було [139]. 

Сьогодні багато наукових публікацій доводять значення інфекційного 

чинника в ґенезі невиношування вагітності під час всього гестаційного 

періоду. Наявність аеробних бактерій у вагінальних виділеннях у жінок із 

швом на шийці матки, який був накладений в терміні ≥23 тижні гестації, а 

також пролабування плодових оболонок при накладанні шва, часто приводять 

до ПП до 34 тижні. Наявність аеробної мікрофлори у жінок зі швом на шийці 
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матки є незалежним фактором, який може сприяти виникненню ПП до 34 

тижнів [111]. 

Отже, розлади функції шийки матки часто пов’язані з порушенням її 

структури, що може приводити до формування істміко-цервікальної 

недостатності. До причин виникнення даної патології відносять травматичні 

фактори, дисплазію сполучної тканини, генетичну схильність, вроджені 

аномалії, гіперандрогенію, інфекційні чинники та ін. 

 

1.3. Непліддя як фактор ризику невиношування вагітності та 

істміко-цервікальної недостатності 

Сьогодні у світі народжується більше 7 мільйонів дітей за допомогою 

ДРТ і з кожним роком частота таких народжень зростає та досягає тепер в 

країнах Європи 2-6 % [59]. За даними Національного центру профілактики 

хронічних захворювань та зміцнення здоров’я (National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion) в 2016 році в США було виконано 

197706 процедур ДРТ із переносом хоча би одного ембріону, в результаті чого 

відбулось 65964 пологів живим плодом та народилось 76892 дитини [192]. 

Було встановлено, що відсоток ПП є більшим при вагітностях, які настали в 

результаті ДРТ (29,9 %), ніж в загальній популяції (9,9 %) [176]. Хоча 

дослідження, проведене в Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції, що охоплює 

62485 одноплідних вагітностей та 29793 вагітностей двійнятами свідчить, що 

ризик ПП при застосуванні ДРТ при одноплідній вагітності підвищений тільки 

в терміні до 28 тижнів порівняно зі спонтанною вагітністю [99]. Результати 

іншого дослідження  вказують, що саме ПП є найбільш ваговим фактором 

ризику підвищеної частоти перинатальної смертності при одноплідній 

вагітності після застосування ДРТ порівняно зі спонтанною одноплідною 

вагітністю [73]. 

При порівнянні перинатальних наслідків в групі вагітних із переносом 

ембріону (321 жінка) відносно групи осіб зі спонтанною вагітністю (963 
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вагітні) встановлено, що відсоток дітей народжених із низькою вагою та 

частота ПП були значно більшими в першій групі обстежених [147]. При 

цьому також виявлено достовірну різницю щодо віку жінок, тривалості 

госпіталізації, кількості мимовільних та артифіціальних абортів, випадків 

позаматкової вагітності, гестаційного цукрового діабету, прееклампсії, анемії 

під час вагітності між двома групами пацієнток (р<0,05). Проте не було 

відмінностей стосовно кількості випадків ПРПО, відшарування плаценти, 

загибелі плода, мертвонародження та об’єму навколоплідних вод (р>0,05). 

З метою підвищення шансів настання вагітності використовували 

перенос двох та більше ембріонів. Однак відомо, що багатоплідна вагітність 

асоціюється з підвищеною перинатальною захворюваністю та смертністю 

[179, 215]. У жінок із багатоплідною вагітністю, яка настала на фоні ЗІВ/ІКСІ, 

є підвищений ризик ПП, ранніх ПП, дуже низької ваги при народженні, малого 

розміру плода для гестаційного віку, перинатальної смертності та вроджених 

вад розвитку [158, 184]. Після поправки на вік матері, паління, вживання 

алкоголю, індекс маси тіла (ІМТ) було встановлено, що вагітність після 

застосування ДРТ порівняно з гестацією, яка настала внаслідок спонтанного 

зачаття, асоціюється з підвищеною кількістю випадків 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), а також із передчасним відшаруванням нормально 

розташованої плаценти (ВШ=2,14, 95% ДІ=1,33-3,45), ПРПО (ВШ=1,24, 95 % 

ДІ=1,06-1,45), післяпологовою кровотечею (ВШ=2,89, 95% ДІ=2,33-3,59), та 

багатоводдям (ВШ=2,01, 95 % ДІ=1,29-3,16) [120, 216, 218]. 

Тому, для зниження негативних перинатальних наслідків та покращення 

показників здоров’я часто переносять тільки один ембріон. Дослідження S. 

Berntsen et al. свідчать, що при одноплідній вагітності, яка настала внаслідок 

ДРТ, є незначні ризики щодо негативних перинатальних наслідків, які можуть 

залежити від методики ДРТ, порівняно зі спонтанною вагітністю [59]. Однак 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Berntsen+S&cauthor_id=30753453
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Berntsen+S&cauthor_id=30753453
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перенос свіжих ембріонів може бути пов'язаний з підвищеною під час 

вагітності кількістю плодів з малою для гестаційного терміну вагою, а також 

дітей, народжених з малою вагою та випадків ПП. Тоді як для переносу 

заморожених ембріонів більш характерним є народження крупних для 

гестаціного терміну плодів та розвиток прееклампсії, застосування ІКСІ – 

підвищений ризик виникнення вад розвитку плодів та передачі сперми поганої 

якості нащадкам чоловічої статі, а для донації ооцитів – плоди з малою вагою 

для гестаційного терміну та прееклампсія [59]. 

При вивченні вікового фактора, а саме віку жінки старше 40 років, у осіб, 

одноплідна вагітність яких настала за допомогою ДРТ (ЗІВ (229 хворих) або 

індукції овуляції (86 пацієнток)) та які завагітніли самостійно (7929 жінок), 

встановлено, що у жінок із ЗІВ кількість випадків ПП (p<0,001), затримки 

росту плода (р<0,001) та кесаревого розтину (р<0,001) була більше порівняно 

з іншими групами обстежених, а частота перинатальної смертності не 

відрізнялась між групами [96]. 

Проте, значення віку матері для перебігу гестаційного періоду є 

суперечливим. При оцінці ризику материнських та перинатальних ускладнень 

у країнах Скандинавії у випадках одноплідної вагітності після застосування 

ДРТ (39919 вагітностей) порівняно зі спонтанними гестаціями (260 166 

випадків) встановлено, що ймовірність передлягання плаценти, кесаревого 

розтину, ПП та низької маси плода при народженні була значно більшою в 

першій групі пацієнток [198]. Однак в обох групах ризик акушерських та 

перинатальних ускладнень зростав із віком матері (більше 35 років). Особливо 

це було помітно для жінок зі спонтанною вагітністю. 

Це підтверджується даними, отриманими з Реєстру населення Фінляндії, 

Аналізу показників здоров’я 56 026 дітей, 2624 з яких народились в результаті 

застосування ДРТ, які свідчать, що із зростанням віку жінки ймовірність 

ризику ПП та низької ваги тіла при народженні дитини (менше 2500 грам) не 

збільшується у осіб з спонтанною вагітністю, за винятком жінок віком старше 
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40 років [52]. А в жінок зі спонтанної вагітністю із збільшенням віку  ризики 

вказаних ускладнень зростають більш суттєво. 

Наявність в анамнезі травматичних пошкоджень шийки матки у жінок з 

непліддям, які можуть сприяти розвитку ІЦН, а саме, маніпуляцій на шийці 

матки, пов’язані з її розширенням (наприклад, дилятація в процесі 

інструментальної ревізії внаслідок викидня або завмерлої вагітності, 

діагностична або лікувальна гістероскопія), приводять до зростання ризику 

ПП [145]. Було визначено, що патологія шийки матки (дисплазія та конізація) 

частіше спостерігались у жінок з ДРТ (6,2 % при одноплідній ДРТ-вагітності 

та 5,4 % – при ДРТ-двійні) порівняно з спонтанною вагітністю (4,2 % при 

одноплідній вагітності та 4,5 % – при двійні) [155]. Науковцями встановлено, 

що частота ПП при ДРТ-одноплідній вагітності у жінок з та без конізації 

шийки матки становила 13,1 % проти 8,2 %, відповідно (ВШ=1,56, 95 % 

ДІ=1,21-2,01), при ДРТ-двійні – 58,2 % та 41,3 %, відповідно (ВШ=1,04, 95 % 

ДІ=1,36-2,77), а ризик занадто ранніх ПП зростав удвічі. Крім того, наявність 

дисплазії шийки матки навіть без проведеного лікування шляхом конізації 

також підвищувала ризик ПП при ДРТ-двійні (ВШ=1,74, 95 % ДІ=1,04-2,94). 

Отже, ймовірність настання ПРПО була більшою у жінок із двійнею та 

конізацією шийки матки, вагітність яких настала як після застосування ДРТ, 

так і спонтанно. 

Таким чином, непліддя можна вважати фактором високого ризику 

невиношування вагітності. У жінок, вагітність яких настала в результаті 

застосування ДРТ, часто супроводжується багатьма різними ускладненнями, 

зокрема, і передчасними пологами. Крім того, у таких жінок відмічається 

підвищена ймовірність розвитку істміко-цервікальної недостатності. 

 

1.4. Оцінка стану шийки матки на сучасному етапі 

Існує декілька методик для оцінки стану шийки матки з метою 

діагностики ІЦН. Ефективність пальцевого вагінального дослідження за 

даними доказової медицини не є базовим для встановлення діагнозу [65, 142]. 
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Більшість клінічних настанов професійних товариств з акушерства та 

гінекології вважають його суб’єктивним методом та надають перевагу 

вагінальній ультразвуковій діагностиці [65, 142]. Дискутабельним 

залишається питання щодо діагностики ІЦН до вагітності.  

Наявність структурних змін шийки матки та можливість встановлення 

діагнозу ІЦН можна оцінювати та визначати за шкалою Штембера, яка 

включає бальну оцінку від 0 до 2 балів таких ознак як  довжина шийки матки 

(2,5-3 см – шийка матки нормальної довжини, 1,5-2,5 см – шийка матки 

вкорочена, та довжина шийки матки менше 1,5 см), стан цервікального каналу 

(закритий, частково прохідний, пропускає палець), розташування шийки 

матки (сакрально, по центру, до переду), консистенція шийки матки (щільна, 

розм’якшена, м’яка) розташування передлеглої частини плода (над входом в 

малий таз, притиснута до входу в малий таз, малим сегментом у вході в малий 

таз) [20]. Оцінка в 5 та більше балів є діагностичною ознакою ІЦН. 

Комбінована шкала Штембера включає в себе також ультразвукову оцінку 

стану шийки матки, наявність гіперандрогенії та дані анамнезу [21]. 

Методику еластографії в акушерській практиці почали застосовуватись 

відносно недавно. Однак, вона вже успішно зарекомендувала себе для 

діагностики ПП, успішної індукції пологів [85, 122, 124, 178, 194], у жінок 

групи високого ризику невиношування вагітності з причини хромосомних 

аномалій плода в І триместрі [45]. Для цього можна застосовувати як 

компресійну еластографію, так і еластографію зсувної хвилі. 

Результати мета-аналізу, до якого увійшло сім досліджень та 1488 

обстежених жінок, свідчать, що чутливість даної методики для діагностики та 

прогнозування ПП становила 0,84, специфічність 0,82 та площа під кривою – 

0,90, тоді як останній показник при ультразвуковій оцінці довжини шийки 

матки склав лише 0,60 [194]. 

Ще одне дослідження оцінки щільності шийки матки у жінок з 

одноплідною вагітністю низької групи ризику щодо виникнення ПП до 37 
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тижнів свідчить, що в другому триместрі вагітності значення індексу 

деформації шийки матки, яке визначено за допомогою еластографії, є більш 

показовим, ніж визначення ультразвукової довжини шийки матки (р=0,03) 

[51]. У даному дослідженні площа під кривою помилок для індексу  

деформації шийки матки становила 0,84, тоді як для довжини шийки матки – 

0,68. 

Визначення щільності шийки матки має перспективне значення для 

прогнозування і ІЦН [117, 212]. Еластографія шийки матки у жінок в першому 

триместрі при одноплідній вагітності, які мали ІЦН при попередній вагітності, 

дозволила встановили, що щільність тканини передньої губи шийки матки 

була значно меншою порівняно з особами без ІЦН в анамнезі. Крім того, 

довжина (36,3±4,8 мм проти 38,3±3,8 мм (р=0,01)) та ширина шийки матки 

(5,7±1,1 мм проти 5,2±0,7 мм (р=0,001)) були значно меншими у даної 

категорії пацієнток [69]. 

Зміни тканини шийки матки, визначені при еластографії, також наявні у 

невагітних жінок, які мали ІЦН при гестації. Було встановлено, що тканина 

навколо внутрішнього вічка шийки матки є м’якшою у жінок із ІЦН в анамнезі 

порівняно зі здоровими особами. Латеральні частини шийки матки також були 

більш змінені (p<0,05) [113]. 

Проте, є дослідження, які свідчать, що дані еластичності різних ділянок 

шийки матки, отримані за допомогою еластографії зсувної хвилі, у жінок із 

ПП та тих, які народились вчасно, в терміні 18-24 тижнів не вказують на 

суттєву різницю показників між особами з передчасними та терміновими 

пологами [178]. 

У жінок із короткою шийкою матки довжиною 1,5-2,5 см показники 

еластографії в другому триместрі вагітності в комбінації зі значенням довжини 

шийки матки були більш точними щодо прогнозування ПП [112, 149]. Це 

підтверджується і дослідженнями V. Oturina еt al., які вказують, що поєднання 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Oturina+V&cauthor_id=28258974
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значень довжини шийки матки та коефіцієнта деформації в ділянці середини 

передньої губи є прогностичним маркером ПП [144]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел свідчить, що діагностика ІЦН 

є достатньо ефективною. Вона включає вимірювання довжини шийки матки 

та оцінку її змін за допомогою трансвагінального ультразвукового 

дослідження. Сучасні ультразвукові методики, такі як еластографія, 

покращують ефективність встановлення  діагнозу.  Однак, з метою 

попередження невиношування вагітності додатково слід враховувати дані 

анамнезу та визначати фактори ризику кожної окремої пацієнтки. Це надасть 

можливість у жінок із групи ризику проводити ранню оцінку ймовірності ІЦН 

вже наприкінці першого триместру гестації. 

 

1.5. Сучасні підходи корекції істміко-цервікальної недостатності 

та суперечливі положення тактики ведення пацієнтів 

Сьогодні не існує єдиного ідеального методу вирішення проблеми 

лікування ІЦН [196]. До механічних методик корекції ІЦН відносять 

накладання шва на шийку матки та встановлення акушерського песарію [62]. 

Накладання шва на шийку матки на сьогодні залишається, за думкою P. 

Černohorská et al,. пріоритетним методом лікування ІЦН [68]. Автори 

вважають, що така методика дозволяє зберегти слизову пробку цервікального 

каналу, яка є не тільки механічною перепоною між піхвою та порожниною 

матки. Вона містить багато імунних компонентів, що сприяє підвищенню 

імунітету цервікального каналу. Слід пам’ятати, що лікувальний шов на 

шийку матки не слід застосовувати при ознаках інфекції, активної вагінальної 

кровотечі та наявності скорочень матки [142]. 

Існують різні підходи стосовно терміну гестації, при якому 

рекомендують накладання шва на шийку матки при ІЦН. Так, Товариство 

акушерів та гінекологів Канади пропонує термін вагітності до 24 тижнів при 

довжині шийки матки ≤ 25 мм [65]. Керівництво Національного інституту 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=%C4%8Cernohorsk%C3%A1+P&cauthor_id=31213059
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=%C4%8Cernohorsk%C3%A1+P&cauthor_id=31213059
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охорони здоров’я та удосконалення медичного обслуговування (The National 

Institute for Health and Care Excellence) рекомендує розглянути можливість 

накладати лікувальний шов на шийку матки між 16+0 та 27+6 тижнів 

вагітності при розкритті шийки матки та цілими плодовими оболонками [142]. 

При цьому слід врахувати гестаційний вік (переваги від накладання шва 

будуть більшими при більш ранніх термінах вагітності) та ступінь розширення 

цервікального каналу, а також проконсультуватись з більш досвідченим 

лікарем акушером та педіатром. 

Накладання шва при ІЦН є ефективним способом корекції обтураційної 

функції шийки матки, про що свідчать дані ультразвукової оцінки органу до 

та після операції. Так, оцінка результативності хірургічної корекції патології 

шийки матки проводилась протягом 48 годин до та після операції у 49 жінок з 

ІЦН [92]. Відмічено помітні зміни у ширині воронки цервікального каналу (15 

мм до операції та 4,0 мм – після, p<0,0001), її довжині (29 та 33 мм, відповідно, 

p<0,0001) та довжині ендоцервікального каналу (2 та 27 мм, відповідно, 

p<0,0001). 

Першочергово методика накладання шва на шийку матки або серкляжа 

була розроблена для екстреної корекції ІЦН. Сьогодні показання до 

накладання шва з метою попередження ПП розширені [202]. За даними A. 

Suhag та V. Berghella основними «класичними» показами до накладання шва 

на шийку матки  при одноплідній вагітності є показання зі сторони анамнезу 

жінки (наявність ПП або мимовільних викиднів в ІІ триместрі), а також 

показання ультразвукового дослідження (довжина шийки матки менше 25 мм 

до 24 тижнів вагітності у жінок з ПП) та розкриття шийки матки, яке виявлено 

при вагінальному огляді, в терміні до 24 тижнів  [174]. 

Мета-аналіз перебігу вагітності та пологів у хворих з ІЦН, яким було 

накладено шов на шийку матки в плановому та ургентному порядку, показав, 

що вік вагітних з елективним серкляжем та маса тіла їх новонароджених були 

значно більшими порівняно з пацієнтками, яким накладено ургентно шов на 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Suhag+A&cauthor_id=24979354
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Suhag+A&cauthor_id=24979354
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Berghella+V&cauthor_id=24979354
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шийку матки [70]. Накладання шва в ургентному порядку зменшує термін 

вагітності та збільшує частоту ПРПО порівняно з плановим методом. Проте, 

не було відмінності у відсотку вагінальних пологів між жінками обох груп. 

Хоча інші дослідження констатують однакові наслідки вагітності при 

накладання планового або ургентного шва на шийку матки при ІЦН [195]. 

Також слід відмітити відсутність підвищення ризиків серйозних ускладнень 

вагітності при накладанні ургентного шва із збільшенням дилатації шийки 

матки та пролабуванням плодових оболонок [217]. 

При накладанні ургентного шва на шийку матки тривалість операції є 

більшою (30,40 хвилин) порівняно з плановим оперативним втручанням (19,85 

хвилин, p=0,001), довжина шийки матки – меншою (22,45 мм та 29,90 мм, 

відповідно, p=0,001), як і період між накладанням шву та терміном пологів (91 

та 138  днів, відповідно) [54]. 

Хоча існують дослідження, які свідчать про однакову ефективність щодо 

пролонгації вагітності стосовно різних хірургічних методик накладання 

циркулярного шва на шийку матки, вивчення перебігу вагітностей та пологів 

94 жінок з одноплідною гестацією та ІЦН продемонструвало, що середній 

строк пологів в групі жінок із накладанням серкляжа за Широдкаром був 

37,1±3,3 тижні, тоді як за методикою МакДональда – 34,8±4,9 тижні (p=0,039), 

а кількість випадків ПП до 37 тижнів (30,6 % та 58,3 %, відповідно (p=0,033)) 

та респіраторного дистрес синдрому плода була меншою (5,6 % та 29,2 %, 

відповідно (p=0,023)). Це дозволило зробити висновок про більшу 

результативність методики накладання шва за Широдкаром, ніж за 

МакДональдом, стосовно профілактики ПП та респіраторного дистрес 

синдрому плода [201]. 

Тим не менш, слід зазначити, що дослідження щодо ефективності 

накладання шва на шийку матки при даній патології є достатньо 

суперечливими. Вони переважно базуються на результатах зниження кількості 

ПП, оцінці частоти негативних перинатальних наслідках [55]. Систематичний 
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огляд в системі Cochrane щодо заходів попередження ПП вказує на перевагу 

накладання шва на шийку матки у жінок тільки з одноплідною вагітністю та 

високим ризиком ПП [135]. Довжина шийки матки та термін вагітності, на 

якому був накладений шов на шийку матки за Широдкаром, скоріше за все, не 

мають вагомого значення у виникненні ПП в терміні до 36 тижнів, проте, 

розкриття цервікального каналу ≥2 см в період накладання шва підвищує 

ризик ПП [60]. 

Встановлення акушерського песарію для попередження ПП є достатньо 

ефективним [30, 77]. При оцінці результативності та економічної 

обґрунтованості серкляжа порівняно з акушерським песарієм у жінок з ІЦН, а 

також короткою шийкою матки та обтяженим анамнезом щодо наявності ПП, 

було встановлено їх однакову ефективність щодо показників первинних 

наслідків таких як ПП до 32 тижнів, а також вторинних наслідків – частоти ПП 

до 24, 28, 34 та 37 тижнів, ПРПО, застосування токолізу та/або 

корстикостероідів, способу пологорозрішення, материнських інфекцій, 

побічних ефектів у матері, госпіталізації матері та новонародженого у 

відділення інтенсивної терапії, показників перинатальної захворюваності та 

смертності  [115]. Доцільність накладання профілактичного шва на шийку 

матки слід розглянути у випадку довжини шийки матки 25 мм та менше, 

визначену при вагінальному ультразвуковому дослідженні в терміні між 16+0 

та 24+0 тижнів, та при наявності в анамнезі ПРПО у випадках ПП або травми 

шийки матки [141]. 

Дискутабельним залишається питання переваги застосування 

вагінального прогестерону перед хірургічною корекцією ІЦН. Керівництво 

Національного інституту охорони здоров’я та удосконалення медичного 

обслуговування рекомендує з профілактичною метою застосування 

вагінального прогестерону або накладання профілактичного шва на шийку 

матки у випадку поєднання факту передчасних спонтанних пологів в терміні 

до 34+0 тижнів в анамнезі або втрати вагітності в другому триместрі 
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починаючи з 16 тижнів та показників вимірювання шийки матки при даній 

вагітності, визначеними за результатами ультразвукового дослідження, при 

якому її довжина становить 25 мм та менше [142]. 

Ретроспективний аналіз 198 пацієнток з ІЦН, з яких 116 мали в анамнезі 

ПП та 80 осіб без історії ПП, свідчить, що встановлення серкляжу має більші 

переваги порівняно з накладанням шва на шийку матки у жінок із групи 

ризику, ніж застосування вагінального прогестерона, а у осіб без обтяженого 

анамнезу щодо ПП була встановлена подібна ефективність як серкляжа, так і 

вагінального прогестерону, в попередженні ПП та зниження негативних 

перинатальних наслідків [196]. 

Тим не менш, порівнюючи акушерські та перинатальні наслідки у 18 

вагітних з накладанням ургентного серкляжа та 19 – консервативною 

тактикою ведення ІЦН, першим спосіб було визнано ефективним методом 

корекції порушення обтураційної функції шийки матки [74].  

Проаналізовані результати різного способу лікування порушення 

обтураційної функції шийки матки [118]. 69 вагітних в терміні 16-23 тижні був 

накладений шов на шийку матки за такими показаннями: довжина шийки 

матки менше 25 мм, у 22 % з них виявлено розширення цервікального каналу 

більше 1 см, 29 % – ПП, у 32 % – маніпуляції на шийці матки (хоча би один 

випадок дилатації шийки матки та кюретажа, гістероскопії, конізації), 12 % – 

неефективність лікування прогестероном на протязі двох тижнів, яка 

визначалась за зменшенням довжини шийки матки, незважаючи на лікування, 

та ін. Встановлено, що лікування прогестероном додатково до застосування 

шва на шийці матки не сприяло зниженню частоти ПП до 35 тижнів (p=0,199). 

Аналіз 36 досліджень, який включав 9425 жінок з одноплідною 

вагітністю групи ризику, проведений з метою оцінки результативності 

прогестерона, песарія або шва на шийці матки щодо попередження ПП, 

встановив, що призначення прогестерону було більш ефективним стосовно 

зниження частоти ПП до 34 та 37 тижнів порівняно в загальному з групою 
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жінок високого ризику. Показники щодо відсотку ПП та перинатальної 

захворюваності в дослідженнях, в яких застосовували песарій, були 

непостійними. Застосування шва на шийці матки не було таким ефективним 

щодо зниження ПП до 37 та 34 тижнів [109]. 

Інший метааналіз, що включав 40 досліджень та 11311 жінок, виконаний 

в базах Medline, EMBASE, CINAHL, Cochrane CENTRAL та Web of Science, 

був проведений з метою оцінки різних способів попередження ПП 

(прогестерон, серкляж та песарій) у жінок з груп ризику та в загальній 

популяції [118]. Він продемонстрував, що призначення вагінального 

прогестерона знижує ймовірність розвитку ПП в терміні до 34 тижнів та до 37 

тижнів, а також неонатальної смертності. Науковці роблять висновок, що 

стабільність щодо зменшення показника ПП при одноплідній вагітності у 

жінок групи ризику серед вказаних методик (прогестерон, песарій та серкляж) 

показало саме призначення прогестерона. 

Однакову ефективність корекції ІЦН встановлено при комбінованій 

тактиці, яка включала накладання циркулярного шва на шийку матки або 

встановлення песарію типу Арабін та додаткового застосування 

мікронізованого  вагінального прогестерона в дозі 200 мг на добу в терміні 

включаючи 34 тижні вагітності у жінок високої групи ризику, що виявлялось 

у частоті термінових пологів на рівні 70,4 % [53]. Результати ще одного 

дослідження, в якому корекцію ІЦН проводили за допомогою акушерського 

песарію типу Арабін (36 %), накладеному в терміні 16-33 тиж або шва на 

шийці матки (22 %) та додаткового призначення мікронізованого вагінального 

прогестерон в дозі 200 мг на добу до 34 тижні свідчать, що, незважаючи на 

вказані методи корекції порушення обтураційної функції шийки матки, у 80 % 

жінок пологи були передчасними [46]. 

Однією з новітніх методик корекції ІЦН є методика введення гідрогелю 

в шийку матки, яка апробована як на моделях тварин, так і ex vivo [161, 214]. 

При її застосуванні продемонстровано достатню ефективність щодо 
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збільшення об’єму та збереження механічних властивостей тканини та 

відсутність побічних ефектів. 

Таким чином, як свідчить аналіз наукових джерел, способи корекції ІЦН 

є достатньо ефективними для попередження невиношування вагітності. Проте, 

єдиного підходу та переваг одного методу не встановлено. Крім того, 

дослідження включають переважно вагітних жінок із групи високого ризику 

передчасних пологів, основним критерієм якої є наявність таких пологів в 

анамнезі або переривання попередньої вагітності в другому триместрі. 

Недостатньо інформації стосовно попередження невиношування вагітності у 

жінок, вагітність яких настала після лікування непліддя, пов’язаного з 

ановуляцією. 

Висновки до розділу 1. 

На основі проведеного аналізу наукових літературних публікацій 

зроблено наступні висновки: 

1. Актуальність проблеми невиношування вагітності залишається 

беззаперечною, зважаючи на сталу частоту передчасних пологів у суспільстві,  

підвищену перинатальну захворюваність та смертність при передчасних 

пологах, значні соціальні та економічні витрати на усунення наслідків 

невиношування вагітності. 

2. Вагітні з ановуляторним непліддям становлять особливу групу ризику 

розвитку істміко-цервікальної недостатності та передчасних пологів. 

3. Проте літературні джерела вказують, що проблема є неповністю 

вирішеною. Відсутні дослідження щодо лікування істміко-цервікальної 

недостатності та профілактики невиношування вагітності, які би охоплювали 

саме жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією. 

4. Таким чином, існує необхідність подальшого вивчення механізмів 

вказаної патології у пацієнток з ановуляторним непліддям та розробки 

обґрунтованого комплексного підходу щодо зниження негативних 

акушерських та перинатальних наслідків.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Групи жінок та лікувальні заходи 

Дисертаційна робота була виконана на базі Івано-Франківського 

національного медичного університету. Клінічна частина роботи проводилась 

на кафедрі акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового, клінічною базою 

якої є комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний 

перинатальний центр Івано-Франківської міської ради», а також в закладі 

комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний 

перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради». 

Дослідження виконували в декілька етапах (рис. 2.1.1). На першому 

етапі з метою встановлення та оцінки факторів виникнення ІЦН саме у жінок, 

вагітність яких настала після лікування ановуляторного непліддя (розділ N 

97.0 «Жіноче непліддя, зв'язана з ановуляцією» Міжнародної класифікації 

хворіб 10 перегляду), здійснено ретроспективний аналіз історій вагітності та 

пологів 308 хворих. Було проведено порівняння  анамнестичних, соматичних 

та репродуктивних чинників у даної категорії пацієнток із вагітними жінками 

з ІЦН та особами з непліддям, вагітність яких перебігала без порушення 

обтураційної функції шийки матки, а також вагітними без ІЦН та непліддя. 

Дані всіх обстежених отримано з документації закладів комунальних 

некомерційних підприємств «Міський клінічний перинатальний центр Івано-

Франківської міської ради»,  «Івано-Франківський обласний перинатальний 

центр Івано-Франківської обласної ради» та державного закладу 

«Прикарпатський центр репродукції людини» Міністерства охорони здоров’я 

України за період 2014-2019 роки. 
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Рис. 2.1.1. Дизайн дослідження. 
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ановуляцією, вагітність яких перебігала без ІЦН. Четверта група складалась із 

30 вагітних жінок без непліддя в анамнезі, які завагітніли спонтанно, і у яких 

ІЦН не було діагностовано під час гестації. 

На другому етапі відповідно до мети та завдань нами відібрані 120 

жінок, які завагітніли на фоні лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, 

та у яких під час вагітності діагностовано ІЦН. Залежно від методики 

лікування непліддя вказані хворі були поділені на дві групи. До І групи 

увійшли 60 вагітних після консервативного лікування непліддя, зокрема, 

контрольованої стимуляції яйників для циклів без використання ДРТ. ІІ групу 

становили 60 осіб після лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ. 

Контрольну групу становили 30 вагітних жінок без непліддя в анамнезі, 

вагітність яких наступила самостійно, та перебігала без ознак ІЦН. 

Непліддя було діагностовано на основі рекомендацій Всесвітньої 

організації охорони здоров’я [209]. Діагноз ІЦН встановлювали в 16-20 тижнів 

вагітності згідно даних ультразвукової вагінальної цервікометрії. 

Критеріями включення пацієнтів у дослідження були: одноплідна 

вагітність, яка настала після лікування непліддя, пов’язаного з відсутністю 

овуляції, ІЦН, письмова згода пацієнта. 

Критерії виключення: багатоплідна вагітність; антифосфоліпідний 

синдром, тромбофілії; вагітність ускладнена синдромом гіперстимуляції 

яйників; цитогенетичні причини невиношування вагітності, яка індукована в 

програмі екстракорпорального запліднення; чоловіче непліддя; безпліддя 

трубноперитонеальне, цервікальне, імунологічне, невизначеного ґенезу; 

виражена ендокринна патологія, яка може привести до безпліддя та потребує 

спеціальної гормональної корекції порушення нерепродуктивного органу або 

системи; передлягання плаценти; дисплазія сполучної тканини; підвищений 

ризик хромосомних аномалій плода за даними першого або другого 

генетичного скринінгу. 
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Третій етап дослідження заключався у проведенні порівняльної оцінки 

тактики введення хворих з ІЦН та непліддям в анамнезі. Для виконання даного 

етапу всі вагітні І та ІІ груп додатково поділені групи А та Б. До ІА та ІІА групи 

увійшло по 30 вагітних, які отримали оптимізовану програму ведення 

вагітності. Тактика ведення вагітності хворих ІБ (30 осіб) та ІІБ підгруп (30 

пацієнток) відповідала стандартному комплексу заходів. Дані цих обстежених 

порівнювались з результатами осіб контрольної групи. 

Стандартний підхід спостереження та лікування хворих з ІЦН включав 

накладання лікувального шва на шийку матки або акушерського песарію з 

моменту встановлення діагнозу. Корекція ІЦН проводилась в другому 

триместрі вагітності в терміні 17-21 тиждень. Циркулярний шов на шийку 

матки накладався за методикою МакДональда із застосуванням мерсіленової 

стрічки (ETHICON, Johnson & Johnson, США). Для корекції порушення 

обтураційної функції шийки матки також використовували акушерський 

силіконовий розвантажувальний песарій медичного підприємства «Симург» 

(Республіка Білорусь). Зняття циркулярного шва або песарію проводили в 

плановому порядку в терміні вагітності 37-38 тижнів або ургеннтно при появі 

регулярної пологової діяльності. При необхідності з метою лікування 

патологічних виділень піхви застосували вагінальні супозиторії, які містять 16 

мг хлоргексидину диглюконат один раз на добу протягом 10 днів. Дані 

вагінальні свічки відносяться до групи протимікробних та антисептичних 

засобів, володіють вираженою дією на грампозитивні та грам- негативні 

бактерії, дріжджі, дерматофіти та можуть застосовуватись під час вагітності. 

Оптимізована програма ведення вагітності  включала: механічну 

корекцію ІЦН (накладання циркулярного шва на шийку матки із 

застосуванням мерсиленової стрічки або встановлення акушерського 

песарію), вагінальний прогестерон, препарат L-аргініну аспартат, 

полівітамінний комплекс з мінералами, включаючи комбінації, та, за потреби, 

вагінальні таблетки, які містять 10 мг деквалінію хлориду, та симбіотик. 

https://www.facebook.com/hashtag/ethicon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoy1kdKD-_0enJdjiFknxIgsaWYwePaprYG4Bfhi6lwjeyQD1q33CwCsyct9XcwPGndJcphimAYSk-ij0CiE-cq0IZMSsVJxqscUXURcBlZeL7F3y_g5biXuxXRTQyvc3jhn7Hob6Epnsf5xeJYHlxnuOi7O8RGPV4b47lDbiTZcGLWMHcourKVv7kR-lWJ28z4bSe38F8oqL1NFH88mkWX5M04iBtxlwm1Bh5NOr8GnQHt4T1J4HcmzvGdmjS9LVaTSy5Z1kvJoPTMXK_gp4VmZebvIdbhT7wx3zvDvJOsXIrZHGkduQymOs9762lsfFjxi7S1xXtyV6PyNEs0U5NkQ&__tn__=%2ANK-R
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Прогестерон у вигляді м’яких вагінальних капсул призначали в дозі 200 

мг до 34 тижнів + 6 днів вагітності після накладання шва на шийку матки або 

встановлення акушерського песарію. Препарат володіє властивостями 

подібними до природнього прогестерону, щвидко всмоктується слизовою 

оболонкою піхви та може бути застосований під час вагітності при загрозі 

мимовільного викидня або для профілактики звичного викидня внаслідок 

лютеїнової недостатності, ПП при короткій шийці матки або наявності ПП в 

анамнезі. 

L-аргінін аспартат відноситься до групи інших кардіологічних 

препаратів, амінокислот. Володіючи антигіпоксичними, цитопротекторними, 

антиоксидатними, дезінтоксикаційними та мембраностабілізуючими 

властивостями, він позитивно зарекомендував себе в акушерській практиці з 

метою покращення обмінних процесів в ФПК [52]. Препарат призначали по 1 

мірній ложці (5 мл) перорально двічі на добу на протязі 10 днів в терміні 20-

22 та 30-32 тижні вагітності. 

Для санації піхви використовували вагінальні таблетки, які містять 10 мг 

деквалінію хлориду, один раз на добу протягом 6 днів. Даний препарат 

відноситься до протимікробних та антисептичних засобів та може 

використовуватись під час другого та третього триместру гестації. Він володіє 

широкою антимікробною дією проти грампозитивних та грамнегативних 

бактерій, грибків та найпростіших мікроорганізмів. Активність деквалінію 

хлориду проявляється в її здатності посилювати проникність бактеріальної 

клітини, що зумовлює втрату активності ферментів та її загибель. 

Жінкам із патологічними вагінальними виділеннями та бактеріальним 

вагінозом додатково призначали симбіотик, який містить молочнокислі 

бактерії Lactobacillus plantarum LP01 в кількості 2,5 млрд, Bifidobacterium 

breve BR03 в кількості 2,5 млрд та фруктоолігосахаріди. Даний препарат 

призначали один раз на добу перорально під час їжі на протязі одного місяця. 

Він має властивості відновлення нормальної мікрофлори в кишечнику та піхві, 
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стимулює синтез секреторного IgA, сприяє зниженню проникнення 

патогенних мікроорганізмів через стінку кишечнику, зменшенню кількості 

рецидивів кандидозу. 

До складу мультивітамінно-мінерального препарату входять 12 

вітамінів у комбінації з трьома мінералами та чотирма мікроелементами 

(вітамін А в дозі 3600 міжнародних одиниць, вітаміни В1 – 1,6 мг, В2 – 1,8 мг, 

В6 – 2,6 мг, В12 – 4 мкг, D3 – 500 міжнародних одиниць, Е – 15 мг, кальцій 

аскорбат дигідрат – 100 мг, кальцію пантотенат – 10 мг, біотин – 0,2 мг, 

нікотинамід – 19 мг, фолієва кислота – 0,8 мг, кальцій (кальцій аскорбат 

дигідрат, кальцій пантотенат та кальцій гідрофосфат безводний) – 125 мг, 

магній (магній оксид легкий, магній гідрофосфат тригідрат та магній стеарат) 

– 100 мг, фосфор (кальцій гідрофосфат безводний та магній гідрофосфат 

тригідрат) – 125 мг, заліза фумарат – 60 мг, цинк сульфату моногідрат – 7,5 мг, 

марганець сульфату моногідрат – 1 мг, мідь сульфату безводного – 1мг. 

Вказана комбінація вітамінів, мінералів та мікроелементів може бути 

застосована під час вагітності, в період якої забезпечує оптимальну підтримку 

щодо їх вмісту в організмі жінки. Препарат призначали по 1 таблетці один раз 

на добу протягом вагітності. 

З метою оцінки оптимізованого комплексу заходів ведення вагітності 

жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, які мають високий ризик 

виникнення ІЦН, ми підібрали 25 пацієнток, які становили групу порівняння. 

Критеріями включення до цієї групи були: одноплідна вагітність, яка настала 

після лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ, коротка шийка 

матки, діагностована за даними вагінального ультразвукового дослідження під 

час І генетичного скринінгу, низька щільність тканини шийки матки (червоний 

або жовтий колір забарвлення цервікального каналу та/або внутрішнього вічка 

шийки матки за даними компресійної еластографії (СЕІ 3-4 бали)) та наявність 

одного з чинників невиношування вагітності: ПП, самовільний пізній 

викидень, втручання на шийці матки, які вимагали її розширення (кюретаж, 
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гістероскопія, інструментальне переривання вагітності), гіперандрогенія. 

Критерії виключення були аналогічними, які вказані вище. Група порівняння 

порівнювалась з контрольною групою. 

Пацієнткам групи порівняння було проведено профілактичну механічну 

корекцію змін шийки матки (накладання профілактичного шва на шийку 

матки або встановлення акушерського песарію в терміні 13-15 тижнів), а 

також призначено оптимізований комплекс заходів, вказаний вище 

(призначення вагінального прогестерону до терміну 34 тижнів + 6 днів 

гестації, препарат L-аргініну аспартат, полівітамінний комплекс з мінералами, 

включаючи комбінації, та, за потреби,  вагінальні таблетки, які містять 10 мг 

деквалінію хлориду та симбіотик). У випадках, коли хворі вже приймали 

препарат прогестерону вагінально, було рекомендовано продовжити його 

застосування до 34 повних тижні. 

Під час виконання дослідження були дотримані етичні принципи щодо 

досліджень за участю людей, наведені в Гельсінській декларації "Рекомендації 

для лікарів із проведення біомедичних досліджень із залученням людини" 

(1964), Всесвітній медичній асоціації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000 рр.) з 

урахуванням вимог Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради ЄС, ICH GCP, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину 

(від 04.04.1997), а також положення наказу МОЗ України N690 від 23.09.2009. 

Дисертаційна робота затверджена комісією з питань етики Івано-

Франківського національного медичного університету (протокол № 97/17, 

19.10.2017). 
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2.2. Методи дослідження 

 

2.2.1. Методи загально-клінічного обстеження 

Спостереження за вагітними жінками під час гестаційного періоду та 

надання їм допомоги під час виконання другого та третього етапів 

дисертаційної роботи здійснювали згідно наказу № 417 від 15 липня 2011 року 

Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію амбулаторної 

акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» та проводили на базі 

комунальних некомерційних підприємств «Міський клінічний перинатальний 

центр Івано-Франківської міської ради» та «Івано-Франківський обласний 

перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради». Для додаткового 

аналізу анамнестичних даних хворих, які проходили лікування непліддя, 

використана інформація з Медичних карт подружньої пари державного 

закладу «Прикарпатський центр репродукції людини». Результати клінічних, 

лабораторних, інструментальних досліджень, дані анамнезу, перебігу 

вагітності, пологів та стану новонародженого вносили в спеціально 

розроблену «Карту обстеженого хворого». 

ІМТ визначали в І триместрі вагітності за формулою Кетле 

(співвідношенням показників маси тіла в кілограмах до росту в квадраті 

(кг/м2)). Про нормальну масу тіла свідчить показник ІМТ в межах 18,5-24,9 

кг/м2, недостатню вагу – менше 18,5 кг/м2, надмірну – 25,0–29,9 кг/м2, 

ожиріння І ст. – 30,0-34,9 кг/м2, ожиріння ІІ ст. – 35,0 – 39,9 кг/м2, ожиріння ІІІ 

ст. – більше 40,0 кг/м2. 

 

2.2.2. Оцінка стану шийки матки за допомогою ультразвукових 

методик 

Вагінальну цервікометрію виконували на ультразвуковому апараті 

“Voluson 450 Pro” із застосуванням кавітального датчика із робочою частотою 

6-8 МГц. Діагноз ІЦН виставляли за допомогою двох критеріїв: вкорочення 
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шийки матки до 25 мм та менше, а також на основі розширення цервікального 

каналу на 1,0 см та більше або наявності V- та U-подібних трансформацій 

внутрішнього вічка шийки матки. Діагностичним критерієм короткої шийки 

матки вважали її довжину 25 мм та менше. 

Якісну (компресійну) еластографію шийки матки виконували на 

ультразвуковому апараті Voluson E8 Expert (компанія General Electric Medical 

Systems, США) в режимі еластографії в лікувально-діагностичному центрі 

«Мед Атлант». При цьому застосовували мікроконвексний вагінальний датчик 

RIC4-9D з частотою 4-9 МГц. Зоною інтересу були такі ділянки шийки матки: 

внутрішнє вічко, цервікальний канал, передня губа та задня губа. Обстеження 

виконували в терміні вагітності 11-13 тижнів у всіх жінок групи порівняння та 

в 16-20 тижнів у 40 хворих І та ІІ груп (по 20 осіб). 20 пацієнткам контрольної 

групи проведено еластографію в 11-13 та 16-20 тижнів. 

Оцінку еластограми визначали за CEI, який розроблений M. 

Swiatkowska-Freund  та  K. Preis, та проводиться за п’ятибальною шкалою [180, 

181, 182]. Фіолетовий та синій кольори свідчать про щільну тканину та 

відповідає 0 балам. Голубий колір становить 1 бал та вказує на середню щільну 

тканину. Зелений колір асоціюється з середньою щільності тканино (2 бали), 

жовтий – з середньо-м’якою (3 бали) та червоний – м’якою тканиною (4 бали). 

Таким чином, тканина з високою щільністю має фіолетове та синє 

забарвлення, тканина середньої щільності відповідає зеленому кольору, а 

м’яка тканина з низькою щільністю має жовте та червоне забарвлення. Якщо 

в зоні інтересу відмічали два кольори, то враховували той, який відповідав 

більш м’якому варіанту тканини. 

Також визначали коефіцієнт деформації тканини (strain ratio), який є 

співвідношенням деформації тканини зони інтересу до референтної тканини. 

За референтну тканину вважали нижню третину передньої стінки тіла матки. 

Даний показник досліджували в ділянці внутрішнього вічка, середині 

цервікального каналу та передньої та задньої губи шийки матки. Значення 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Swiatkowska-Freund+M&cauthor_id=21484905
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Swiatkowska-Freund+M&cauthor_id=21484905
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Preis+K&cauthor_id=21484905
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показника більше «1» свідчить, що щільність тканини зони інтересу є 

більшою, ніж референтної тканини, при показнику менше «1» – меншою. 

2.2.3. Дослідження фетоплацентарного комплексу 

Обстеження ФПК проводили шляхом ультразвукового та 

доплерометричного дослідження. Для ультразвукового обстеження 

використовували апарат  “Voluson 450 Pro” з мультичастотним конвексним 

датчиком з частотою 2,5-6 МГц. Внутрішньоутробний розвиток плода 

визначали за основними параметрами фетометрії. Діагноз плацентарної 

дисфункції виставляли на основі даних ультразвукової плацентографії 

(локалізація, об’єм, товщина, ступінь зрілості, наявність інфарктів, 

кальцинатів), доплерометричної оцінки кровотоку судин ФПК, наявності 

затримки росту плода. Індекс амніотичної рідини вираховували як суму 

показників глибини (вертикальний розмір) найбільшої кишені амніотичної 

порожини, які вимірювали в чотирьох квадрантах порожнини матки і вважали 

за норму значення в межах 5-97,5 процентиля. 

Кровоплин в судинах ФПК оцінювали за допомогою конвексного 

датчика з частотою 2,5-6 МГц з індивідуальним підбором частоти для кожного 

пацієнта залежно від розташування судин. Доплерометрія проводилась в 

терміні вагітності 30-32 тижні та 38-40 тижнів в таких судинах: маткові артеріі, 

артерія пуповини, аорта плода та середньомозкова артерія плода (СМА) з 

визначенням таких якісних показників кривих швидкостей кровотоку як 

пульсаційний індекс (ПІ), індекс резистентності (ІР) та систоло-діастолічне 

співвідношення (СДС). Після оцінки параметрів кровотоку правої та лівої 

маткових артерій вираховували середнє значення двох судин, який вказували 

як показник маткової артерії. 

Для діагностики внутрішньоутробного стану плода використовували 

також БПП. Кардіомоніторне спостереження проводилось за допомогою 

апарату “Fetal Monitor FC 700” (Bionet Co., LTD, Корея). Параметри БПП 

(нестресовий тест, дихальні рухи, рухова активність, тонус плода та об’єм 
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навколоплідних вод) оцінювали від 0 до 2 балів. Задовільним вважали стан 

плода при сумі балів 7-10, сумнівним – 5-6 бали та патологічним – 4 бали та 

менше. 

 

2.2.4. Гормональне обстеження вагітних жінок 

Дослідження концентрації гормонів проводили в клініко-діагностичній 

лабораторії приватного підприємства «Пріма МЕД». Методом 

імуноферментного аналізу за допомогою наборів реагентів компанії Siemens 

“IMMULITE 2000 Estradiol”, “IMMULITE 2000 Progesterone”, “IMMULITE 

2000 Placental lactogen”, “IMMULITE 2000 Prolactin” та “IMMULITE 2000 

Cortisol” визначали натще в сироватці крові вагітних рівні таких гормонів як 

естрадіол, прогестерон, плацентарний лактоген, пролактин та кортизол, 

відповідно. Дослідження виконували в терміні гестації 19-22 та 30-32 тижні, 

використовуючи імуноферментний аналізатор “IMMULITE 2000 Systems 

Analyzers” (Siemens). Забір крові проводили натще в кількості 10 мл та 

відправляли в лабораторію. Результати вмісту гормонів хворих І та ІІ груп та 

групи порівняння порівнювали зі значеннями показників жінок контрольної 

групи у відповідному терміні вагітності, які вважали за норму. 

 

2.2.5. Мікроскопічне та бактеріологічне дослідження 

Мікроскопічне та бактеріологічне обстеження проводили на базі 

клініко-діагностичної лабораторії комунального некомерційного 

підприємства «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-

Франківської обласної ради». Матеріал для дослідження брали в ІІ триместрі 

вагітності з моменту встановлення діагнозу ІЦН та в 30-32 тижні вагітності. 

Для діагностики патологічних станів, які приводять до виділень з піхви, 

ми дотримувались положень Європейського керівництва  Міжнародного 

союзу проти інфекцій, що передаються статевим шляхом (International Union 

against sexually transmitted infections, IUSTI) та Всесвітньої організації охорони 
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здоров’я щодо ведення пацієнток із вагінальними виділеннями [166]. Після 

створення нативного мазка виділень з цервікального каналу, заднього 

склепіння піхви та уретри, його фарбували за Романовським-Гімзою. 

Для встановлення діагнозу бактеріального вагінозу використовували 

критерії Хей-Айсона [167], згідно яких розрізняють п’ять ступенів мазків. При 

ступеню 0 визначаються лише епітеліальні клітини, відсутність лактобацил, це 

може вказувати на недавню антибіотикотерапію та відсутність бактеріального 

вагінозу. Ступінь 1 (нормальний тип мазка) характеризується перевагою 

морфотипу Lactobacillus. Для ступеня 2 (проміжний тип мазка) виявляють 

змішану флору з деякою кількістю Lactobacillus, але також наявні морфотипи 

Gardnerella або Mobiluncus. Ступінь 3 відповідає діагнозу бактеріальний 

вагіноз, при якому переважає морфотипи Gardnerella та/або Mobiluncus, 

ключові клітини, наявна незначна кількість або відсутність Lactobacillus. 

Ступінь 4 характеризується картиною аеробного вагініту, при якій 

діагностують тільки грампозитивні коки. 

Для оцінки аеробного вагініту використовували шкалу, яка включає 

п’ять параметрів (фонова бактеріальна флора, лактобацили, всі лейкоцити, 

токсичні лейкоцити, парабазальні клітини), що оцінюються від 0 до 2 балів. 

При сумі балів 0–2 – аеробний вагініт відсутній, 3-4 бали відповідали легкому 

аеробному вагініту, 5-6 бали – помірному, 7-10 балів – важкому. 

Для бактеріологічного дослідження забір виділень з заднього склепіння 

піхви проводили стерильним тампоном, який поміщали в контейнер для 

транспортування. Після посіву на поживні середовища інкубація становила 

18-24 години в термостаті при температурному режимі 37°С. Далі визначали 

тип колоній за морфофункціональними та культуральними властивостями. 

Ідентифікацію мікроорганізмів проводили  на автоматичному аналізаторі 

Vitek 2 Compact 15 (виробництво bioMerieux, Франція) за біохімічними 

властивостями. Ідентифікували наступні мікроорганізми: грам-негативні, 
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грам-позитивні, анаероби, нейсерії та гемофільні палички, дріжджеподібні, 

бацилярні. 

Для визначення рН вагінального середовища використовували 

діагностичні тест-смужки “CITOLAB вагінальний рН-тест” (виробник DFI 

Co.Ltd, Південна Корея), в основі яких полягає принцип методики сухої хімії. 

Після забору чистою ватною паличкою зразку вагінального секрету його 

наносили на тестову ділянку смужки. За зміною кольору тестової зони 

смужки, який порівнювали із шкалою-зразком, визначали рівень рН. Жовто-

помаранчовий колір вказує на нормальну кислотність піхвового середовище в 

межах 4,0-4,4, зелено-жовтий – на рівень більше 4,7, зелений – більше 5,0. 

 

2.2.6. Статистичні методи 

Методи Колмогорова-Смірнова з поправкою Ліллієфорса та Шапіро-

Уілка застосували з метою перевірки отриманих кількісних показників 

стосовно виду їх розподілу [13]. 

Статистичний аналіз проводили за допомогою програм Statisticа 6.0 та 

MedCalc. При статистичній обробці здійснювали параметричні та 

непараметричні методи аналізу. Вираховували дані описової статистики 

(середнє арифметичне значення, стандартну похибку середнього). Дві 

незалежні групи за однією ознакою порівнювали за допомогою 

непараметричного критерію Манна-Уїтні. Групи також порівнювали за 

допомогою непараметричного параметру Хі-квадрат (χ2) з поправкою Йєтса. 

Для визначення ризику ознаки застосовували ВШ та ДІ. Різницю між 

величинами, які порівнювались, вважали достовірною при p<0,05. 

Діаграми виконані в програмі Office 2010. 

Висновок до розділу 2. 

Отже, запропонована етапність дослідження, формування груп хворих, 

комплексне обстеження, використовуючи наведені методи дослідження, 

дозволяють отримати обґрунтований статистичний аналіз результатів, і таким 
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чином, комплексно підійти до досягнення поставлених мети та завдань та 

удосконалити комплекс заходів попередження невиношування вагітності у 

жінок з істміко-цервікальною недостатністю та з непліддям, пов’язаним з 

ановуляцією. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ 

ЖІНОК З ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА РІЗНИМ 

РЕПРОДУКТИВНИМ АНАМНЕЗОМ 

 

З метою встановлення та оцінки факторів виникнення ІЦН саме у жінок, 

вагітність яких настала після лікування ановуляторного непліддя, на першому 

етапі дослідження було виконано ретроспективний аналіз історій вагітності та 

пологів та медичних карт подружніх пар 308 пацієнток.  

Середній вік жінок статистично не відрізнявся між групами та становив 

30,21±0,48 років в першій групі, 28,67±0,51 – другій,  29,67±0,57 – третій та 

28,70±0,97 – четвертій. Переважна більшість осіб знаходилась в активному 

репродуктивному віці (табл. 3.1), а кількість пацієнток, які були віком 35 років 

та старше, хоча і була більшою серед жінок із непліддям (перша (17,39 %) та 

третя групи (23,68 %)), достовірно не відрізнялась від відповідних показників 

інших груп. 

Таблиця 3.1 

Вікова структура обстежених жінок  

Вік, роки 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта група 

(n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

до 19 – – 2 1,82 – – 1 3,33 

20-34 76 82,61 99 90,00 58 76,32 25 83,33 

35 та більше 16 17,39 8 8,18 18 23,68 4 13,34 

 

У всіх групах мешканок міст було більше, ніж сільської місцевості (табл. 

3.2). Хоча в другій групі частка хворих, які проживали в селі (43,64 %), була 

дещо переважала відносно інших груп (30,00-36,84 %). Серед соціальних 



61 

показників, відсоток яких є подібним у всіх групах, відмічено значну кількість 

жінок із зареєстрованим шлюбом. 

 

Таблиця 3.2 

Соціальна характеристика жінок 

Параметр 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя  

група (n=76) 

Четверта  

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Проживання: 

- місто 

- село 

 

61 

31 

 

66,30 

33,70 

 

62 

48 

 

56,36 

43,64 

 

48 

28 

 

63,16 

36,84 

 

21 

9 

 

70,00 

30,00 

Сімейний стан: 

- шлюб 

зареєстрований 

- шлюб 

незареєстрований 

- одинока 

 

85 

 

7 

 

– 

 

92,39 

 

7,61 

 

– 

 

95 

 

13 

 

2 

 

86,36 

 

11,82 

 

1,82 

 

61 

 

13 

 

2 

 

80,26 

 

17,11 

 

2,63 

 

24 

 

4 

 

2 

 

80,00 

 

13,33 

 

6,67 

Освіта: 

- вища 

- середня спеціальна 

- середня 

 

64 

22 

6 

 

69,57 

23,91 

6,52 

 

64 

36 

10 

 

58,18 

32,73 

9,09 

 

47 

22 

7 

 

61,84 

28,95 

9,21 

 

17 

8 

5 

 

56,67 

26,67 

16,66 

Тип праці: 

- розумовий 

- фізичний 

 

73 

19 

 

79,35 

20,65 

 

68 

42 

 

52,73* 

38,18 

 

55 

21 

 

72,37 

27,63 

 

21 

9 

 

70,00 

30,00 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно першої групи 

(р<0,05) 
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Кількість пацієнток, які здобули вищу освіту, переважала у всіх групах, 

але найбільше їх було серед осіб з ІЦН, у яких вагітність настала після 

лікування непліддя (64 обстежені (69,57 %)). Крім того, в цій групі 

констатовано найбільше хворих, які займались розумовою працею (73 

(79,35 %) вагітні). Найменшу кількість обстежених із вищою освітою 

встановлено серед жінок групи контролю (17 (56,67 %) осіб), а пацієнток, 

робота яких пов’язана більше з інтелектуальною діяльністю, було найменше в 

другій групі (68 (52,73 %)). І хоча частка вагітних з ІЦН та ановуляторним 

непліддям, які займаються розумовою діяльністю, значуще не відрізнялась від 

кількості аналогічних жінок в третій та четвертій групах, все таки вона була 

достовірно більшою порівняно з хворими, які мали тільки ІЦН (χ2=6,50, 

р=0,01). 

Аналіз менструальної функції продемонстрував більш пізній вік настання 

менархе у пацієнток із непліддям відносно інших груп обстежених. Так, в 

першій групі середній вік менархе становив 13,30±0,12 років, в третій – 

13,43±0,14, а в другій та четвертій групах – 12,82±0,08 та 12,83±0,17 років, 

відповідно. Майже у кожної третьої жінки першої групи (27 (29,35 %) осіб)) 

менархе було у віці 15-16 років, що достовірно відрізнялось від кількості таких 

пацієнток в четвертій групі (χ2=9,67, р=0,002; рис. 3.1). В другій та третій групах 

таких жінок було 13 (11,82 %) та 18 (23,68 %; χ2=6,96, р=0,008) проти відсутніх 

серед здорових обстежених. 

Найменша кількість жінок, які відмічали встановлення регулярних 

менструацій протягом двох років після менархе, була в групах пацієнток, які 

мали непліддя, пов’язане з ановуляцією. Так, в першій групі таких осіб було 

67 (72,83 %; χ2=6,31, р=0,01 відносно четвертої групи та χ2=8,95, р=0,003 

відносно другої групи), а в третій – 59 (77,63 %; χ2=4,26, р=0,04 відносно 

четвертої групи та χ2=4,45, р=0,03 відносно другої групи). Цей показник був, 

відповідно, в 1,33 та 1,25 раза менше порівняно зі здоровими вагітними (29 
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(96,67 %) осіб) та в 1,24 (χ2=8,95, р=0,003) та 1,16 раза (χ2=4,45, р=0,03) – 

порівняно з пацієнтками другої групи. 

  

 

Рис. 3.1. Вік настання менархе у обстежених жінок. 

Позначення: ٭ – достовірність різниці даних показника відносно 

четвертої групи (р<0,05). 

 

Через два роки після менархе значна частка хворих в першій та третій 

групах мала нерегулярний менструальний цикл (табл. 3.3). Так, відсоток 

даного розладу відмічено у майже у третини хворих першої групи (25 

(27,17 %) хворих) та кожної четвертої жінки третьої групи (17 (22,37 %) 

пацієнток),  що було достовірно більше, ніж серед здорових вагітних (χ2=6,31, 

р=0,01 та χ2=4,26, р=0,04, відповідно). Крім того, у майже у кожної п’ятої 

пацієнтки першої групи (18,48 %; χ2=4,99, р=0,03 відносно четвертої групи ) та 

6 (7,89 %) жінок третьої групи менструальний цикл ніколи не був регулярним 

при відсутності гормональної корекції. У пацієнток із непліддям, пов’язаним 

з ановуляцією, переважали такі розлади менструального циклу як 

опсоменорея (49 (53,25 %) жінок в першій групі та 30 (39,47 %) – в третій), 
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альгодисменорея (41 (44,57 %) та 29 (38,16 %), відповідно). Випадки аменореї 

відмічали 15 (16,30 %) та 7 (9,21 %) жінок при відсутності такої патології в 

інших групах, аномальні маткові кровотечі – 17 (18,48 %) та 7 (9,21 %) хворих. 

Таблиця 3.3 

Характеристика розладів менструального циклу 

Розлад 

менструального 

циклу 

Перша 

група (n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя 

група (n=76) 

Четверта 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Опсоменорея 49 53,26*° 3 2,73 30 39,47*° - - 

Гіпоменорея 13 14,13 1 0,91 6 7,89 - - 

Гіперменорея 1 0,9 2 1,82 3 3,95 - - 

Аномальні маткові 

кровотечі 

17 18,48*° 2 1,82 7 9,21 - - 

Аменорея 15 16,30* - - 7 9,21 - - 

Альгодисменорея 41 44,57*° 15 13,64 29 38,16*° 4 13,33 

Нерегулярний менс-

труальний цикл через 

два роки після менархе 

25 27,17*° 11 10,00 17 22,37*° 1 3,33 

 

Примітки: 

1. * – достовірність різниці показника відносно четвертої групи (р<0,05); 

2. ° – достовірність різниці показника відносно другої групи (р<0,05). 

 

Поширення гінекологічної патології найбільше встановлено у жінок із 

непліддям порівняно з іншими групами (табл. 3.4). Серед захворювань 

репродуктивної системи перше місце посідають ендометріоз та СПЯ, які 

діагностовано, відповідно, у 34 (36,46 %; χ2=10,91, р<0,001 відносно здорових 

вагітних) та 21 (31,52 %) хворої з ІЦН та непліддям в анамнезі (χ2=10,73, 

р=0,001 відносно здорових вагітних). В групі вагітних жінок, у яких відмічено 
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тільки непліддя в анамнезі, вказані захворювання діагностовано в 21 (27,63 %; 

χ2=6,31, р=0,01 відносно здорових обстежених) та 15 (19,74 %; χ2=5,37, р=0,02 

відносно здорових осіб) випадках. 

Таблиця 3.4 

Гінекологічна патологія 

Гінекологічна 

патологія 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Ендометріоз 34 36,46*° 3 2,73 21 27,63*° 1 3,33 

Синдром полікис-

тозних яйників 

29 31,52*° - - 15 19,74*° - - 

Хронічний аднексит 4 4,35° 15 13,64 5 6,58 5 16,67 

Міома матки - - 4 3,64 12 15,79 1 3,33 

Киста яйника 24   26,09*° 9 8,18 12 15,79 2 6,67 

Поліп порожнини 

матки 

7 7,61 2 1,82 2 2,63 - - 

Гідросальпінкс 5 6,38 2 1,82 5 6,58 - - 

Апоплексія яйника 1 1,09 - - 1 1,32 - - 

Позаматкова 

вагітність 

6 6,52 - - 1 1,32 1 3,33 

 

Примітки: 

1. * – достовірність різниці показника відносно четвертої групи (р<0,05); 

2. ° – достовірність різниці показника відносно другої групи (р<0,05). 

 

Аналіз гінекологічного анамнезу у жінок з ановуляторним непліддям 

свідчить, що первинне непліддя було діагностовано частіше, ніж вторинне, і 

його частота склала 73,91 % в першій групі (68 жінок) та 68,42 % – в третій (52 

пацієнтки). Вторинне непліддя було встановлено, відповідно, у 24 (26,09  %) 
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та 24 (31,88 %) хворих. Жінки з непліддям тривалістю більше п’яти років 

переважали в обох групах (рис. 3.2). 

 

  

– тривалість непліддя до 5 років 

– тривалість непліддя 5 років та більше 

 

Рис. 3.2. Тривалість непліддя у жінок першої та третьої груп. 

 

Детальний аналіз причин непліддя у пацієнтів обох груп, як вже вказано 

вище, свідчить, що основними гінекологічними захворюваннями, які би могли 

привести до ановуляції, були ендометріоз та СПЯ (табл. 3.5). Але варто 

зазначити, що у жінок із непліддям, вагітність яких ускладнилась ІЦН, 

поширення гіперандрогенії було достовірно більшим в 2,76 раза (χ2=5,09, 

р=0,02) порівняно з пацієнтками з непліддям без ІЦН, зниження оваріального 

резерву – в 4,75 раза (χ2=10,60, р=0,001), застосування ЗІВ – в 1,45 (χ2=3,88, 

р=0,049) та контрольованої стимуляції яйників для ДРТ та для циклів без 

використання ДРТ – в 1,73 раза (χ2=12,44, р<0,001). Натомість, у осіб третьої 

групи відносно першої переважали такі причини ановуляторного непліддя як 

міома матки (χ2=13,20, р<0,001), гіперпролактинемія (χ2=8,66, р=0,003) та 

патологія щитовидної залози (χ2=7,98, р=0,005). 
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Таблиця 3.5 

Причини ановуляції та методи запліднення у жінок з ановуляторним 

непліддям 

Причини ановуляції 
Перша група (n=92) Третя група (n=76) 

Абс. % Абс. % 

Ендометріоз 34 36,46 21 27,63 

Синдром полікистозних яйників 29 31,52 15 19,74 

Гіперандрогенія 20 21,74 6 7,89* 

Міома матки - - 12 15,79* 

Гіперпролактинемія 6 6,32 18 23,68* 

Ановуляція, спричинена 

патологією щитовидної залози 

- - 8 10,53* 

Зниження оваріального резерву 23 25,00 4 5,26* 

Запліднення за допомогою ЗІВ 49 53,26 28 36,84* 

Контрольована стимуляція 

яйників для ДРТ та для циклів 

без використання ДРТ 

67 72,83 32 42,11* 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно першої групи 

 

Як продемонстровано у вище наведеній таблиці, 49 (53,26 %) жінок з 

ановуляторним непліддям, вагітність яких перебігала на фоні ІЦН, та 28 (36,84 

%) пацієнток з ановуляторним непліддям без ІЦН, завагітніли за допомогою 

ЗІВ. У жінок з непліддям обох груп більше половини хворих завагітніли з 

другої спроби застосування ЗІВ (рис. 3.3). 
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       – вагітність настала за допомогою однієї спроби ЗІВ  

       – вагітність настала за допомогою другою спроби ЗІВ 

       – вагітність настала після третьої та більше спроб ЗІВ 

 

Рис. 3.3. Розподіл жінок з ановуляторним непліддям за кількістю спроб 

запліднення ін вітро. 

 

Кількість випадків оперативних втручань на органах малого тазу була 

значно більшою у осіб із непліддям, особливо в групі з ІЦН (62 (67,39 %) 

хворих), і достовірно перевищувала цей показник відносно другої та четвертої 

груп (рис. 3.4). Так, відсоток хірургічних втручань в першій групі був в 7,41 

раза більшим відносно другої групи (χ2=71,71, р<0,001) та в 20,24 раза 

відносно четвертої групи (χ2=34,65, р<0,001). У вагітних без ознак ІЦН та з 

ановуляторним непліддям в анамнезі (44 (57,89 %) хворих) таке перевищення 

кількості осіб, які мали операції на органах малого тазу, становило, відповідно, 

6,37 (χ2=49,62, р<0,001) та 17,38 раза (χ2=24,02, р<0,001).  

Найбільше операцій було виконано з приводу кист яйників (20,65 % в 

першій групі та 13,16 % – в третій) та ендометріозу (19,56 % та 9,21 %, 

відповідно), а також діагностичних лапароскопічних та гістероскопічних 

втручань (11,36 % та 19,74 %). Слід відмітити, що з приводу позаматкової 

вагітності в першій групі було прооперовано 6,52 % хворих, а в третій групі у  

Перша група (n=49)

28
57,14%

17
34,09%

4
8,16%

Третя група (n=28)

16
57,14%

12
42,86%



69 

 

 

Рис. 3.4. Частота оперативних втручань на органах малого тазу у жінок 

дослідних груп.  

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно четвертої 

групи (р<0,05); ° – достовірність різниці показника відносно другої групи 

(р<0,05). 

 

9,21 % жінок проведено операції з приводу міоми матки. Показання до 

оперативних втручань наведені в табл. 3.6. 

Хоча загальна кількість операцій безпосередньо на шийці матки 

переважала у жінок в групі з ІЦН та відсутністю непліддя (25 (22,73 %) 

хворих), достовірних відмінностей даного показника відносно інших груп не 

відмічено. У другій групі 22 (20,00 %) пацієнтки мали кріодектрукцію шийки 

матки, радіохвильове лікування патологію шийки матки – 1 (0,91 %) хвора, 

конізацію шийки матки – дві (1,82 %). Однакова кількість обстежених із 

непліддям в анамнезі мали оперативні втручання на шийці матки – шість (6,52 

%) осіб в першій групі (з них у п’яти (5,43 %) виконано кріодеструкцію та 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Четверта група

Третя група

Друга група

Перша група

Загальна кількість жінок

Кількість жінок, які перенесли дві операції 

11 (11,96%)

10 (9,09%)

44 (57,89%*°)

4 (5,26%)

1 (3,33%)

62 
(67,39%*°)

%



70 

однієї (1,09 %) – конізацію) та шість (7,89 %) – в другій (п’ять (6,58 %) та одна 

(1,32 %) пацієнток, відповідно). У чотирьох (13,33 %) жінок четвертої групи 

було проведено кріодеструкцію шийки матки. 

Таблиця 3.6 

Показання до оперативних втручань у обстежених жінок дослідних груп 

Показання 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта група 

(n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Киста яйника 19 20,65* 5 4,55 10 13,16 - - 

Ендометріоз 18 19,56*° - - 7 9,21° - - 

Синдром полікис-

тозних яйників 

6 6,52 - - - - - - 

Гідросальпінкс 5 5,43 2 1,82 5 6,58 - - 

Позаматкова 

вагітність 

6 6,52° - - 1 1,32 1 3,33 

Апоплексія 

яйника 

1 1,09 - - 1 1,32 - - 

Міома матки 

(консервативна 

міомектомія) 

- - 1 0,91 7 9,21 - - 

Діагностична 

лапароскопія/ 

гістероскопія 

11 11,36 - - 15 19,74 - - 

 

Серед екстрагенітальної захворюваності слід відмітити відносно 

рівномірний розподіл патології шлунково-кишкового тракту у всіх групах 

(табл. 3.7). Проте варто звернути увагу на підвищену кількість захворювань 

щитоподібної залози серед вагітних з непліддям з та без ІЦН (8 (8,70 %) та 12 

(15,79 %) випадків, відповідно). Необхідно зазначити, що саме ці фактори є 



71 

можливими причинами відсутності овуляції. Отже, в першій групі по чотири 

пацієнтки (по 4,85 %) мали діагностований дифузний (ендемічний) зоб, 

пов’язаний з йодною недостатністю, та аутоімунний тиреоїдит, в третій групі 

– у трьох осіб (3,95 %) встановлено дифузний (ендемічний) зоб, пов’язаний з 

йодною недостатністю, і ще у трьох (3,95 %) – аутоімунний тиреоїдит, у 

чотирьох (5,26 %) – гіпотиреоз внаслідок йодної недостатності та у двох 

(2,63 %) – інші форми гіпотиреозу. А в другій групі хворих одна жінка (0,91 %) 

мала дифузний (ендемічний) зоб, пов’язаний з йодною недостатністю, і ще 

одна  (0,91 %) – аутоімуннний тиреоїдит. Також у хворих першої (13,04 %) та 

третьої груп (9,21 %) констатовано підвищену частоту ожиріння відносно осіб 

першої та четвертої групи. 

Таблиця 3.7 

Екстрагенітальна патологія у обстежених жінок 

 Екстрагенітальна 

патологія 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Захворювання 

шлунково-киш-

кового тракту 

15 16,30 24 21,82 13 17,11 5 16,67 

Патологія щито-

видної залози 

8 8,70 2 1,82 12 15,79 1 3,33 

Хронічний 

пієлонефрит 

3 3,26 5 4,55 3 3,95 2 6,67 

Ожиріння І-ІІ ст. 12 13,04 2 1,82 7 9,21 - - 

Варикозне 

розширення вен 

нижніх кінцівок 

- - 4 3,64 - - - - 

Цукровий діабет 2 2,17 - - - - - - 
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Продовж. табл. 3.7 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Туберкульоз - - 1 0,91 - - - - 

Остеомієліт - - 1 0,91 - - - - 

 

Результати вивчення даних репродуктивного анамнезу вказують, що 

серед жінок з ІЦН першовагітні становили лише третину осіб (35 (31,82 %) 

хворих; рис. 3.5). Таким чином, повторновагітні переважали в цій групі (75 

(68,18 %) жінок). Натомість серед обстежених із непліддям як тих, вагітність 

яких перебігала на фоні ІЦН (68 (73,91 %) пацієнток), так і хворих без ІЦН (52 

(68,42 %) жінки), а також здорових вагітних (19 (63,33 %) осіб), переважну 

більшість становили жінки, які мали першу вагітність. Отже, частота 

першовагітних у вказаних групах була, відповідно, в 2,51 (χ2=33,86, р<0,001), 

2,15 (χ2=22,74, р<0,001) та 1,99 (χ2=8,59, р=0,003) раза більшою відносно другої 

групи. Крім того, слід відмітити, що в другій групі обстежених більше третини 

пацієнток (41 (37,27 %) хвора) мали три та більше вагітності, на відміну від 

інших груп, в яких цей показник був значно меншим. 

 

Рис. 3.5. Розподіл жінок за кількістю вагітностей. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно всіх груп. 
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Подібна тенденція відмічена і стосовно інших параметрів паритету 

жінок (рис. 3.6). Так, першородячі становили більшість серед осіб із непліддям 

та здорових вагітних. Особливо їх високий відсоток відмічено серед пацієнток 

із ІЦН та непліддям (83 (90,22 %) жінки). Найменше таких жінок відмічено в 

групі вагітних з ІЦН без непліддя в анамнезі – 52 хворі (47, 27 %). Цей 

показник в другій групі обстежених був в 1,62 (χ2=7,05, р=0,008) рази меншим 

відносно здорових вагітних та в 1,91 (χ2=39,77, р<0,001) та 1,78 раза (χ2=24,58, 

р<0,001) порівняно з першою та третьою групами. 

 

 

 

Рис. 3.6. Розподіл жінок з кількістю пологів. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно всіх груп 
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переривання вагітності та/або ПП в анамнезі (47 (42,73 %) жінок). Частка таких 

осіб перевищувала аналогічний показник навіть в групі жінок з ІЦН, вагітність 

яких настала на фоні лікування непліддя, в 1,57 раза (25 хворих (27,17 %); 
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пацієнток (15,79 %; χ2=13,84, р<0,001) та в 2,14 раза – здорових осіб (6 жінок 

(20,00 %); χ2=4,25, р=0,04). Незважаючи на те, що відсоток жінок із 

мимовільним перериванням вагітності до 22 тижнів був більшим в групах 

хворих з ІЦН (19 (20,65 %) вагітних в першій групі та 36 (32,73 %) – в другій) 

порівняно з пацієнтами без ІЦН (9 (11,84 %) осіб в третій групі та 2 (6,67 %) – 

в четвертій), тільки в другій групі встановлено достовірну відмінність даного 

показника відносно здорових вагітних (χ2=6,83, р=0,009). Три пацієнтки (2,73 

%) в другій групі та одна (1,32 %) – в третій мали одні ПП, одна хвора в другій 

групі (0,91 %) – двоє ПП. Особливості структури репродуктивних втрат за 

даними ретроспективного анамнезу наведені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Структура репродуктивних втрат у обстежених жінок 

Показник 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мимовільний 

викидень: 

- один 

- два 

- три та більше 

 

 

15 

4 

- 

 

 

16,30 

4,35 

- 

 

 

25 

7 

4 

 

 

22,73 

6,36 

3,64 

 

 

8 

1 

- 

 

 

10,53 

1,32 

- 

 

 

2 

- 

- 

 

 

6,67 

- 

- 

Аборт, що не 

відбувся: 

- один 

- два 

 

 

3 

- 

 

 

3,26 

- 

 

 

3 

3 

 

 

2,73 

2,73 

 

 

3 

- 

 

 

3,95 

- 

 

 

2 

- 

 

 

6,67 

- 

Міхурцевий занесок 1 1,09 1 0,91 - - - - 

Артифіційний аборт 4 4,35 4 3,64 2 2,63 2 6,67 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно всіх груп. 
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Найбільш частим ускладненням вагітності у всіх групах пацієнтів була 

загроза її переривання (табл. 3.9). Однак статистичні дані вказують, що загроза 

раннього мимовільного викидня частіше констатовано у жінок, які завагітніли 

після лікування непліддя (51, 09 % у вагітних з ІЦН та 42,11 % – без ІЦН). 

Таким чином, в цих групах хворих дане ускладнення спостерігалось 

відповідно в 5,11 (χ2=14,14, р<0,001) та 4,21 (χ2=8,63, р=0,003) раза частіше, 

ніж у здорових обстежених (10,00 %), та в 2,68 (χ2=21,56, р<0,001) та 2,21 

(χ2=10,58, р=0,001) раза більше порівняно з жінками з ІЦН без непліддя в 

анамнезі (19,09 %). 

Таблиця 3.9 

Ускладнення вагітності 

Вид ускладнень 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Загроза раннього ми-

мовільного викидня 

47 51,09* 21 19,09 32 42,11* 3 10,00 

Загроза пізнього ми-

мовільного викидня 

62 67,39* 76 69,09* 37 48,68 4 13,33 

Гестоз першої 

половини вагітності 

44 47,83 19 17,27 29 38,15 6 20,00 

Загроза передчасних 

пологів 

40 43,48* 44 40,00* 21 27,63* 2 6,67 

Плацентарна 

дисфункція 

54 58,70* 21 19,09 34 44,74* 4 13,33 

Багатоводдя 23 25,00* 12 10,90 11 14,47 1 3,33 

Маловоддя 11 11,96 4 3,64 7 9,21 - - 

Гестаційна гіпертензія 4 4,35 1 0,91 2 2,63 - - 

Прееклампсія І ст. 12 13,04 3 2,73 7 9,21 - - 
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Продовж. табл. 3.9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Прееклампсія ІІ ст. 3 3,26 - - 1 1,32 - - 

Затримка росту плода 5 5,43 1 0,97 1 1,32 - - 

Малий для гестацій-

ного віку плід 

10 11,96 4 3,64 6 7,89 2 6,67 

Гестаційний цукровий 

діабет 

2 2,17 - - - - - - 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно четвертої групи 

 

Проте, загроза пізнього мимовільного викидня, як і загроза ПП, були 

більш поширені серед всіх пацієнток з ІЦН порівняно з іншими групами. Так, 

відсоток випадків загрози пізнього мимовільного викидня в першій групі (62 

(67,39 %) хворих) перевищував показник четвертої групи в 5,05 раза (4 

(13,33 %) обстежених; χ2=24,49, р<0,001), а третьої – в 1,38 раза (37 (48,68 %) 

осіб; χ2=5,27, р=0,02), передчасних пологів (40 (43,48 %) пацієнток) – 

відповідно в 6,52 (2 (6,67 %) жінки; χ2=11,99, р<0,001) та 1,57 раза (21 

(27,63 %); χ2=3,86, р=0,049). А кількість осіб з ІЦН, у яких діагностовано 

загрозу пізнього мимовільного викидня (76 (69,09 %) хворих), була, 

відповідно, в 5,18 (χ2=27,69, р<0,001) та 1,42 (χ2=7,02, р=0,008) раза більшою 

відносно здорових обстежених та пацієнток із непліддям без ІЦН, а загрозу 

ПП (44 (40,00 %) жінок) – відповідно, в 5,99 (χ2=10,41, р=0,001) та 1,45 раза. 

Серед ускладнень вагітності, окрім загрози її переривання, майже у 

половини  жінок першої групи (44 (47,83 %)) констатовано токсикоз першої 

половини гестації. Відсоток даної патології в цій групі перевищував 

аналогічний показник другої групи в 2,77 (χ2=20,39, р<0,001) раза, третьої 

групи – в 1,25 раза, четвертої – в 2,39 (χ2=6,14, р=0,01). 
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Разом із тим, у другій половині гестації у хворих першої групи, 

порівняно з іншими пацієнтками, найбільш часто діагностовано патологію 

ФПК – плацентарну дисфункцію та патологію амніона (багато- та маловоддя). 

Так, у жінок першої групи плацентарну дисфунцію виявлено в 3,07 (χ2=31,99, 

р<0,001), 1,31 та 4,40 (χ2=16,89, р<0,001) раза частіше порівняно з другою, 

третьою та четвертою групами, а випадків багато- та маловіддя (34 особи 

(36,96 %)) – в 2,54 (16 (14,54 %) осіб; χ2=17,87, р<0,001), 1,56 (18 (23,68 %) 

обстежених) та 3,69 (χ2=10,91, р<0,001) раза, відповідно. 

Кількість випадків малої ваги плода для гестаційного терміну та 

затримки росту плода І ступеня під час вагітності більше діагностовано у 

жінок із непліддям – 15 (16,30 %) в першій групі та 7 (9,21 %) – в третій. 

У хворих з ІЦН як без непліддям (χ2=6,44, р=0,01), так і з непліддям в 

анамнезі (χ2=8,16, р=0,004), встановлено достовірно вищу частоту ПП 

відносно здорових вагітних (табл. 3.10). Переважно такі пологи відбулись в 

терміні 34-36 тижні + 6 днів. Разом із тим, хоча кількість вагітних, у яких 

пологи завершились операцією кесаревого розтину, була більшою у всіх 

групах обстежених відносно групи здорових вагітних, тільки в групах 

пацієнток із непліддям цей показник був достовірно більшим. Так, відсоток 

оперативного пологорозрішення в першій групі перевищував показник 

четвертої групи в 5,05 раза (χ2=7,06, р=0,008), в третій – в 4,54 раза (χ2=5,40, 

р=0,02). Крім того, в цих групах відмічено найбільше випадків вагінальних 

оперативних пологів при відсутності таких у здорових обстежених. Найбільш 

частим показанням до проведення операції кесаревого розтину серед роділь 

всіх груп був дистрес плода під час вагітності або пологів. 
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Таблиця 3.10 

Особливості пологорозрішення у жінок дослідних груп 

Показник 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Четверта 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Пологи 

термінові 

68 73,91* 86 78,18* 66 86,84 30 100,0 

Пологи передчас-

ні, всього: 

- 28-33 тижні 

- 34-36 тижні + 6 

днів гестації 

 

24 

22 

2 

 

26,08* 

23,91 

2,17 

 

14 

10 

4 

 

12,73* 

9,09 

3,64 

 

10 

8 

2 

 

13,16 

10,53 

2,63 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Вагінальні 

пологи 

61 66,30* 89 78,18 53 69,74* 28 93,33 

Кесарів розтин 31 33,70* 24 21,82 23 30,26* 2 6,67 

Вакуум-

екстрак-ція 

плода/аку-

шерські щипці 

12 13,09 4 3,64 7 9,21 - - 

Передчасний 

розрив амніона 

9 9,78 7 6,36 7 9,21 1 3,33 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно четвертої групи. 

 

Майже у кожної четвертої вагітної першої групи народилась дитина за 

шкалою Апгар в асфіксії (18 (19,56 %) новонароджених; рис. 3.7). Частка  
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немовлят, яким діагностовано асфіксію при народжені, в групі жінок з ІЦН та 

в групі з непліддям в анамнезі була однаковою (16 (14,55 %) та 11 (14,47 %) 

дітей, відповідно). 

 

 

Рис. 3.7. Стан дитини при народженні за шкалою Апгар 

 

Аналіз перебігу раннього неонатального періоду вказує, що найбільша 

кількість недоношених дітей народилось в групах вагітних з ІЦН – 24 

(26,08  %) в першій групі та 24 (21,82 %) – в другій (табл. 3.11). Однак в усіх 

групах вагітних з ІЦН та непліддям відмічено значний відсоток різного виду 

патології неонатального періоду. Найбільше випадків внутрішньоутробної 

гіпоксії (21 новонароджений (22,83 %)), синдрому дихальних розладів (10 

(10,87 %) дітей) та малого розміру плоду для гестаційного віку (8 (8,70 %) 

немовлят) констатовано в групі осіб з ІЦН та непліддям, реалізацією ознак 

неуточненої інфекції, специфічної для перинатального періоду – в групі роділь 
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з ІЦН (11 новонароджених (10,00 %)). У четвертій групі вагітних не було дітей 

з патологією неонатального періоду. 

Отже, результати ретроспективного аналізу перебігу вагітності та 

пологів жінок з істміко-цервікальною недостатністю можуть вказувати на  

 

Таблиця 3.11 

Патологія неонатального періоду у новонароджених 

Вид патології 

Перша група 

(n=92) 

Друга група 

(n=110) 

Третя група 

(n=76) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Недоношеність 24 26,08 14 12,73 10 13,16 

Внутрішньоутробна гіпоксія 21 22,83 18 16,36 12 15,79 

Малий розмір плоду для 

гестаційного віку 

8 8,70 4 3,64 5 4,55 

Синдром дихальних розладів 10 10,87 5 4,54 4 5,26 

Неуточнені інфекції, специфічні 

для перинатального періоду 

7 7,61 11 10,00 7 9,21 

Неонатальна жовтяниця, пов'язана 

з передчасним розродженням 

6 6,52 4 3,64 5 4,55 

Некротичний ентероколіт 1 1,09 1 0,91 - - 

 

відмінні прогностичні фактори розвитку порушення обтураційної функції 

шийки матки залежно від репродуктивного анамнезу. 

Для уточнення визначення чинників ймовірності розвитку патології ми 

провели аналіз порівняння частоти певного фактора за методом відношення 

шансів між всіма групами, а саме: група жінок з ІЦН та ановуляторним 

непділлям порівнювалась з групами хворих з ІЦН, жінками з ановуляторним 

непліддям, під час вагітності яких були відсутні ознаки порушення 

обтураційної функції шийки матки, а також з особами зі спонтанною 
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вагітністю без ІЦН; групу пацієнток з ІЦН та групу жінок з ановуляторним 

непліддям без ІЦН порівнювали зі здоровими вагітними. 

Нами встановлено, що органічний фактор виникнення ІЦН був типовим 

для хворих, які завагітніли спонтанно. Як зазначалось вище, кількість випадків 

переривання вагітності та ПП в анамнезі у цієї категорії обстежених (47 (42,73 

%) пацієнтки) достовірно відрізнялась як від числа здорових жінок (6 (20,00 

%) вагітних) і перевищувала їх в 2,14 раза (χ2=4,25, р=0,04)), так і від пацієнток 

з ІЦН, вагітність яких настала після лікування ановуляторного непліддя (25 

(27,17 %) жінок) – в 1,57 раза (χ2=4,62, р=0,03). Крім того, про ймовірність 

розвитку ІЦН у осіб із вказаним фактором зростає більше, ніж в два рази. На 

це вказує показник відношення шансів (ВШ=2,98, 95 % ДІ=1,13-7,88, р=0,03 

та ВШ=1,99, 95 % ДІ=1,10-3,629, р=0,02, відповідно). Разом із тим, у хворих з 

ІЦН та лікованим непліддям, пов’язаним з ановуляцією, цей чинник не мав 

значення стосовно розвитку порушення обтураційної функції шийки матки 

при порівнянні зі здоровими вагітними (χ2=0,29, р=0,59; ВШ=1,49, 95 % 

ДІ=0,55-4,09, р=0,44). 

При наявності гіперандрогенії ймовірність розвитку ІЦН у пацієнток з 

ановуляторним непліддям відносно здорових осіб зростає в 16 раз (ВШ=16,18, 

95 % ДІ=0,95-276,65, р=0,05), СПЯ – в 28 разів (ВШ=28,34, 95 % ДІ=1,68-

479,45, р=0,02), застосуванні ЗІВ – 69 (ВШ=69,41, 95 % ДІ=4,12-1169,23, 

р=0,003), контрольованої стимуляції яйників – 161 раз (ВШ=161,47, 95 % 

ДІ=9,52-2739,97, р<0,001). 

Також, у хворих з ІЦН після лікування ановуляторного непліддя, 

незважаючи на механічну корекцію розладу обтураційної функції шийки 

матки, існує підвищений ризик невиношування вагітності – загрози пізнього 

мимовільного викидня – в 4 рази (ВШ=4,13, 95 % ДІ=1,72-9,92, р-0,002), 

загрози ПП – в 10,8 (ВШ=10,77, 95 % ДІ=2,42-47,91, р=0,002), ПП – в 21,8 

(ВШ=21,82, 95 % ДІ=1,28-370,57, р=0,03). У цієї категорії жінок ймовірність 

плацентарної дисфункції зростає в 9,2 раза (ВШ=9,24, 95 % ДІ=2,97-28,64, 
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р<0,001), мало- та багатоводдя – в 17 разів (ВШ=17,00, 95 % ДІ=2,22-130,47, 

р=0,006), гестозу першої половини гестації – в 3,7 раза (ВШ=3,67, 95 % 

ДІ=1,37-9,81, р=0,009). 

У пацієнток з ІЦН після лікування ановуляторного непліддя ризик 

оперативного пологорозрішення підвищується в 7 разів (ВШ=7,11, 95 % 

ДІ=1,59-31,83, р=0,01), оперативних вагінальних пологів – 9,5 раза. Також у 

цій групі обстежених частота патології неонатального періоду була 

найбільшою. 

Однак у групі осіб з ановуляторним непліддям без розвитку ІЦН теж є 

частка вагітних, у яких констатовані фактори функціонального розвитку 

порушення обтураційної функції шийки матки. Проте відсоток таких жінок 

був в третій групі меншим, ніж в першій. Адже, як вже зазначено вище, більше 

половини осіб з ІЦН та непліддям (53,26 %) завагітніли за допомогою ЗІВ, тоді 

як в групі з непліддям без ІЦН – тільки третина (36,84 %; χ2=3,88, р=0,049), 

контрольована стимуляція яйників як для ДРТ, так і для циклів без 

використання ДРТ констатована в 1,73 раза частіше у жінок з ІЦН (χ2=12,44, 

р<0,001). Отже, ризик виникнення ІЦН у пацієнток з ановуляторним 

непліддям зростає при застосуванні ЗІВ – в 1,95 раза (ВШ=1,95, 95 % ДІ=1,05-

3,63, р=0,03), контрольованої стимуляції яйників – в 3,7 раза (ВШ=3,69, 95 % 

ДІ=1,92-7,04, р<0,001), в 3 рази при наявності гіперандрогенного стану 

(ВШ=3,04, 95 % ДІ=1,15-8,05, р=0,03). 

Висновки до розділу 3. 

Таким чином, на основі вище проведеного ретроспективного аналізу 

даних анамнезу та перебігу вагітності встановлено: 

1. Факторами виникнення істміко-цервікальної недостатності у жінок без 

непліддя в анамнезі є переривання попередніх вагітностей та передчасні 

пологи (ВШ=2,98, 95 % ДІ=1,13-7,88, р=0,03).  

2. У жінок з ановуляторним непліддям чинники виникнення істміко-

цервікальної недостатності мають функціональний характер: застосування 
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запліднення in vitro (ВШ=69,41, 95 % ДІ=4,12-1169,23, р=0,003), 

контрольованої стимуляції яйників при використанні допоміжних 

репродуктивних технологій та для циклів без допоміжних репродуктивних 

технологій (ВШ=161,47, 95 % ДІ=9,52-2739,97, р<0,001), а також СПЯ 

(ВШ=28,34, 95 % ДІ=1,68-479,45, р=0,02), гіперандрогенії (ВШ=17,25, 95 % 

ДІ=1,01-294,38, р=0,049). 

3. Фактори органічного характеру порушення обтураційної функції 

шийки матки, що пов'язані з її травматизацією під час попередніх пологів або 

мимовільним переривання вагітності до 22 тижнів чи виконання оперативних 

втручань на шийці матки, за даними нашого дослідження не були характерні 

для пацієнток з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, і їх частота значуще не 

відрізнялась від групи жінок із спонтанною вагітністю без істміко-

цервікальної недостатності. 

4. У жінок з істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли 

після лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, незважаючи на 

механічну корекцію порушення обтураційної функції шийки матки, є 

підвищений ризик розвитку таких ускладнень гестаційного періоду як загрози 

пізнього мимовільного викидня – в 4 рази (ВШ=4,13, 95 % ДІ=1,72-9,92, р-

0,002), загрози передчасних пологів – в 10,8 (ВШ=10,77, 95 % ДІ=2,42-47,91, 

р=0,002), передчасних пологів – в 21,8 (ВШ=21,82, 95 % ДІ=1,28-370,57, 

р=0,03), плацентарної дисфункції – в 9,2 раза (ВШ=9,24, 95 % ДІ=2,97-28,64, 

р<0,001), мало- та багатоводдя – в 17 разів (ВШ=17,00, 95 % ДІ=2,22-130,47, 

р=0,006), гестозу першої половини вагітності – в 3,7 раза (ВШ=3,67, 95 % 

ДІ=1,37-9,81, р=0,009). 

 

Основні положення даного розділу викладені у публікації автора: 

Pakharenko LV, Perkhulyn OM, Henyk NI, Matviykiv NI. Evaluation of the 

risk factors of cervical insufficiency in women with infertility associated with 

anovulation. Georgian medical news 2020;1(298):27–33 [145]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК З ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ, ЯКІ ЗАВАГІТНІЛИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

АНОВУЛЯТОРНОГО НЕПЛІДДЯ 

 

Показник середнього віку жінок після гормонального лікування 

непліддя (29,07±0,59 років) практично не відрізнялись від значення здорових 

обстежених (27,30±0,92 роки), на відміну від осіб, які завагітніли після 

застосування ЗІВ. Так, середній вік пацієнток ІІ групи був достовірно більшим 

не тільки від значення контрольної групи (p<0,001), але і від показника І групи 

хворих (p<0,001), та становив 31,42±0,56 років. 

Розподіл жінок за віком не вказує на значущі відмінності між 

дослідними групами (рис. 4.1). У всіх групах осіб віком 20-34 роки було 

найбільше – 55 (91,67 %) хворих в І групі, 50 (83,33 %) – в ІІ та 26 (86,67 %) – 

в контрольній. 

  

 

 

 

 

 

– До 19 років 

– 20-34 роки 

– 35 років та старше 

Рис. 4.1. Розподіл обстежених жінок за віком. 

І група

55 (91,67%)

5 (8,33 %)

ІІ група

50 (83,33%)

10 
(16,67%)

Контрольна група

26 (86,67%)

1 (3,33%)3
(10,00%)
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Соціальна характеристика обстежених жінок співпадала за багатьма 

позиціями – місце проживання, освіта, характер праці та ін. (рис. 4.2). 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Соціальна характеристика обстежених жінок 

 

Пацієнтки, які входили до нашого дослідження, проживали здебільшого  
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5 (8,33%)

58 (96,67%)

2 (3,33%)

25 (83,33%)

5 (16,67%)

23 (76,67%)

43 (71,67%)

10 (16,66%)

7 (11,67%)

48 (80,00%)

8 (13,33%)
6 (20,00%)

1 (3,33%)

23 (38,33%)

43 (71,67%)

17 (28,33%)

18 (60,00%)

12 (40,00%)

%

19 (63,33 %)

4 (4,67 %)

37 (61,67 %)
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в місті, ніж у селі, і такий розподіл був типовим для всіх груп осіб. Сімейний 

стан дослідних жінок не відрізнявся між групами. Майже усі обстежені 

перебували в зареєстрованому шлюбі. Також не було істотних відмінностей 

між групами щодо освіти пацієнток. Переважна більшість вагітних мали вищу 

освіту (71,67 % жінок в І групі, 80,00 % – ІІ та 76,67 % – контрольній). 

Найменше було пацієнток із середньою освітою в усіх групах. Розумовою 

працею (інтелектуальна зайнятість – працівники банків, установ, лікарі) 

займались більшість всіх обстежених, фізичною (домогосподарки, робітниці, 

продавці) – меншість. Середній показник ІМТ був достовірно більшим у жінок 

І (24,41±0,31 кг/м2) та ІІ груп (24,50±0,31 кг/м2) відносно контрольної групи 

(23,20±0,54 кг/м2). Частка пацієнток з нормальною вагою в контрольній групі 

становила 26 (86,67 %) обстежених, в І – 41 (68,33 %), ІІ – 40 (66,67 %), з 

надмірною вагою – 3 (10,00 %), 14 (23,33 %) та 14 (23,33 %), відповідно, 

ожирінням І ст. – 1 (3,33 %), 5 (8,33 %) та 6 (10,00 %). 

За даними більш детального вивчення менструальної функції виявлено 

достовірну різницю в кількості осіб, у яких менархе почалось у віці 11-14 

років, між І та ІІ групами та групою контролю (табл. 4.1). Так, у майже кожної 

п’ятої пацієнтки І групи (11 обстежених (18,33 %); χ2=4,67, р=0,03) та кожної 

третьої хворої ІІ групи (20 жінок (33,33 %); χ2=11,00, р<0,001) менархе настало 

у віці 15-16 років при відсутності таких вагітних в групі контролю. Частка осіб, 

у яких регулярний менструальний цикл встановився зразу або протягом 12 

місяців після менархе в І групі була меншою в 1,58 раза відносно здорових 

жінок, в ІІ групі – в 1,99 раза (χ2=6,97, р=0,008). У кожної п’ятої жінки в І (20,00 

%) та ІІ (21,67 %) групах менструальний цикл став регулярним через два та 

більше років після менархе. А на відсутність регулярних менструацій без 

застосування медикаментозної терапії вказали 6 (10,00 %) та 13 (21,66 %) 

пацієнток в даних групах, відповідно. 

Розлади менструального циклу були характерними для пацієнток із 

непліддям, адже більше половина з них мали в анамнезі опсоменорею (60,00 % 
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в І групі та 66,67 % – в ІІ). Ще слід звернути увагу на відносно значний відсоток 

осіб з одним або декількома періодами аменореї в анамнезі, що особливо було 

поширено в ІІ групі (18,33 %), тоді як в І групі частка таких жінок становила 

8,33 %, а в контрольній групі таких випадків не було. Випадків 

альгодисменореї було в 2,07 (χ2=4,22, р=0,04) та 2,71 раза більше (χ2=11,25, 

р<0,001) в І та ІІ групах, відповідно, порівняно з контролем (23,33 %). 

Таблиця 4.1 

Особливості становлення та розладів менструального циклу у 

обстежених жінок 

Показник 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Початок менархе: 

- 11-14 років 

- 15-16 років 

 

49 

11 

 

81,67* 

18,33* 

 

40 

20 

 

66,67* 

33,33* 

 

30 

- 

 

100,00 

- 

Період встановлення менстру-

ального циклу після менархе: 

- зразу або протягом 12 місяців; 

- протягом двох років; 

- через два та більше років 

 

 

24 

18 

12 

 

 

40,00* 

30,00 

20,00 

 

 

19 

15 

13 

 

 

31,67* 

25,00 

21,67 

 

 

19 

7 

4 

 

 

63,33 

23,33 

13,34 

Аменорея 5 8,33 11 18,33* - - 

Опсоменорея 36 60,00* 40 66,67* 1 3,33 

Гіпоменорея 12 20,00* 18 30,00* - - 

Гіперменорея 7 11,67 5 8,33 - - 

Аномальні маткові кровотечі 2 3,33 1 1,67 - - 

Альгодисменорея 29 48,33* 38 63,33* 7 23,33 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 



88 

Вивчення структури гінекологічної патології свідчить про її значне 

поширення, особливо серед жінок з ановуляторним непліддям, які завагітніли 

за допомогою ЗІВ, порівняно з іншими групами (табл. 4.2). Найчастіше у осіб 

із непліддям в обох групах діагностували ендометріоз (22 (36,67 %) хворі в І 

групі та 29 (48,33 %) – в ІІ) та СПЯ (17 (28,33 %) та 23 (38,33 %) пацієнтки, 

відповідно). Відмінностями між нозологіями гінекологічних захворювань в І 

та ІІ групах полягали в тому, що відсоток таких станів як гіперандрогенія 

(χ2=4,55, р=0,03) та зниження оваріального резерву (χ2=4,55, р=0,03) був 

значуще більшим в ІІ групі вагітних відносно І групи, а в І групі переважала 

кількість випадків гіперпролактинемії (χ2=5,94, р=0,01). Слід відмітити, що до 

загальної кількості випадків жінок із гіперандрогенією ми віднести як ту, яка 

пов’язана як з СПЯ, так і без СПЯ. 

Таблиця 4.2 

Гінекологічна патологія у обстежених жінок 

Гінекологічна патологія 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Ендометріоз 22 36,67* 29 48,33* 2 6,67 

Синдром полікистозних яйників 17 28,33* 23 38,33* - - 

Зниження оваріального резерву 9 15,00 20 33,33*° - - 

Гіперпролактинемія 19 31,67* 7 11,67° - - 

Гіперандрогенія 13 21,67* 25 41,67*° - - 

Киста яйника 7 11,67 15 25,00* 1 3,33 

Хронічний сальпінгіт та оофорит 8 13,33 6 10,00 2 6,67 

Міома матки 3 5,00 5 8,33 - - 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(р<0,05); 

2. ° – достовірність різниці показника між І та ІІ групами (р<0,05). 
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Кількість жінок, які мали операції на органах малого тазу, була 

найбільшою в ІІ групі та становила 21 пацієнтки (35,00 %), в І групі – 15 (25,00 

%) хворих, в контрольній – 1 жінка (3,33 %). Покази до оперативних втручань 

наведені в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Показання до оперативних втручань 

Показник 

І група 

 (n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Киста яйника 2 3,33 1 1,67 1 3,33 

Ендометріоз 4 6,67 5 8,33 - - 

Синдром полікистозних 

яйників 

2 3,33 6 10,00 - - 

Позаматкова вагітність 1 1,67 5 8,33 - - 

Апоплексія яйника - - 1 1,67 - - 

Міома матки (консервативна 

міомектомія) 

- - 3 10,00 - - 

Діагностична лапароскопія 1 1,67 4 6,67 - - 

Діагностична гістероскопія 5 8,33 3 5,00 - - 

 

Найбільш часто у вагітних із непліддям діагностовано патологію 

шлунково-кишкового тракту (хронічний панкреатит, холецистит, гастрит) – 10 

пацієнток в І групі (16,67 %) та 19 осіб – в ІІ (31,67 %) проти чотирьох (13,33 

%) обстежених контролю, щитовидної залози – 11 (18,33 %), 8 (13,00 %) та 1 

(3,33 %) жінка, відповідно, та ожиріння – 12 (20,00 %), 16 (26,67 %) та 3 (10,00 

%) пацієнтки (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Характер екстагенітальної патології у обстежених жінок 

Екстрагенітальна патологія 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Хронічний пієлонефрит 4 6,67 7 11,67 1 3,33 

Хронічний панкреатит 5 5,33 7 11,67 3 10,00 

Хронічний холецистит 2 6,67 11 18,33 - - 

Хронічний гастрит 3 10,00 1 1,67 1 3,33 

Захворювання щитовидної 

залози 

11 18,33 8 13,33 1 3,33 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05) 

 

Розподіл жінок за кількістю вагітностей та пологів в І та контрольній 

групах був приблизно однаковим (рис. 4.3). Орієнтовно половина пацієнток в 

даних групах були першовагітними (48,34 % в І групі та 56,67 % – в 

контрольній), а першородячими були дещо більше половини жінок (68,33 % 

та 63,33 % відповідно). 

У ІІ групі ми констатували аналогічну ситуацію щодо кількостей 

вагітностей. У цій групі переважали першовагітні пацієнтки, що співпадало зі 

значенням контрольної групи. Проте, кількість першородячих жінок після 

застосування ЗІВ була 1,45 раза більшою (χ2=9,13, р=0,003) порівняно з 

групою здорових вагітних та в 1,34 раза (χ2=8,80, р=0,003) – порівняно з 

пацієнтками після гормонального лікування непліддя (рис. 4.4). 

Хоча випадків переривання вагітності до 22 тижнів і було більше в групі 

жінок із застосування ЗІВ, значущих відмінностей даного ускладнення 
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– вагітність перша 

      – вагітність друга 

      – третя та більше вагітність 

 

Рис. 4.3. Розподіл жінок за кількістю вагітностей 

 

  

 

 

       – пологи перші 

       – пологи другі 

       – пологи треті 

Рис. 4.4. Розподіл жінок за кількістю пологів. Позначення: ٭ – 

достовірність різниці даних показника відносно контрольної групи (р<0,05). 
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в анамнезі між всіма групами обстежених не встановлено (табл. 4.5). Однак 

слід звернути увагу на більшу частку жінок з мимовільними викиднями та 

позаматковою вагітністю в ІІ групі порівняно з іншими жінками. 

Таблиця 4.5 

Особливості репродуктивного анамнезу у обстежених жінок 

Показник 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Один мимовільний викидень 7 11,67 6 10,00 2 6,67 

Два мимовільні викидні - - 6 10,00 - - 

Одна завмерла вагітність 3 5,00 3 5,00 - - 

Міхурцевий занесок 3 5,00 1 1,67 - - 

Позаматкова вагітність 1 1,67 5 8,33 - - 

Один артифіціальний аборт 3 5,00 4 6,67 3 10,00 

Два артифіціальні аборти - - 1 6,67 - - 

Передчасні пологи 2 3,33 1 6,67 - - 

 

Частота ускладнень перебігу гестації частіше констатована у вагітних з 

ІЦН, які завагітніли після лікування непліддя (табл. 4.6). Особливо часто 

вагітність перебігала на фоні різної акушерської патології у хворих ІІ групи.  

Слід вказати, що найбільш частим ускладнення у пацієнток всіх трьох 

груп була анемія ІІ половини вагітності, відсоток поширення якої в ІІ групі 

хворих був найвищим (34 (56,67 %) жінок) – в 2,13 раза більше відносно 

здорових вагітних (8 (26,67 %) обстежених; χ2=6,08, р=0,01). У пацієнток І 

групи випадків анемії встановлено у 26 (43,33 %) хворих, тобто в 1,62 раза 

частіше порівняно з жінками контрольної групи (р>0,05). 

Більше, ніж у третини хворих з ІЦН після лікування ановуляторного 

непліддя, вагітність перебігала на фоні загрози ПП, поширення якої у 

пацієнток І групи (23 особи (38,33 %)) перевищувало показник здорових 
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вагітних в 11,51 раза (одна (3,33 %) жінка; χ2=10,80, р=0,001). А в ІІ групі 

майже половина хворих (28 (46,67 %) осіб) мала дане ускладнення, що було в  

Таблиця 4.6 

Ускладнення перебігу вагітності обстежених жінок 

Показник 

І група 

 (n=60) 

ІІ група 

 (n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Гестоз першої половини 

вагітності 

10 16,67 33 55,00 3 10,00 

Загроза раннього мимовільного 

викидня 

17 28,33* 34 56,67* - - 

Загроза пізнього мимовільного 

викидня 

34 56,67* 47 78,33* 2 6,67 

Загроза передчасних пологів 23 38,33* 28 46,67* 1 3,33 

Плацентарна дисфункція 22 36,67* 32 53,33* 3 10,00 

Маловоддя 6 10,00 6 10,00 - - 

Багатоводдя 11 18,33* 9 15,00 - - 

Малий для гестаційного віку плід 8 13,33 11 18,33 1 3,33 

Затримка росту плода 5 8,33 4 6,67 - - 

Анемія ІІ половини вагітності І-ІІ 

ступеня 

26 43,33 34 56,67* 8 26,67 

Прееклампсія І ст. 6 10,00 7 11,67 - - 

Прееклампсія ІІ ст. - - 1 1,67 - - 

Хронічна гіпертензія 1 1,67 1 1,67 - - 

Протеінурія 4 6,67 1 1,67 - - 

Безсимптомна бактеріурія 7 11,67 4 6,67 1 3,33 

Гестаційний цукровий діабет - - 1 1,67 - - 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05) 
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14,01 раза більше порівняно з групою контролю (χ2=15,27, р<0,001). 

Досить часто у обстежених І та ІІ групи діагностували плацентарну 

дисфункцію, яка констатована у кожної третьої вагітної І групи (22 (36,67 %) 

обстежених) та більше, ніж у половини хворих ІІ групи (32 (53,33 %) жінки), 

що перевищувало показник контрольної групи (три вагітні (10,00 %)) в 3,67 

(χ2=5,82, р=0,02) та 5,33 раза (χ2=14,03, р<0,001), відповідно. Патологія 

амніона (багатоводдя та маловоддя) виявлена у 17 (28,33 %) жінок І групи та 

15 (25,00 %) – ІІ групи проти відсутності даного ускладення у здорових 

обстежених. 

Затримка росту плода та мала вага плода для гестаційного терміну 

зустрічались у 13 (21,67 %; χ2=3,82, р=0,05) та 15 (25,00 %; χ2=5,03, р=0,03) 

жінок, відповідно. Тоді як в контрольній групі тільки у однієї вагітної (3,33 %) 

діагностували маловаговий плід. 

Гестоз другої половини вагітності (прееклампсія І та ІІ ступенів, 

хронічна гіпертензія, протеїнурія) виявлені у 11 (18,33 %) та 10 (16,67 %) 

вагітних І та ІІ груп. 

За терміном пологорозрішення ПП зустрічались у 9 (15,00 %) пацієнток 

І групи та 10 (16,67 %) – ІІ групи (табл. 4.7). Показник ІІ групи був значуще 

більшим відносно здорових обстежених, у яких всі пологи були терміновими 

(χ2=4,06, р=0,04). Також між вагітними з ІЦН та ановуляторним непліддям в 

анамнезі та контрольною групою жінок відмічено достовірну різницю у 

кількості випадків кесаревого розтину. Так, більше половини хворих із 

порушенням обтураційної функції шийки матки та застосування ЗІВ як методу 

лікування ановуляторного непліддя (34 (56,67 %) осіб) народили шляхом 

операції кесаревого розтину, що було 8,50 раза більше, ніж здорових вагітних 

(дві (6,67 %) жінки; χ2=18,80, р<0,001). У групі пацієнток з ІЦН та 

консервативним лікування непліддям, пов’язаним з ановуляцією, третина осіб 

(18 (30,00 %) жінок) мала операцію кесаревого розтину, що було в 4,50 раза 

частіше, ніж в групі контролю (χ2=5,02, р=0,043). 
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Таблиця 4.7 

Характер пологорозрішення у обстежених жінок 

Вид пологів 

І група  

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Пологи термінові 51 85,00 50 83,33* 30 100,00 

Пологи передчасні, всього: 

28-33 тижні; 

34-36 тижні + 6 днів гестації 

9 

1 

8 

15,00 

1,67 

13,33 

10 

2 

8 

16,67 

3,33 

13,33 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Вагінальні пологи 42 70,00 26 43,33*° 28 93,33 

Кесарів розтин 18 30,00* 34 56,67*° 2 6,67 

Вакуум-екстракція 

плода/акушерські щипці 

4 6,67 3 5,00 - - 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(р<0,05); 

2. ° – достовірність різниці показника між І та ІІ групами (р<0,05). 

 

Основним показом до проведення операції кесаревого розтину у жінок з 

ІЦН та ановуляторним непліддям був дистрес плода під час вагітності або 

пологів, частота якого в І групі (20,00 %) перевищувала показник контролю 

(3,33 %) в 6,01 раза, в ІІ групі (45,00 %) – в 13,51 раза (χ2=14,31, р<0,001; табл. 

4.8). 

Пологи ускладнились передчасним розровом амніотичних оболонок у 9 

(15,00 %) та 5 (8,33 %) жінок І та ІІ груп, відповідно, проти відсутності таких 

випадків серед здорових вагітних. 
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Таблиця 4.8 

Показання до кесаревого розтину 

Показання 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Дистрес плода під час вагітності або 

пологів 

12 20,00 27 45,00* 1 3,33 

Передчасне відшарування 

нормально розташованої плаценти 

1 1,67 - - - - 

Аномалія скоротливої діяльності 

матки, що не піддаються 

медикаментозній корекції 

3 5,00 3 5,00 1 3,33 

Операція міомектомія з 

проникненням в порожнину матки  

1 1,67 - - - - 

Тазове передлягання плода за 

наполягання жінки 

1 1,67 1 1,67 - - 

Клінічно вузький таз - - 1 1,67 - - 

Розгинальне вставлення голівки 

плода (передній вид лицевого 

передлягання) 

- - 1 1,67 - - 

Наростання симптомів прееклампсії, 

старший вік, вагітність, яка настала 

після лікування за допомогою ЗІВ 

- - 1 1,67 -  

 

Таким чином, в І та ІІ групі вагітних народилось, відповідно, 9 (15,00%) 

та 10 (16,67 %) недоношених немовлят. В асфіксії помірного ступеня  
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народилось, відповідно, 9 (15,00 %) та 12 (20,00 %). Двоє дітей (3,33 %) в ІІ 

групі при народженні мали асфіксію тяжкого ступеня (рис. 4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5. Оцінка стану дітей при народженні за шкалою Апгар 

 

Поширення патології раннього неонатального періоду відмічено серед 

немовлят І та ІІ груп (табл. 4.9). Найчастіше діагностували внутрішньоутробну 

гіпоксію – у 5 (8,33 %) дітей І групи та 7 (11,67 %) – ІІ групи, неуточнену 

інфекцію, специфічну для перинатального періоду – 2 (3,33 %) та 7 (11,67 %), 

відповідно, малий розмір плоду для гестаційного віку – 3 (5,00 %) та 4 (6,67 

%). Кількість недоношених дітей в ІІ групі була достовірно вищою порівняно 

з контрольною. У контрольній групі патології неонатального періоду у 

новонароджених не виявлено. 
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Таблиця 4.9 

Патологія неонатального періоду 

Патологія 
І група (n=60) ІІ група (n=60) 

Абс. % Абс. % 

Недоношеність 9 15,00 10 16,67 

Внутрішньоутробна гіпоксія 5 8,33 7 11,67 

Малий розмір плоду для гестаційного віку 3 5,00 4 6,67 

Синдром дихальних розладів 4 6,67 5 8,33 

Неуточнені інфекції, специфічні для 

перинатального періоду 

6 10,00 7 11,67 

Неонатальна жовтяниця, пов'язана з 

передчасним розродженням 

2 3,33 4 6,67 

Некротичний ентероколіт - - 2 3,33 

Анемія недоношених - - 2 3,33 

 

Висновки до розділу 4. 

Таким чином, проведений детальний аналіз соціальних, 

репродуктивних, соматичних особливостей обстежених жінок дозволяє 

зробити висновки: 

1. Для жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, типовими є 

порушення менструальної функції вже на початку становлення 

менструального циклу, що проявляється в підвищеній частоті пізнього 

менархе (у 18,33 % хворих після консервативного лікування непліддя (р<0,05) 

та 33,33 % – запліднення in vitro (р<0,05)), а також аменореї (8,33 % та 33,33 % 

(р<0,05), відповідно), опсоменореї (60,00 % (р<0,05) та 66,67 % (р<0,05)), 

гіпоменореї (20,0 % (р<0,05) та 30,00 % (р<0,05)). 

2. Для жінок з ановуляторним непліддям характерним є обтяжений 

гінекологічний анамнез, на що вказує значна питома вага захворювань 

репродуктивного системи, які підлягають лікуванню (ендометріоз – 36,67-
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48,33 % (р<0,05), синдром полікистозних яйників – 28,33-38,33 % (р<0,05), 

зниження оваріального резерву 15,00-33,33 % (р<0,05), гіперандрогенія – 

21,67-41,67 % (р<0,05), гіпепролактинемія – 11,67-31,67 % (р<0,05)) .  

3. Вагітність у жінок з істміко-цервікальною недостатністю, яка настала на 

після лікування ановуляторного непліддя, часто перебігає на фоні 

акушерських ускладнень (загроза раннього мимовільного викидня – 28,33-

78,33 % (р<0,05), загроза пізнього мимовільного викидня – 56,67-78,33 % 

(р<0,05), загроза передчасних пологів – 38,33-46,67 % (р<0,05), плацентарна 

дисфункція – 36,67-53,33 % (р<0,05) та ін.), закінчується оперативним 

пологорозрішенням (30,00-56,67 % (р<0,05)), передчасними пологами (15,00-

16,67 %) та підвищеною частотою неонатальної захворюваності. 

 

Основні положення даного розділу викладені у публікаціях автора: 

1. Perkhulyn O. M. Medical aspects of the pregnant women with cervical 

insufficiency and infertility in anamnesis. Здоров’я жінки. 2020;3(149):48–50 

[151]. 

2.  Perkhulyn OM. Complications in I and II trimesters of pregnancy in women with 

hormonal infertility. In: Conference proceeding of International research and 

practice conference. Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland 

and Ukraine; 2017 Oct 20-21; Lublin. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publising”; 

2017. p. 64–6 [152]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК З ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ ТА АНОВУЛЯТОРНИМ НЕПЛІДДЯМ В АНАМНЕЗІ 

 

5.1. Оцінка гормональних особливостей вагітних жінок із непліддям, 

пов’язаним з ановуляцією, вагітність яких перебігала на фоні істміко-

цервікальної недостатності 

Гормональні порушення є невід’ємною частиною змін в організмі жінок, 

у яких діагностовано ановуляторне непліддя. Проте оцінка концентрації 

деяких гормонів під час вагітності є одним з показників функціонування як 

ФПК, так і маркером інших ускладнень гестаційного періоду. 

При вивченні рівня естрадіолу в сироватці крові обстежених осіб 

встановлено його незначне зниження як в І, так і в ІІ групах жінок, порівняно 

з контрольним значенням (табл. 5.1.1). Також у межах нижньої величини 

нормативного показника констатовано і концентрацію плацентарного 

лактогену в обох дослідних групах. Проте дослідження прогестерону показало 

відмінність його рівня між особами з ІЦН, вагітність яких настала внаслідок 

різного способу лікування непліддя, та показниками здорових жінок. Так, 

концентрація прогестерону у хворих І групи була незначно меншою на 12,36 

% відносно величини контролю. А у пацієнток ІІ групи значення вмісту даного 

гормону було достовірно меншим на 15,37 % (р=0,03) від рівня здорових 

жінок. 

Таблиця 5.1.1 

Концентрація естрадіолу, прогестерону та плацентарного лактогену в 

крові жінок в 19-22 тижні вагітності 

Гормон 
I група  

(n=60) 

II група  

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 
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Продовження таблиці 5.1.1 

Естрадіол, пг/мл 9414,18±182,39 9243,12±199,64 9826,43±286,38 

Прогестерон, нг/мл 46,29±1,38 44,70±1,93* 52,82±3,18 

Плацентарний 

лактоген, мг/л 

2,64±0,09 2,53±0,11 2,86±0,19 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

 

Крім того, звертає на себе увагу значне підвищення вмісту пролактину 

та кортизолу у вагітних І та ІІ груп відносно фізіологічного значення, при чому 

показники цих гормонів були найвищими у жінок після лікування непліддя за 

допомогою ЗІВ (табл. 5.1.2). Отже, концентрація пролактину у хворих після 

гормонального лікування непліддя, вагітність яких ускладнилась ІЦН, була на 

42,32 % (p<0,001) більшою порівняно з показником жінок контрольної групи, 

а у вагітних після застосування ЗІВ та з ІЦН – на 65,75 % (p<0,001). Схожа 

тенденція відмічена і щодо рівня кортизолу, вміст якого у пацієнток І групи 

був на 30,69 % вищим (p<0,001), ніж в групі контролю, а в ІІ групі – на 42,67 

% (p<0,001). 

Таблиця 5.1.2 

Концентрація пролактину та кортизолу в крові жінок в 19-22 тижні 

гестації 

Гормон 
I група 

(n=60) 

II група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Пролактин, нг/мл 231,02±7,91* 269,07±10,39* 162,33±10,76 

Кортизол, нмоль/л 534,57±18,22* 583,56±17,59* 409,04±25,09 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,001). 

Отже, результати нашого дослідження вказують, що в ІІ триместрі 

вагітності відмічається достовірне зниження концентрації прогестерону крові 
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у хворих після застосування ЗІВ, вагітність яких перебігає на фоні істміко-

цервікальної недостатності, відносно здорових осіб, а також спостерігається 

зростання стрес-індукуючих гормонів у жінок з ановуляторним непліддям в 

анамнезі. 

 

5.2. Особливості мікробіоценозу піхви у обстежених жінок  

Оцінка стану мікробіоти піхви визначалась при встановленні діагнозу 

ІЦН в ІІ триместрі гестації з метою доцільності проведення санації перед 

механічною корекцією порушення обтураційної функції шийки матки. 

Більше половини хворих з ІЦН вказала на наявність клінічної 

симптоматики в ділянці нижніх відділів статевого тракту (38 (58,33 %) 

пацієнток І групі та 32 (53,33 %) – в ІІ), що було, відповідно в 5,83 (χ2=17,95, 

р<0,001) та 5,33 раза більше (χ2=14,03, р<0,001), ніж в групі контролю (3 

вагітні (10,00 %; рис. 5.2.1). При цьому значна кількість жінок мали більше 

двох скарг. 

 

 

Рис. 5.2.1. Розподіл жінок за наявністю скарг у ділянці нижнього відділу 

статевого тракту. 
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Позначення: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,001). 

 

 

Рис. 5.2.2. Клінічна симптоматика обстежених жінок. Позначення: * – 

достовірність різниці показника відносно контрольної групи (p<0,05). 
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Першочерговим симптомом у пацієнток І та ІІ груп були посилені 

виділення з піхви в значній кількості (26 (43,33 %) та 32 (53,33 %) вагітних, 

відповідно; рис. 5.2.2). Виділення з неприємним запахом турбували 26 

(43,33 %) та 27 (45,00 %) жінок, печіння та свербіж у піхві – 27 (45,00 %) та 17 

(28,33 %) осіб, відповідно. Відчуття дискомфорту в нижніх відділах 

генітального тракту відмічали 22 (36,67 %) та 28 (46,67 %) пацієнток. Крім 

того, одна (1,67 %) та дві (3,33 %) хворі, відповідно, скаржились на наявність 

гнійних виділень з піхви. У контрольній групі тільки три (10,00 %) жінки 

відмічали посилення виділень з піхви, з них дві (6,67 %) мали виділення з 

запахом, одна (3,33 %) – дискомфорт у нижніх відділах генітального тракту. 

При проведення огляду в дзеркалах слизових оболонок піхви та шийки 

матки у значної більшості хворих з ІЦН як після консервативного лікування  

непліддя, так і після застосування ЗІВ, констатовано гіперемію тканин піхви, 

шийки матки та вульви, що спостерігалось, відповідно, в 10,99 (χ2=32,96, 

р<0,001) та 10,49 раза частіше (χ2=29,62, р<0,001), ніж у здорових осіб (рис. 

5.2.3). У майже кожної третьої вагітної І групи (17 (28,33 %) пацієнток) та 

кожної п’ятої жінки ІІ групи (14 (23,33 %) обстежених) відмічався набряк 

вказаних тканин. 

Таким чином, кількість жінок зі скаргами у всіх дослідних групах була 

меншою, ніж кількість випадків змін на слизових оболонок нижнього відділу 

статевих шляхів. 
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Рис. 5.2.3. Зміни слизових оболонок вульви та піхви у обстежених жінок. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

За результатами рН-метрії встановлено, що у більше, ніж половини 

жінок з ІЦН, має місце достатньо виражене порушення кислотності 

середовища піхви (рис. 5.2.4). Зокрема, значення рН 5,0 та більше виявлено у 

56,67 % жінок після гормональної корекції непліддя (χ2=24,96, р<0,001) та 

51,67 % (χ2=21,41, р<0,001) – після ЗІВ проти відсутніх таких серед здорових 

осіб. А кількість пацієнток у даних групах з нормальним рН в межах 4,0-4,4 

була, відповідно, в 3,14 (χ2=18,80, р<0,001) та 4,40 раза менше (χ2=25,61, 

р<0,001), ніж у групі контролю. 
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– рН 4,0-4,4 

– рН 4,5-4,9 

– рН 5,0 та більше 

 

Рис. 5.2.4. Розподіл обстежених жінок за рівнем кислотності піхвового 

вмісту. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 
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порівняно зі здоровими вагітними (χ2=8,30, р=0,004), Bifidobacterium spp. – в 

1,92 раза (χ2=10,35, р=0,001). У групі хворих з ІЦН, вагітність яких настала 
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(χ2=12,67, p<0,001) та в 2,0 раза меншим, ніж в контрольній групі (χ2=11,30, 

p<0,001). 
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Таблиця 5.2.1 

Частота жінок з достатньою концентрацією молочно-кислих 

мікроорганізмів у піхві 

Мікроорганізм 

I група 

(n=60) 

II група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Lactobacillus spp. 32 53,33* 27 45,00* 26 86,67 

Bifidobacterium spp. 25 41,67* 24 40,00* 24 80,00 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.2.5. Розподіл жінок за кількістю  виявлених патологічних 

мікроорганізмів в піхвовому середовищі. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 
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Результати бактеріологічного дослідження виділень з піхви вказують, 

що у 37 (61,67 %) вагітних І групи та 44 (73,33 %) жінок ІІ групи виявлено 

умовно-патогенну флору в підвищеній концентрації, а також патогенні 

мікроорганізми (рис. 5.2.5). Поширення полімікробних асоціацій 

констатовано у більше, ніж третини жінок І групи та майже половини осіб ІІ 

групи. Два або три збудника виявляли відповідно у 17 (28,33 %) та двох 

(3,33 %) пацієнток І групи та 21 (35,00 %) та 8 (13,33 %) осіб ІІ групи. 

За результатами бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження 

виділень з піхви кандидоз діагностовано у 17 (28,33 %) та 24 (40,00 %) жінок з 

ІЦН проти трьох (10,00 %) вагітних контролю. Бактеріальний вагіноз, тобто 

встановлення ступеня 3 типу мазка за критеріями Хей-Айсона (виявлення 

Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus spp.) підтверджено у 13 

(21,67 %) та 17 жінок (28,33 %), аеробний вагініт (ступінь 4) – у 9 (15,00 %) та 

12 (20,00 %) хворих. За ступенем вираженості у 7 (11,67 %) та 4 (6,67 %) жінок 

відповідно І та ІІ груп діагностовано помірний аеробний вагініт, у двох (3,33 

%) та 8 (13,33 %) – легкий. Разом з тим, у чотирьох хворих І групи (6,67 %) та 

двох – ІІ групи (3,33 %) виявлено урогенітальний трихомоніаз. 

Найчастіше у жінок з ІЦН діагностували Candida spp. – y 24 (40,00 %) 

осіб, Peptostreptococcus spp. – 17 (28,33 %), Gardnerella vaginalis – 12 (20,00 %), 

Streptococcus spp. – 9 (15,00 %), Escherichia colli – 7 (11,67 %), Bacteroides spp. 

– 6 (10,00 %), Staphilococcus spp. – трьох (5,00 %; табл. 5.2.2). 

Таблиця 5.2.2 

Частка жінок з патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою в 

підвищеній концентрації у піхвовому вмісті 

Мікроорганізм 

I група 

(n=60) 

II група 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Candida spp. 17 28,33* 24 40,00* 3 10,00 

Peptostreptococcus spp. 10 16,67* 17 28,33* - - 
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Продовження таблиці 5.2.2 

Gardnerella vaginalis 10 16,67* 12 20,00* - - 

Atopobium vaginae 2 3,33 3 5,00 - - 

Mobiluncus spp. 1 1,67 2 3,33 - - 

Streptococcus spp. 5 8,33 8 13,33 - - 

Escherichia colli 5 8,33 6 10,00 - - 

Bacteroides spp. 4 6,67 6 10,00 - - 

Staphilococcus spp. 4 6,67 3 5,00 - - 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

Інфекції TORCH-групи не було виявлено у дослідних жінок, тому що до 

вагітності всі пацієнтки були обстежені на дану групу захворювань та при її 

наявності – проліковані. 

Отже, оцінка мікробіоцинозу піхви свідчить, що у значної кількості 

жінок з ІЦН, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя, 

відмічаються патологічні виділення з піхви. Однак, навіть при відсутності 

скарг у цих пацієнток констатовано порушення складу вагінальної 

мікрофлори. 

 

5.3. Еластографія шийки матки 

Дані ультразвукової компресійної еластографії шийки матки, виконані в 

16-20 тижнів, у пацієнток І та ІІ груп відрізнялись від еластографічних 

параметрів жінок контрольної групи. На нижче наведених рисунках 

представлено зображення шийки матки за даним ультразвукової цервікометрії 

в В-режимі та компресійної еластографії у пацієнток в 16-20 тижнів вагітності 

з нормальною шийкою (рис. 5.3.1) та з ІЦН (рис. 5.3.2). 
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Рис. 5.3.1. Ультразвукове обстеження шийки матки пацієнтки Т., 20 

років, з діагнозом: Вагітність І, 18 тиж + 5 днів. Анемія І ст.: а) ультразвукова 

цервікометрія в В-режимі, б) компресійна еластографія. 

Позначення: 1. внутрішнє вічко шийки матки; 2. цервікальний канал; 3. 

передня губа; 4. задня губа. 

 

Рис. 5.3.2. Ультразвукове обстеження шийки матки пацієнтки К., 33 
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років, з діагнозом: Вагітність ІІ, 17 тиж + 5 днів. Істміко-цервікальна 

недостатність. Ановуляторне непліддя, первинне. ДРТ (ЗІВ). Гіперандрогенія 

Внутрішній та зовнішній генітальний ендометріоз: а) ультразвукова 

цервікометрія в В-режимі, б) компресійна еластографія. 

Позначення: 1. внутрішнє вічко шийки матки; 2. цервікальний канал; 3. 

передня губа; 4. задня губа. 

 

У всіх хворих І та ІІ груп спостерігалося червоне (СЕІ 4 бали) або жовте 

(СЕІ 3 бали) забарвлення внутрішнього вічка шийки матки та цервікального 

каналу проти відсутніх таких осіб в контрольній групі (табл. 5.3.1 та 5.3.2). 

При оцінці деформації передньої та задньої губи шийки матки серед жінок з 

ІЦН відмічались окремі випадки забарвлення цих ділянок червоним або 

жовтим кольором. А кількість обстежених з фіолетовим/синім (СЕІ 0 балів) 

забарвленням зовнішніх частин шийки матки була достовірно меншою, ніж 

серед здорових вагітних, відповідно, в 4,67 (χ2=10,23, р=0,001) 
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Таблиця 5.3.1 

Параметри шийки матки за даними ультразвукової еластографії у жінок І групи та контрольної групи, абс. (%) 

Бал 

Внутрішнє  

вічко 

Цервікальний  

канал 

Передня губа  

шийки матки 

Задня губа  

шийки матки 

І група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

І група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

І група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

І група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

0 – 11 (55,0)* – 12 (60,0)* 3 (15,0)* 14 (70,0) 5 (25,0)* 16 (80,0) 

1 – 6 (30,0)* – 5 (25,0) 3 (15,0) 5 (25,0) 5 (25,0) 4 (20,0) 

2 – 3 (15,0) – 3 (15,0) 10 (50,0)* 1 (5,0) 9 (45,0)* – 

3 8 (40,0)* – 9 (45,0)* – 3 (15,0) – – – 

4 12 (60,0)* – 11 (55,0)* – 1 (5,0) – 1 (5,0) – 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника між групами (р<0,05). 
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Таблиця 5.3.2 

Параметри шийки матки за даними ультразвукової еластографії у жінок ІІ  групи та контрольної груп абс. (%) 

Бал 

Внутрішнє  

вічко 

Цервікальний  

канал 

Передня губа  

шийки матки 

Задня губа  

шийки матки 

ІІ група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

ІІ група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

ІІ група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

ІІ група 

(n=20) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

0 – 11 (55,0)* – 12 (60,0)* 6 (30,0)* 14 (70,0) 5 (25,0)* 16 (80,0) 

1 – 6 (30,0)* – 5 (25,0) 4 (20,0) 5 (25,0) 7 (35,0) 4 (20,0) 

2 – 3 (15,0) – 3 (15,0) 5 (25,0) 1 (5,0) 6 (30,0)* – 

3 7 (35,0)* – 6 (30,0)* – 3 (15,0) – 1 (5,0) – 

4 13 (65,0)* – 14 (70,0)* – 2 (10,0) – 1 (5,0) – 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника між групами (р<0,05). 
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3,2 раза (χ2=10,03, р=0,001) в І групі та в 2,33 (χ2=4,9, р=0,03) та 3,2 раза 

(χ2=10,03, р=0,001) – в ІІ групі. 

Коефіцієнт деформації зон інтересу шийки матки у хворих ІЦН 

достовірно відрізнявся від значень контрольної групи тільки в ділянках 

внутрішнього вічка та цервікального каналу (табл. 5.3.3). Його значення у 

внутрішньому вічку були нижчими від величин контрольної групи на 49,28 % 

(p<0,05) в І групі та 46,38 % (p<0,05) – ІІ, в цервікальному каналі – відповідно, 

на 40,65 % (p<0,05)  та 39,02 % (p<0,05).  Хоча даний показник і був меншим 

у жінок І та ІІ груп відносно здорових вагітних в ділянках передньої та задньої 

губи шийки матки, значущої різниці не встановлено. 

 

Таблиця 5.3.3 

Коефіцієнт деформації шийки матки у обстежених вагітних в терміні 16-

20 тижнів 

Зона інтересу 
I група 

(n=20) 

II група 

(n=20) 

Контрольна 

група (n=20) 

Внутрішнє вічко 0,70±0,03* 0,74±0,02* 1,38±0,03 

Цервікальний канал 0,73±0,03* 0,75±0,03* 1,23±0,03 

Передня губа 1,15±0,05 1,17±0,05 1,27±0,04 

Задня губа 1,18±0,04 1,21±0,04 1,30±0,03 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

Таким чином, встановлено підвищену деформацію тканини шийки 

матки у жінок з ІЦН, особливо в ділянках внутрішнього вічка та цервікального 

каналу. 
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5.4. Стан фетоплацентарного комплексу 

При вивченні гемодинамічних параметрів ФПК найбільші зміни 

відносно показників здорових вагітних встановлено при оцінці якісних 

показників швидкостей кровотоку в артерії пуповини (табл. 5.4.1). 

Слід відмітити, що значення всіх показників кровотоку у маткових 

артеріях, артерії пуповини, аорті та СМА плода відповідали фізіологічними 

параметрам у всіх дослідних групах. 

Таблиця 5.4.1 

Доплерометричні показники кровотоку в матковій артерії у обстежених 

жінок в динаміці вагітності 

Група 

Термін 

вагітності, 

тижні 

Кіль-

кість 

хворих 

Індекс 

резистентності 

Пульсаційний 

індекс 

Систоло-

діастолічне 

співвідношення 

І 30-32 60 0,49±0,01 1,20±0,05 1,91±0,04 

38-40 51 0,45±0,01 1,03±0,05 1,86±0,04 

ІІ 30-32 58 0,52±0,01* 1,28±0,05° 1,94±0,04 

38-40 50 0,49±0,02* 1,08±0,05* 1,96±0,05 

Конт-

рольна 

30-32 30 0,47±0,01 0,99±0,05 1,83±0,04 

38-40 30 0,43±0,01 0,90±0,06 1,80±0,03 

Примітки: 

1. * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(p<0,05); 2. ° – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(p<0,001). 

 

У терміні гестації 30-32 тижні показники доплерометрії в матковій 

артерії достовірно відрізнялись від значень здорових вагітних тільки у жінок з 

ІЦН, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя за допомогою 

ЗІВ. У них величини ІР та ПІ були більшими на 10,64 % (р=0,046) та 29,29 % 

(р<0,001) відносно контрольних значень. При доношеній вагітності в терміні 
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38-40 тижнів також встановлено зростання вказаних параметрів швидкостей 

кровотоку: ІР на 13,95 % (р=0,01), ПІ – 20,00 % (р=0,049). Водночас, величина 

СДС в матковій артерії протягом ІІІ триместру вагітності незначно 

перевищувала величини здорових вагітних (р>0,05). 

Результати показників доплерометрії, визначені в артерії пуповини в 

терміні 30-32 тижні гестації, у хворих І та ІІ груп незначно перевищували 

значення контрольної групи (табл. 5.4.2). У 38-40 тижнів у жінок ІІ групи всі 

показники кровотоку були достовірно підвищені відносно здорових вагітних. 

Так, в ІІ групі величина ІР була більшою на 13,79 % (р=0,05), ПІ – на 16,42 % 

(р=0,04) та СДС – 12,39 % (р=0,003). У І групі жінок тільки значення СДС 

перевищували норму на 8,55 % (р=0,04). 

Таблиця 5.4.2 

Доплерометричні показники кровотоку в артерії пуповини у обстежених 

жінок в динаміці вагітності 

Група 

Термін 

вагітності, 

тижні 

Кіль-

кість 

хворих 

Індекс 

резистентності 

Пульсаційний 

індекс 

Систоло-

діастолічне 

співвідношен-

ня 

І 30-32 60 0,71±0,02 0,97±0,02 2,73±0,04 

38-40 51 0,62±0,01 0,74±0,03 2,54±0,05* 

ІІ 30-32 58 0,74±0,02 0,99±0,02 2,84±0,04 

38-40 50 0,66±0,01 0,78±0,03* 2,63±0,05* 

Контро-

льна 

30-32 30 0,67±0,01 0,92±0,02 2,65±0,04 

38-40 30 0,58±0,02 0,67±0,04 2,34±0,08 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

Оцінка кровоплину в аорті плода свідчить про зростання показників ПІ 

та СДС (табл. 5.4.3). Так, в ІІ групі вагітних в 30-32 тижні ПІ був на 7,45 % 
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(р=0,02), СДС – на 3,46 % (р=0,04) вищим за величини контрольної групи, в 

38-40 тижнів – відповідно, на 11,11 % (p<0,001) та 4,71 % (р=0,01). В І групі 

хворих в 30-32 тижнів СДС перевищувало показник здорових пацієнток на 

2,36 % (р=0,045), в 38-40 тижнів – ПІ був більшим на 7,73 % (р<0,001). 

Таблиця 5.4.3 

Доплерометричні показники кровотоку в аорті плода в динаміці 

вагітності 

Група 

Термін 

вагітності

, тижні 

Кіль-

кість 

хворих 

Індекс 

резистентност

і 

Пульсаційни

й індекс 

Систоло-

діастолічне 

співвідношенн

я 

І 30-32 60 0,78±0,01 1,90±0,02 6,50±0,12* 

38-40 51 0,76±0,01 2,23±0,03° 6,09±0,07 

ІІ 30-32 58 0,79±0,01 2,02±0,03* 6,57±0,08* 

38-40 50 0,78±0,01 2,30±0,03° 6,22±0,06* 

Конт-

рольн

а 

30-32 30 0,77±0,01 1,88±0,05 6,35±0,11 

38-40 30 0,76±0,01 2,07±0,04 5,94±0,09 

 

Примітки: 1. * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05); 

2. ° – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(p<0,001). 

Тільки в терміні доношеної вагітності нами встановлено зміни 

гемодинаміки в СМА плода як в І, так і в ІІ групі (табл. 5.4.4). На це вказує 

значення ІР, яке у хворих з ІЦН, які завагітніли після гормонального лікування 

непліддя, пов’язаного з ановуляцією, було вищим за показник контрольної 

групи на 5,71 % (р=0,04), а у хворих з ІЦН після застосування ЗІВ – на 7,14 % 

(р=0,003). 
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Таблиця 5.4.4 

Доплерометричні показники кровотоку в середній мозковій артерії 

плода в динаміці вагітності 

Група 

Термін 

вагітності

, тижні 

Кіль-

кість 

хворих 

Індекс 

резистентност

і 

Пульсаційни

й індекс 

Систоло-

діастолічне 

співвідношенн

я 

І 30-32 60 0,74±0,01 2,03±0,03 5,28±0,14 

38-40 51 0,74±0,01* 1,60±0,04 4,84±0,14 

ІІ 30-32 58 0,74±0,01 2,05±0,03 5,33±0,13 

38-40 50 0,75±0,01* 1,68±0,04 4,90±0,13 

Конт-

рольн

а  

30-32 30 0,74±0,01 1,97±0,05 4,93±0,14 

38-40 30 0,70±0,01 1,60±0,04 4,66±0,14 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

Достовірних відмінностей щодо стану плода за даними БПП між 

вагітними І та ІІ груп відносно контролю виявлено не було (рис. 5.4.1). В 30-

32 тижні гестації задовільний стан плода був діагностований у 46 (90,20 %) 

жінок І групи, 49 (84,48 %) – ІІ групи та 30 (100,00 %) вагітних контролю. Із 

продовженням гестаційного періоду в 38-40 тижнів частка жінок із 

задовільний станом плода в ІІ групі зменшилась до 39 (78,00 %), залишаючись 

в І групі та групі контролю практично незмінною відносно початку ІІІ 

триместру та становила, відповідно, 46 (90,20 %) та 29 (96,67 %) осіб. 

Отже, оцінка стану ФПК, проведена на основі доплерометрії судин та 

БПП, свідчить про певні порушення гемодинаміки в системі «мати-плацента-

плід» у жінок з ІЦН, які завагітніли на фоні лікування ановуляторного 

непліддя, які були особливо виражені після застосування ЗІВ та прогресували 
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протягом ІІІ триместру гестації. 

 

  

   

– задовільний                   – сумнівний                          – патологічний 

Рис. 5.4.1. Оцінка стану плода за результатами біофізичного профілю в 

динаміці вагітності. 

 

Висновки до розділу 5. 

Результати проведених досліджень в ІІ триместрі вагітності вказують на 

цілий комплекс розладів у пацієнток з істміко-цервікальною недостатністю та 

ановуляторним непліддям в анамнезі, особливо тих, які завагітніли після 

запліднення ін вітро, порівняно з здоровими вагітними, який включає: 

1.  Гормональні зміни: 

– помірне зниження концентрації естрадіолу, плацентарного лактогену у 

осіб після консервативного лікування непліддя та запліднення in vitro, а також 

прогестерону у осіб після консервативного лікування непліддя; 

– достовірне зниження концентрації прогестерону сироватки крові у осіб, 

які завагітніли за допомогою запліднення in vitro на 15,37 % (р=0,03); 

– значуще зростання вмісту пролактину та кортизолу у хворих після 

консервативного лікування непліддя (на 42,32 % (p<0,001) та 30,69 % 
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(p<0,001), відповідно) та запліднення in vitro  (на 65,75 %  (p<0,001) та 42,67 % 

(p<0,001)). 

2. Порушення у стані мікробіоценозу піхви, що проявляються: 

– зростанням кількості осіб із підвищеним рівнем кислотності піхвового 

вмісту більше 5,0 (56,67 % (p<0,001) при консервативному лікуванні непліддя  

та 51,67 % (p<0,001) – після запліднення in vitro); 

– зменшенням частки хворих із достатнім рівнем Lactobacillus spp. та 

Bifidobacterium spp. при консервативній корекції непліддя в 1,63 (р=0,04) та 

1,92 раза (р=0,001), відповідно, при застосуванні запліднення in vitro – в 1,9 

(p<0,001) та 2,0 раза (p<0,001); 

– підвищеною часткою осіб з бактеріальним вагінозом (21,67 % пацієнток 

після консервативного лікування непліддя та 28,33 % – після застосування 

запліднення in vitro) та аеробним вагінітом (15,00 % та 20,00 %, відповідно). 

3. Зміни показників компресійної еластографії: 

– індекс цервікальної еластографії в зонах інтересу внутрішнього вічка та 

цервікального каналу відповідав 3-4 балам, тоді як у здорових вагітних – 0-1 

бал; 

– величина коефіцієнта деформації в ділянці внутрішнього вічка була 

меншою на 49,28 % (p<0,05) у пацієнток після консервативного лікування 

непліддя та на 46,38 % (p<0,05) – після застосуванні запліднення in vitro, в 

цервікальному каналі – відповідно, на  40,65 % (p<0,05)  та 39,02 % (p<0,05). 

4. Розлади гемодинаміки фетоплацентарного комплесу зазнали 

виражених змін в 38-40 тижнів вагітності, найбільш вагомими серед яких були 

порушення в артерії пуповини у жінок після запліднення in vitro, про що 

свідчили збільшення індекса резистентності на 13,79 % (р=0,05), 

пульсаційного індексу на 16,42 % (р=0,04) та систоло-діастолічного 

співвідношення – на 12,39 % (р=0,003). 

Основні положення даного розділу викладені у публікаціях автора: 
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РОЗДІЛ 6 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ 

ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНІЙ 

НЕДОСТАТНОСТІ У ЖІНОК З АНОВУЛЯТОРНИМ НЕПЛІДДЯМ 

 

6.1. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з істміко-

цервікальною недостатністю, які завагітніли після консервативного 

лікування ановуляторного непліддя 

Оцінка динаміки концентрації естрадіола в 30-32 тижні гестації у 

вагітних, які отримували стандартні заходи ведення вагітності, вказує на його 

найнижчі значення відносно рівня контрольної групи порівняно з пацієнтками, 

яким призначено оптимізований комплексний підхід (табл. 6.1.1). Однак 

показники жінок ІА та ІБ груп не мали значущих відмінностей між собою та з 

контрольною групою. 

Проте більш суттєві відмінності встановлені стосовно динаміки 

концентрації прогестерону. Так, в ІА групі вагітних в 19-22 тижні гестації 

рівень даного гормону був нижчим за контрольне значення на 14,03 %, то в 

терміні 30-32 тижні – тільки на 10,67 % і відповідав межам фізіологічних 

параметрів. Проте в ІБ групі не відбулось суттєвих змін динаміки вмісту 

прогестерону відносно контрольної величини. У цих пацієнток в ІІ триместрі 

гестації концентрація гормону була нижчою рівня здорових вагітних на 

14,03 %, а в ІІІ триместрі – на 15,03 % (р=0,02). 

Зміни концентрації плацентарного лактогену протягом ІІ та ІІІ 

триместрів вагітності у хворих ІА та ІБ груп свідчать про його нижчі величини, 

ніж у жінок контролю. Хоча у пацієнток ІА групи на фоні оптимізованого 

лікування в 30-32 тижні гестації вміст даного гормону був більшим, ніж ІБ 

групи. 
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Таблиця 6.1.1 

Концентрація естрадіолу, прогестерону та плацентарного лактогену в 

крові жінок в динаміці вагітності 

Гормон 

IА група 

(n=30) 

IБ група 

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

Естрадіол, 

пг/мл 

9443,00 

±259,34 

16443,80 

±562,50 

9385,37 

±260,86 

16058,33 

±453,89 

9826,43 

±286,38 

16715,07 

±305,04 

Прогестерон, 

нг/мл 

45,41 

±2,29 

95,58 

±4,94 

47,18 

±1,56 

90,81 

±3,89* 

52,82 

±3,18 

106,99 

±4,93 

Плацентарний 

лактоген, мг/л 

2,66 

±0,14 

6,84 

±0,29 

2,62 

±0,13 

6,73 

±0,25 

2,86 

±0,19 

7,26 

±0,28 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

 

Результати аналізу динаміки рівня пролактину протягом вагітності 

вказують, що в 19-22 тижні гестації у вагітних ІА групи його значення 

перевищувало величину контролю на 45,33 % (р<0,001), а в 30-32 тижні – вже 

на 17,82 % (р=0,007). Відсоток збільшення гормону у жінок ІБ групи відносно 

показника здорових вагітних протягом ІІ та ІІІ триместру становив, 

відповідно, 39,30 % (р<0,001) та 25,32 % (р<0,001). Отже, концентрація 

пролактину в 30-32 тижні гестації на фоні оптимізованого комплексу 

лікування була меншою у пацієнток ІА групи порівняно з хворими ІБ групи 

(табл. 6.1.2). 

Концентрація кортизолу на протязі вагітності мала схожу тенденцію у 

обстежених ІА та ІБ груп. У пацієнток ІА групи в 19-22 тижні вагітності рівень 

даного гормону був більшим його концентрації в контрольній групі на 33,40% 

(р<0,001), а в 30-32 тижні – на 10,50 %, що відповідало нижній межі здорових 
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жінок. А в хворих ІБ групи перевищення кортизолу порівняно з фізіологічним 

значенням склало в ІІ триместрі 27,98 % (р<0,001), в ІІІ – 23,42 % (р<0,001). 

Крім того, в терміні 30-32 тижні вміст даного гормону був достовірно 

відмінним між жінками ІА та ІБ груп (р=0,04), а саме, величина кортизолу у 

хворих після оптимізованого комплексу заходів була меншою, ніж у осіб на 

фоні стандартного підходу. 

Таблиця 6.1.2 

Концентрація пролактину та кортизолу в крові жінок в динаміці 

вагітності  

Гормон 

IА група 

(n=30) 

IБ група 

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

Пролактин, 

нг/мл 

235,92 

±11,83* 

322,03 

±12,69° 

226,12 

±10,63* 

342,52 

±12,29* 

162,33 

±10,76 

273,32 

±15,56 

Кортизол, 

нмоль/л 

545,67 

±22,63* 

620,56 

±26,00 

523,47 

±28,81° 

693,16 

±18,33* 

409,04 

±25,09 

561,64 

±22,04 

Примітки: 

1. * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(p<0,001); 2. ° – достовірність різниці показника відносно контрольної групи 

(p<0,01). 

 

На фоні проведеного лікування протягом 7 днів у всіх хворих І групи 

відмічалась позитивна динаміка щодо скарг на патологічні виділення з піхви 

(рис. 6.1.1). Уже на четверту-п’яту добу терапії кількість осіб в ІА групі, які 

мали скарги, зменшилась з 20 (66,67 %) до 11 (36,67 %). Найбільша позитивна 

тенденція була відмічена стосовно скарг на посилені виділення з піхви та їх 

неприємний запах. Так, частка жінок зі значними виділеннями з піхви, які 

отримували оптимізоване ведення вагітності, зменшилась з 12 (40,00 %) осіб 
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до чотирьох (13,33 %), а тих, яких турбував неприємний запах з піхви – з 15 

(50,00 %) до п’яти (16,67 %). 

  

 

 

  

 

 

 

Рис. 6.1.1. Зміна характеру вагінальних виділень в динаміці лікування у 

жінок досліджуваних груп. 
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Однак на четверту-п’яту добу лікування відчуття дискомфорту в ділянці 

нижніх відділів генітального тракту залишалось у значної кількості пацієнток 

– 12 жінок (40,00 %). Тільки на сьому добу терапії п’ять (16,67 %) пацієнток 

мали скарги на дискомфорт (рис. 6.1.2). На 10 добу лікування всі хворі 

відмічали відсутність будь-яких симптомів. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.2. Динаміка скарг в ділянці нижнього відділу генітального 

тракту в процесі лікування. 
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лікування), а частка осіб із виділеннями з неприємним запахом зменшилась з 

11 (36,67 %) до 6 (20,00 %). Проте кількість жінок із відчуттям печії/свербіння 

в ділянці зовнішніх статевих органів та піхви значно знизилась з 15 (50,00 %) 

до 7 (23,33 %). На 10 добу лікування у чотирьох пацієнток залишались 

симптоми на дискомфорт в нижніх відділах статевого тракту (2 жінки (6,67 

%)) та відчуття свербіння та печії (2 хворі (6,67 %)). 

При огляді в дзеркалах слизової оболонки піхви та шийки матки на 

сьому добу лікування тільки у двох (6,67 %) вагітних, які отримували 

оптимізований комплекс заходів, візуалізувалась легка гіперемія слизових, 

тоді як до лікування їх було більше половини (20 (66,67 %) хворих; табл. 6.1.3). 

Явища інфільтрації тканин залишались у однієї (3,33 %) пацієнтки. У жінок на 

фоні стандартного ведення вагітності на 7 добу терапії гіперемію констатовано 

у 4 осіб (13,33 %) проти 24 (80,00 %) до лікування, набряклість тканин – у 2 

(6,67 %) проти 9 (20,00 %), відповідно. Уже на 10 добу лікування у всіх 

пацієнток обох груп вказані ознаки були відсутні. 

Таблиця 6.1.3 

Характеристика слизової оболонки піхви та шийки матки в динаміці 

лікування, абс. (%) 

Симптом 

IА група  

(n=30) 

IБ група  

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 

до лі-

кування 

7 доба лі-

кування 

до лі-

кування 

7 доба лі-

кування 

до лі-

кування 

7 доба лі-

кування 

Гіперемія 20 

(66,67) 

2  

(6,67) 

24 

(80,00) 

4  

(13,33) 

2  

(6,67) 

– 

Набряк 8 (26,67) – 9 (30,00) 2 (6,67) – – 

Інфільтрація 2 (6,67) 1 (3,33) – – – – 

 

Аналіз результатів рН-метрії піхвового вмісту показав, що в ІА групі на 

четверту-п’яту добу терапії відсоток хворих зі значенням рН на рівні 5,0 та 
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більше знизився з 60,00 % (18 осіб) до 16,67 % (5 хворих), а вже на сьому добу 

лікування вказаного рівня кислотності піхвового середовища не було в жодної 

пацієнтки (табл. 6.1.4). Частка вагітних ІБ групи зі значенням рН вагінального 

секрету більше 5,0 знизилась в процесі лікування з 16 (53,33 %) до 10 (33,33%) 

жінок. І тільки на 10 добу терапії пацієнток із рН більше 5,0 не було. На фоні 

оптимізованого комплексу ведення вагітності на 7 добу 26 (86,67 %) пацієнток 

мали нормальну кислотність піхвового вмісту на рівні 4,0-4,4, а на фоні 

стандартного – 21 (66,67 %) хвора. В ІБ групі відсоток вагітних з нормальним 

значенням рН досяг рівня 83,33 % (25 жінок) тільки на 10 добу. 

Оцінка бактеріоскопічного складу виділень з піхви продемонструвала, 

що на 10 добу терапії у всіх хворих ІА групи (9 (30,00 %)) бактеріальний 

вагіноз не було виявлено, а в ІБ групі у однієї жінки (3,33 %) дана патологія 

була діагностована (загалом до лікування бактеріальний вагіноз виявлено у 

4 (13,33 %) осіб в даній групі). Тільки на 14 добу терапії дане захворювання у 

цієї жінки виліковалось. 

Згідно рекомендацій Європейського керівництва щодо ведення 

пацієнток із вагінальними виділеннями Міжнародного союзу проти інфекцій, 

які передаються статевим шляхом/ВООЗ [167], у вагітних жінок із метою 

виявлення рецидиву бактеріального вагінозу була проведена повторна 

діагностика даної патології через один місяць після лікування. У всіх 

пацієнток ІА групи захворювання не встановлено. У однієї хворої ІБ групи 

діагностовано рецидив бактеріального вагінозу і вона отримала повторну 

терапію. 

Лікування урогенітального трихомоніазу було досить ефективним у 

вагітних обох груп. На 10 добу терапії за даними бактеріоскопічного 

дослідження виділень з піхви трихомонади не виявлені. 

На 10 добу терапії у двох (6,67 %) жінок з легким аеробним вагінітом та 

трьох (10,00 %) з помірним, які мали оптимізований підхід, ознак патології 



 
 

 
 

Таблиця 6.1.4 

Динаміка змін рівня кислотності піхвового вмісту в процесі лікування у жінок після консервативної терапії 

непліддя та контрольної групи, абс. (%) 

Період 

обстеження 

ІА група (n=30) ІБ група (n=30) Контрольна група (n=30) 

рН 4,0-

4,4 

рН 4,5-

4,5 

рН 5,0 та 

більше 

рН 4,0-

4,4 

рН 4,5-

4,5 

рН 5,0 та 

більше 

рН 4,0-

4,4 
рН 4,5-4,5 

рН 5,0 та 

більше 

До 

лікування 

8  

(26,67)* 

4  

(13,33) 

18 

(60,00)* 

6  

(20,00)* 

8  

(26,67) 

16 

(53,33)* 

22  

(73,33) 

8  

(26,67) 

– 

4-5 доба 

лікування 

20  

(66,67) 

5  

(16,67) 

5  

(16,67) 

12 

(40,00)* 

8  

(26,67) 

10  

(33,33) 

26  

(86,67) 

4 (13,33) – 

7 доба 

лікування 

26  

(86,67) 

4  

(13,33) 

– 21 

(66,67)* 

7  

(23,33)* 

2  

(6,67) 

30  

(100,00) 

– – 

10 доба 

лікування 

28  

(93,33) 

2  

(6,67) 

– 25  

(83,33) 

5  

(16,67) 

– 30  

(100,00) 

– – 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи (р<0,05). 

1
2
9
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за даними мікроскопії нативного вагінального виділення не встановлено. На 

фоні стандартного підходу  у однієї (3,33 %) пацієнтки з чотирьох (13,33 %) з 

помірним аеробним вагінітом до лікування дане захворювання було повторно 

діагностовано. Проведено другий курс лікування. 

На 10 добу лікування за даними клінічних ознак та результату 

бактеріоскопічного дослідження кандидоз не було діагностовано у всіх 

пацієнток (7 (23,33 %) хворих ІА, 10 (30,00 %) – ІБ групи, а також групи 

контролю – 3 (10,00 %) вагітних). 

В 30-32 тижні вагітності згідно критеріїв Хей-Айсона в ІА групі вагітних 

бактеріальний вагіноз та аеробний вагініт мали по дві пацієнтки (6,67 %), в ІБ 

групі – три (10,00 %) та одна (3,33 %) хворі, відповідно. Кандидоз виявлено у 

6 (20,00 %) та 8 (26,67 %) осіб. Всі жінки отримали санацію піхви. 

Після корекції ІЦН шляхом накладання циркулярного шва на шийку 

матки або встановлення акушерського песарію з додатковим застосування 

вагінального прогестерону кількість випадків загрози ПП (23,33 %) була 

достовірно меншою в 2,29 раза показника групи, де застосовували тільки 

механічну корекцією ІЦН  (53,33 %; χ2=4,51, p=0,03; табл. 6.1.5). Разом із тим, 

в останній групі пацієнток відсоток загрози ПП значуще перевищував 

кількість випадків контрольної групи (3,33 %; χ2=16,09, p<0,001). 

Патологію ФПК частіше констатовано у пацієнток ІБ групи. Поширення 

плацентарної дисфункції  в ІА групі відмічено в 2,14 раза менше (23,33 %), ніж 

в ІБ групі (50,00 %), мало- та багатоводдя – в 1,43 раза (7 (23,33 %) пацієнток 

проти 10 (33,33 %) жінок, відповідно). Також в ІА групі встановлено менше в 

2,25 раза випадків малого для гестаційного віку плода та затримки росту плода 

І ступеня, ніж в ІБ (4 (13,33 %) проти 9 (30,00 %)). Слід відмітити, що в ІБ групі 

поширення плацентарної дисфункції було достовірно більше також і відносно 

групи контролю (χ2=9,60, p=0,002). 
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Таблиця 6.1.5 

Ускладнення другої половини вагітності у обстежених жінок 

Ускладнення 

ІA група 

(n=30) 

ІБ група 

(n=30) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Загроза передчасних пологів 7 23,33 16 53,33* 1 3,33 

Плацентарна дисфункція 7 23,33 15 50,00* 3 10,00 

Маловоддя 3 10,00 3 10,00 – – 

Багатоводдя 4 13,33 7 23,33* – – 

Малий для гестаційного віку плід 2 6,67 6 20,00 1 3,33 

Затримка росту плода 2 6,67 3 10,00 – – 

Анемія І-ІІ ступеня ІІ половини 

вагітності 

14 46,67 12 40,00 8 26,67 

Прееклампсія І ст. 2 6,67 4 13,33 – – 

Хронічна гіпертензія – – 1 3,33 – – 

Протеінурія 3 10,00 1 3,33 – – 

Безсимптомна бактеріурія 2 6,67 5 16,67 1 3,33 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05) 

 

Не було встановлено достовірних відмінностей стосовно розвитку 

гестозів другої половини вагітності між всіма дослідними групами. 

Прееклампсія І ст. та хронічна гіпертензія мали місце у жінок із непліддям в 

обох групах, у яких були діагностовані СПЯ та ожиріння. 

При оцінці показників гемодинаміки в 30-32 тижні гестації, так і в 38-40 

тижнів, не виявлено достовірних відмінностей між значеннями в матковій 

артерії, артерії пуповини, аорті та СМА плода між хворими в ІА та ІБ груп, 

хоча в ІБ групі вони були найбільшими (табл. 6.1.6). Ці величини 

 



 
 

 
 

Таблиця 6.1.6 

Показники кровообігу в судинах фетоплацентарного комплексу в динаміці вагітності у жінок після 

консервативного лікування непліддя та контрольної групи 

Показник 

ІА група ІБ група Контрольна група 

n=30 n=27 n=30 n=24 n=30 n=30 

30-32 тижні 38-40 тижні 30-32 тижні 38-40 тижні 30-32 тижні 38-40 тижні 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Маткова артерія 

Індекс резистентності 0,49±0,02 0,43±0,01 0,51±0,02 0,47±0,01 0,47±0,01 0,43±0,01 

Пульсаційний індекс 1,11±0,05 1,01±0,07 1,30±0,09 1,06±0,06 0,99±0,05 0,90±0,06 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

1,89±0,06 1,85±0,04 1,92±0,06 1,87±0,06 1,83±0,04 1,80±0,03 

Артерія пуповини 

Індекс резистентності 0,69±0,02 0,61±0,01 0,72±0,03 0,63±0,02 0,67±0,01 0,58±0,02 

Пульсаційний індекс 0,95±0,02 0,73±0,04 0,99±0,04 0,75±0,06 0,92±0,02 0,67±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

2,71±0,05 2,48±0,06 2,76±0,06 2,61±0,09 2,65±0,04 2,34±0,08 

 

1
3
2

    



 
 

 
 

 

Продовж. табл. 6.1.6 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Аорта плода 

Індекс резистентності 0,77±0,01 0,75±0,01 0,79±0,01 0,77±0,01 0,77±0,01 0,76±0,01 

Пульсаційний індекс 1,89±0,04 2,21±0,04* 1,92±0,04 2,24±0,04* 1,88±0,05 2,07±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

6,45±0,20 6,05±0,09 6,54±0,12 6,13±0,10 6,35±0,11 5,94±0,09 

Середня мозкова артерія плода 

Індекс резистентності 0,74±0,01 0,74±0,01 0,75±0,01 0,75±0,02 0,74±0,01 0,70±0,01 

Пульсаційний індекс 2,04±0,04 1,63±0,05 2,03±0,05  1,57±0,05 1,97±0,05 1,60±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

5,25±0,21 4,82±0,23 5,31±0,19 4,87±0,16 4,93±0,14 4,66±0,14 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи (p<0,05). 

1
3
3
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недостовірно перевищували контрольні показники та відповідали 

фізіологічним параметрам. 

Незважаючи на те, що в терміні 30-32 тижні вагітності згідно оцінки 

БПП в ІБ групі кількість жінок із сумнівним та патологічним станом плода 

була навіть дещо меншою відносно ІА групи (дві (6,67 %) та чотири (13,33 %) 

пацієнток, відповідно), в 38-40 тижнів відсоток хворих із вказаними станами 

плода в ІБ групі зріс до трьох (12,50 %) обстежених, а в ІА групі залишився на 

рівні двох (7,41 %) вагітних (рис. 6.1.3). При цьому протягом ІІІ триместру 

гестації в ІА групі не було виявлено випадків патологічного стану плода на 

відміну від ІБ групи. 

 

 

  

 

         – задовільний                                – сумнівний                   – патологічний 

 

Рис. 6.1.3. Стан плода за біофізичним профілем у обстежених жінок. 

 

Аналіз перебігу пологів не виявив значущої різниці стосовно терміну 

пологорозрішення (табл. 6.1.7). Більшість вагітних як в ІА (90,00 %), так і в ІБ 

(80,00 %) групах народили в терміні 37 тижнів і більше. Загалом відмічено в 
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2,0 раза меншу кількість випадків ПП на фоні оптимізованого комплексу 

заходів порівняно з стандартним. Передчасні пологи в 34-36 тижні + 6 днів 

відбулись у трьох (10,00 %) жінок ІА групи та п’яти (16,67 %) – ІБ, ранні ПП 

були у однієї (3,33 %) вагітної ІБ групи. У кожної п’ятої жінки (20,00 %) ІБ 

групи відбувся передчасний розрив амніона, що було в 2,0 раза більше, ніж в 

ІА групі (10,00 %). 

Таблиця 6.1.7 

Характеристика пологів у жінок досліджуваних груп 

Показник 

ІA група 

(n=30) 

ІБ група 

(n=30) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Пологи термінові 27 90,00 24 80,00* 30 100,00 

Пологи передчасні, всього: 

28-33 тижні; 

34-36 тижні + 6 днів гестації 

3 

– 

3 

10,00 

–

10,00 

6 

1 

5 

20,00 

3,33 

16,67 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Вагінальні пологи 23 76,67 19 63,33* 28 93,33 

Кесарів розтин 7 23,33 11 36,67* 2 6,67 

Вакуум-екстракція 

плода/акушерські щипці 

2 6,67 2 6,67 – – 

Передчасний розрив амніона 3 10,00 6 20,00* – – 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

 

Вагінальні пологи завершились накладанням акушерських щипців або 

вакуум-екстракцією плода у двох осіб (6,67 %) в кожній з груп з ІЦН. 

Показанням до оперативних вагінальних пологів був дистрес плода в другому 

періоді. 

Частота оперативного пологорозрішення шляхом кесаревого розтину 

була найвищою у жінок ІБ групи (11 (36,67 %) пацієнток), що було в 1,57 раза 
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більше, ніж в ІА групі (7 (23,33 %) хворих) та достовірно перевищувало 

значення жінок контрольної групи (χ2=8,43, p=0,004). Основним показом до 

проведення кесаревого розтину у вагітних з ІЦН та непліддям в анамнезі 

незалежно від способу запропонованого ведення вагітності був дистрес плода 

(табл. 6.1.8). В ІА групі у 5 (16,67 %) пацієнток дистрес плода діагностовано 

під час першого періоду пологів, у однієї (3,33 %) – під час вагітності, в ІБ 

групі – у 4 (13,33 %) та 2 (6,67 %) жінок, відповідно. 

Таблиця 6.1.8 

Показання до кесаревого розтину 

Показання 

ІA група 

(n=30) 

ІБ група 

(n=30) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Дистрес плода під час вагітності 

або пологів 

6 20,00 6 20,00 1 3,33 

Передчасне відшарування нор-

мально розташованої плаценти 

– – 1 3,33 – – 

Аномалія скоротливої діяльності 

матки, що не піддаються 

медикаментозній корекції 

– – 3 10,00 1 3,33 

Операція міомектомія з проник-

ненням в порожнину матки  

– – 1 3,33 – – 

Тазове передлягання плода за 

наполяганням жінки 

1 3,33 – – – – 

 

Асфіксію помірного ступеня було діагностовано практично у однакової 

кількості немовлят – 4 (13,33 %) в ІА групі та 5 (16,67 %) – в ІБ (рис. 6.1.4).  

Патологія раннього неонатального періоду представлена незначною 

кількістю випадків. Проте, їх більша частка відмічена в ІБ групі. Кількість 

недоношених немовлят становила в ІА групі 3 (10,00 %) дитини, в ІБ  – 
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– Стан плода задовільний (7-10 

балів) 

– Асфіксія середня (4-6 бали) 

 

Рис. 6.1.4. Стан новонародженого за шкалою Апгар у жінок 

досліджуваних груп. 

 

6 (20,00 %). Внутрішньоутробна гіпоксія діагностована у 4 (13,33 %) немовлят 

ІБ групи та одного (3,33 %) – ІА, синдром дихальних розладів – у 3 (10,00 %) 

та однієї дитини (3,33 %), відповідно, неуточнені інфекції, специфічні для 

перинатального періоду – у однієї (3,33%) та трьох (10,00%) немовлят (табл. 

6.1.9). Малий для гестаційного віку плід (3 (10,00 %)) встановлено тільки у 

дітей, які народились від матерів ІБ групи. У немовлят, які народились у 

пацієнток контрольної групи, патології неонатального періоду не виявлено. 

Таким чином, стандартний підхід ведення жінок після гормонального 

лікування ановуляторного непліддя, вагітність яких перебігала на фоні ІЦН, 

продемонстрував в ІІІ триместрі гестаційного періоду недостатню корекцію 

гормональних змін, наявність гемодинамічних порушень в системі «мати-

плацента-плід», що привело до значного відсотка оперативного 

пологорозрішення. Оптимізований комплекс заходів у даної категорії  

 

ІА група
4

(13,33%)

26 (86,67%)

ІБ група
5

(16,67%)

25 (83,33%)

Контрольна група
2
(6,67%)

28 (93,33%)
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Таблиця 6.1.9 

Патологія періоду новонародженості у жінок досліджуваних груп 

Патологія 
ІA група (n=30) ІБ група (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Недоношеність 3 10,00 6 20,00 

Внутрішньоутробна гіпоксія 1 3,33 4 13,33 

Малий розмір плоду для гестаційного 

віку 

– – 3 10,00 

Синдром дихальних розладів 1 3,33 3 10,00 

Неуточнені інфекції, специфічні для 

перинатального періоду 

1 3,33 5 16,67 

Неонатальна жовтяниця, пов'язана з 

передчасним розродженням 

2 6,67 – – 

 

пацієнток є більш ефективним щодо усунення вище вказаних порушень, а 

також зниження кількості передчасних пологів, особливо ранніх. 

 

6.2. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з істміко-

цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування непліддя, 

пов’язаного з ановуляцією, за допомогою запліднення in vitro 

Результати рівня естрадіолу в 19-22 тижня гестації в сироватці крові 

вагітних жінок з ІЦН після лікування непліддя за допомогою ЗІВ свідчать про 

його незначне зниження в ІІА та ІІБ групах порівняно з контрольною (табл. 

6.2.1). Із зростання терміну вагітності вміст естрадіолу в 30-32 тижні у 

пацієнток ІІБ групи був достовірно нижчим відносно фізіологічного 

показника, тоді як в ІІА групі його концентрація відповідала нижній межі 

норми (р=0,07). 
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Таблиця 6.2.1 

Концентрація естрадіолу, прогестерону, плацентарного лактогену, 

пролактину та кортизолу в крові жінок в динаміці вагітності 

Гормон 

IІА група 

(n=30) 

IІБ група  

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

Естрадіол, 

пг/мл 

9140,57 

±343,92 

16087,07 

±360,25 

9345,67 

±207,76 

15293,77 

±530,97● 

9826,43 

±286,38 

16715,07 

±305,04 

Прогестерон, 

нг/мл 

43,68 

±2,53* 

95,75 

±4,90  

45,72 

±2,95 

82,28 

±3,79° 

52,82 

±3,18 

106,99 

±4,93 

Плацентарний 

лактоген, мг/л 

2,55 

±0,13 

6,81 

±0,25 

2,52 

±0,17 

6,48 

±0,21● 

2,86 

±0,19 

7,26 

±0,28 

Пролактин, 

нг/мл 

261,04 

±15,72* 

339,20 

±16,69° 

277,10 

±13,70° 

387,30 

±13,36° 

162,33 

±10,76 

273,32 

±15,56 

Кортизол, 

нмоль/л 

593,75 

±26,83° 

638,57 

±25,93● 

573,36 

±23,07° 

715,28 

±18,26° 

409,04 

±25,09 

561,64 

±22,04 

 

Примітки: 

1. ● – достовірність різниці показника відносно контрольної групи (p<0,05); 

 достовірність різниці показника відносно контрольної групи – ٭ .2

(p<0,01); 

3. ° – достовірність різниці показника між ІІА та ІІБ групами (p<0,01). 

 

При оцінці динаміки концентрації прогестерону виявлено тенденцію до 

нормалізації його рівня із зростанням терміну гестації у хворих, які отримали  
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оптимізований підхід ведення вагітності. Так, якщо у вагітних в ІІА групі в 19-

22 тижні вміст даного гормону був на 17,30 % меншим (р=0,04), ніж у жінок 

контрольної групи, то в 30-32 тижні ця різниця становила 10,51 % (р=0,07). 

Однак, на фоні стандартного ведення вагітності протягом ІІ-ІІІ триместрів 

гестації у пацієнток ІІБ групи відмічено недостатню нормалізацію 

концентрації прогестерону, що проявлялось у його зниженні на 13,44 % 

відносно фізіологічного параметра в 19-22 тижні, і вже на 23,10 % (р<0,001) – 

в 30-32 тижні. Разом із тим, значення даного гормону в 30-32 тижні було 

достовірно меншим у жінок ІІБ групи, відносно рівня вагітних ІІА групи. 

Значення плацентарного лактогену в сироватці крові вагітних ІІА групи 

в 19-22 тижні було нижчим за контрольний показник на 10,84 %. Із зростанням 

терміну гестації в 30-32 тижні його величина визначалась на рівні меншої 

межи норми, відхилення від якої було в межах 6,20 %. Динаміка зниження 

плацентарного лактогену протягом вагітності у пацієнток ІІБ групи була більш 

істотною. Якщо в 19-22 тижні не було виявлено достовірної відмінності 

величини даного гормону у хворих ІІБ групи порівняно з контрольною, то в 

30-32 тижні вже констатовано значуще зменшення концентрації 

плацентарного лактогену на 10,74 % (p=0,04). 

Разом із тим, було встановлено значне зростання концентрацій 

пролактину і кортизолу протягом вагітності у всіх групах обстежених. В 19-22 

тижні у жінок в ІІА та ІІБ групах підвищення рівня пролактину склало на 60,80 

% (р<0,001) та 70,70 % (р<0,001) більше фізіологічного значення. В 30-32 

тижні динаміка зростання вмісту пролактину в IІБ групі продемонструвала 

його більш високий рівень порівняно з показниками IIА та контрольної груп. 

У пацієнтів із стандартним комплексом заходів ведення вагітності з ІЦН 

концентрація цього гормону була на 41,70 % (р<0,001) більшою, ніж у 

здорових жінок, тоді як у пацієнток із оптимізованою тактикою ведення рівень 

пролактину в материнській крові був вищим лише на 24,10 % (р=0,003) в 

порівнянні з жінками без ознак ІЦН. Крім того, в ІІІ триместрі вміст гормону 
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в осіб ІІБ групи достовірно перевищував його рівень у пацієнток ІІА групи 

(р=0,02). 

Нами встановлено, що в 19-22 тижні гестації вміст кортизолу був на 

45,16 % (р<0,001) та 40,17 % (р<0,001) вищим у хворих в ІІА та ІІБ групах, 

відповідно, порівняно з жінками контрольної групи. В 30-32 тижні вагітності 

концентрація кортизолу була більшою в осіб IІА групи на 13,70 % (р=0,04) в 

порівнянні з фізіологічним показником, ІІБ групи – на 27,36 % (р<0,001). 

Таким чином, в ІІІ триместрі вагітності вміст кортизолу у жінок з стандартним 

підходом лікування ІЦН був вищим, ніж у хворих з оптимізованим 

комплексним підходом (р=0,046). 

Посилені виділення з піхви, їх неприємний запах та дискомфорт в 

нижніх відділах статевих органів були основними скаргами у хворих ІІА та ІІБ 

груп. На четверту-п’яту добу лікування кількість жінок зі значними 

виділеннями з піхви зменшилась практично однаково в обох групах (з 18 

(60,00 %) до 7 (23,33 %) пацієнток в ІІА групі та з 14 (46,67 %) до 8 (26,67 %) 

осіб в ІІ групі; рис. 6.2.1). 

Проте динаміка інших вказаних симптомів була більш виражена в ІІА 

групі. Так, відсоток жінок з неприємним запахом виділень з піхви на четверту-

п’яту добу оптимізованого комплексу заходів зменшився з 53,33 % (16 

вагітних) до 33,33 % (10 жінок), а пацієнток зі скаргами на дискомфорт в 

нижніх відділах генітального тракту – з 50,00 % (15 осіб) до 23,33 % (7 

пацієнток), а на 10 добу лікування хворі вже не мали таких скарг (рис. 6.2.2). 

Проте, на фоні стандартного ведення вагітності на 10 добу терапії дві жінки 

(6,67 %) мали дискомфорт в ділянці піхви та по одній хворій – виділення з 

піхви з неприємним запахом та печіння в ділянці піхви. 
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Рис. 6.2.1. Зміна характеру вагінальних виділень в динаміці лікування у 

жінок досліджуваних груп. 
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У більшості вагітних обох груп лікування вагінальних виділень 

продемонструвало достатню ефективність щодо змін слизових оболонок піхви  

та шийки матки (табл. 6.2.2). На фоні оптимізованого комплексу заходів на 

сьому добу терапії тільки у двох жінок (6,67 %) відмічались ознаки гіперемії 

слизових оболонок та однієї (3,33 %) – інфільтративні зміни. На сьому добу 

стандартного підходу у п’ятьох (16,67 %) пацієнток зберігались явища 

гіперемії та по дві хворі (6,67 %) мали незначні зміни тканин у вигляді набряку 

та інфільтрації. Проте, у всіх жінок обох груп на 10 добу терапії вказаних змін 

не було. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2.2. Динаміка скарг в ділянці нижнього відділу генітального 

тракту в процесі лікування. 
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Динаміка рН-метрії піхвового середовища свідчить, що на четверту-

п’яту добу лікування частка хворих з рівнем рН 5,0 та більше зменшилась в  

Таблиця 6.2.2 

Характеристика слизової оболонки піхви та шийки матки в динаміці 

лікування, абс. (%) 

Симптом 

IІА група  

(n=30) 

ІIБ група  

(n=30) 

Контрольна група 

(n=30) 

до лі-

кування 

7 доба лі-

кування 

до лі-

кування 

7 доба лі-

кування 

до лі-

кування 

7 доба лі-

кування 

Гіперемія 24 

(80,00)* 

2  

(6,67) 

18 

(60,00)* 

5  

(16,67) 

2  

(6,67) 

– 

Набряк 8 (26,67)* – 6 (20,00)* 3 (10,00) – – 

Інфільтрація 2 (6,67) 1 (3,33) 2 (6,67) 2 (6,67) – – 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

 

обох групах (табл. 6.2.3). В ІІА групі кількість таких пацієнтів знизилась з 17 

(56,67 %) до 7 (23,33 %), в ІІБ групі – з 14 (46,67 %) до 7 (23,33 %). Проте, в ІІБ 

групі констатовано відсутність пацієнток з рН вагінального середовища 5,0 та 

більше тільки на 10 добу лікування, а в ІІА групі – на сьому. Крім того, 

відсоток вагітних з рівнем рН 4,0-4,4 в ІІА групі на сьому добу терапії становив 

90,00 % (27 жінок), а в ІІБ групі – тільки 66,67 % (20 осіб) і тільки на 10 добу 

стандартної терапії їх кількість склала 86,67 % (26 пацієнток). 

На 10 добу лікування бактеріальний вагіноз не був виявлений у хворих 

ІІА групи (7 вагітних (23,33 %) до лікування). У двох (6,67 %) пацієнток ІІБ 

групи на 10 добу терапії мікроскопія вагінальних виділень відповідала картині 

даного захворювання (10 жінок (30,00 %) мали бактеріальний вагіноз до 

лікування), і лише 14 добу терапії стан мікроценозу піхви у них був оцінений 

як нормальний. 



 
 

 
 

Таблиця 6.2.3 

Динаміка змін рівня кислотності піхвового вмісту в процесі лікування у жінок, які завагітніли за допомогою 

запліднення ін вітро та контрольної групи, абс. (%) 

Період 

обстеження 

ІІА група (n=30) ІІБ група (n=30) Контрольна група (n=30) 

рН 4,0-

4,4 

рН 4,5-

4,5 

рН 5,0 та 

більше 

рН 4,0-

4,4 

рН 4,5-

4,5 

рН 5,0 та 

більше 

рН 4,0-

4,4 

рН 4,5-

4,5 

рН 5,0 та 

більше 

до 

лікування 

3  

(10,00)* 

10  

(33,33) 

17 

 (56,67)* 

7  

(23,33)* 

9  

(30,00) 

14 

(46,67)* 

22  

(73,33) 

8  

(26,67) 

– 

4-5 доба 

лікування 

6  

(20,00)* 

17 

(56,67)* 

7  

(23,33)* 

9  

(30,00)* 

14 

(46,67)* 

7  

(23,33)* 

26  

(86,67) 

4  

(13,33) 

– 

7 доба 

лікування 

27  

(90,00) 

3  

(10,00) 

– 20 

(66,67)* 

7  

(23,33)* 

3  

(10,00) 

30  

(100,00) 

– – 

10 доба 

лікування 

29  

(96,67) 

1  

(3,33) 

– 26  

(86,67) 

4  

(13,33) 

– 30  

(100,00) 

– – 

  

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи (р<0,05). 

1
4
5
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При повторній діагностиці бактеріального вагінозу, яка була проведена 

через один місяць після лікування, у однієї хворої ІІБ групи встановлено 

рецидив даної патології. Вказаній пацієнтці призначено повторну терапію 

бактеріального вагінозу. У вагітних ІІА групи рецидиву захворювання через 

місяць після лікування не виявлено. 

За даними бактеріоскопічного дослідження у всіх хворих ІІА (3 

(10,00 %) жінки з легким аеробним вагінітом та 3 (10,00 %) – з помірним) та 

ІІБ (дві (6,67 %) жінки з легким аеробним вагінітом та одна (3,33 %) – з 

помірним) груп ознак аеробного вагініту не встановлено. 

На 10 добу після проведеної терапії не було діагностовано випадків 

вагінального кандидозу у вагітних ІІА (10 хворих (33,33 %)) та ІІБ (14 

(46,67 %)) груп. Також  на 10 добу терапії у хворих ІІБ групи трихомоніаз не 

був виявлений. 

У 30-32 тижні гестації за результатами бактеріоскопічного дослідження 

дві вагітні ІІА групи (6,67 %) мали бактеріальний вагіноз та одна (3,33 %) – 

аеробний вагініт, у шести (20,00 %) діагностовано кандидоз. В ІІБ групі 

бактеріальний вагіноз виявлено у 3 (10,00 %) хворих, з них у однієї жінки 

повторно, у 8 (26,67 %) – вагінальний кандидоз. Всім пацієнткам призначено 

лікування патологічних вагінальних виділень. 

Серед ускладнень другої половини вагітності звертає на себе увагу 

значне поширення загрози ПП у вагітних з ІЦН в обох групах відносно 

контрольної (р<0,05; табл. 6.2.4). Так, у кожної третьої жінки в ІІА групі (11 

(36,67 %) пацієнток) діагностовано дана патологія. Однак, цей показник був 

1,55 раза меншим порівняно з пацієнтками ІІБ групи, в якій він зустрічався у 

більше, ніж половини осіб, і становив 56,67 % (17 хворих). При вивченні 

випадків плацентарної дисфункції в ІІА групі встановлено, що хоча їх 

кількість і перевищувала значення здорових вагітних (12 (40,00 %) та 3 (10,00 

%) осіб, відповідно; χ2=5,69, p=0,02), вона була меншою в 1,67 разиа відносно 

пацієнток ІІБ групи (20 (66,67 %) обстежених). Разом із тим, в ІІБ групі 
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випадків вказаної патології було в 6,67 раза більше, ніж в контрольній 

(χ2=18,05, p<0,001).  

  Таблиця 6.2.4 

Ускладнення другої половини вагітності у обстежених жінок 

Ускладнення 

ІІA група 

(n=30) 

ІІБ група 

(n=30) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Загроза передчасних пологів 11 36,67* 17 56,67* 1 3,33 

Плацентарна дисфункція 12 40,00* 20 66,67* 3 10,00 

Маловоддя 1 3,33 5 16,67 – – 

Багатоводдя 2 6,67 7 23,33* – – 

Малий для гестаційного віку плід 4 13,33 7 23,33 1 3,33 

Затримка росту плода 1 3,33 3 10,00 – – 

Анемія І-ІІ ступеня ІІ половини 

вагітності 

15 50,00 19 63,33* 8 26,67 

Прееклампсія І ст. 2 6,67 5 16,67 – – 

Прееклампсія ІІ ст. 1 3,33 – – – – 

Хронічна гіпертензія – – 1 3,33 – – 

Протеінурія 1 3,33 – – – – 

Безсимптомна бактеріурія 1 3,33 3 10,00 1 3,33 

Гестаційний цукровий діабет 1 3,33 – – – – 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

 

Ще звертає на себе увагу збільшена кількість інших порушень ФПК, а 

саме маловоддя та багатоводдя. На фоні оптимізованого комплексу заходів їх 

кількість (6 випадки (20,00 %)) була в 2,33 раза меншою, ніж при стандартному 

підході (14 жінок (46,67 %)). Також в ІІА групі відсоток випадків малого для 

гестаційного віку плода та затримки росту плода І ст. (5 (16,67 %) осіб) 
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констатовано в 2 рази менше, ніж в ІІБ групі (10 (33,33 %) пацієнток). Гестози 

другої половини вагітності (прееклампсія І та ІІ ступенів, хронічна гіпертензія, 

протеїнурія) діагностовано у жінок ІІБ групи достовірно частіше (6 осіб (20,00 

%)) порівняно з контрольною групою. Проте нами не було встановлено 

значущої різниці у показниках цієї патології між пацієнтками з ІЦН та різною 

тактикою ведення вагітності. Усі жінки з гестозами другої половини вагітності 

мали преморбідний фон розвитку даної патології, а саме, ожиріння, 

метаболічний синдром на фоні СПЯ, обтяжений сімейний анамнез щодо 

наявності артеріальної гіпертензії. 

Аналіз показників кровоплину ФПК продемонстрував, що в 30-32 тижні 

гестації в матковій артерії відмічено достовірне зростання ПІ в ІІА групі на 3,8 

% (р=0,02), в ІІБ – на 8,7 % (р<0,001), а в 38-40 тижнів значуще підвищення ІР 

на 11,63 % (р=0,005) встановлено тільки в ІІБ групі. Незважаючи на те, що 

показник СДС у хворих ІІА та ІІБ групи незначно був більшим протягом ІІІ 

триместру гестації, порівняно з величиною  контрольної групи, його значення 

були найбільші у вагітних з ІЦН та ановуляторним непліддям, які отримували 

стандартну корекцію порушення обтураційної функції шийки матки (табл 

6.2.5). 

Зміни доплерометричних параметрів відмічено в артерії пуповини як у 

вагітних ІІА, так і ІІБ груп. Проте, на фоні оптимізованого підходу у пацієнток 

ІІА групи відмінності від значень здорових вагітних констатовано тільки при 

доношеному терміну гестації. Таким чином, було встановлено, що на початку 

ІІІ триместру в 30-32 тижні у хворих на фоні стандартних заходів ведення 

вагітності з ІЦН показники ІР, ПІ та СДС були вищими, ніж у обстежених 

контрольної групи, відповідно, на 10,44 % (р=0,03), 10,87 % (р=0,04) та 9,43 % 

(р=0,02). В 38-40 тижні у пацієнток на фоні оптимізованої корекції порушення 

обтураційної функції шийки матки відмічено тільки достовірне підвищення ІР 

на 8,62 % (р=0,04), а показники ПІ та СДС відповідали величинам здорових 
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вагітних. Проте у жінок в ІІБ групі із пролонгацією вагітності до доношеного 

терміну встановлено зростання 



 
 

 
 

Таблиця 6.2.5 

Показники кровообігу в судинах фетоплацентарного комплексу в динаміці вагітності у жінок після лікування 

непліддя за допомогою запліднення ін вітро та контрольної групи 

Показник 

ІІА група ІІБ група Контрольна група 

n=30 n=27 n=28 n=23 n=30 n=30 

30-32 тижні 38-40 тижні 30-32 тижні 38-40 тижні 30-32 тижні 38-40 тижні 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Маткова артерія 

Індекс резистентності 0,49±0,01 0,46±0,02 0,55±0,03 0,53±0,03 * 0,47±0,01 0,43±0,01 

Пульсаційний індекс 1,17±0,04* 1,03±0,05 1,40±0,08* 1,13±0,09 0,99±0,05 0,90±0,06 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

1,90±0,04 1,90±0,03 1,99±0,08 2,02±0,09 1,83±0,04 1,80±0,03 

Артерія пуповини 

Індекс резистентності 0,71±0,01 0,63±0,01* 0,77±0,03* 0,70±0,03* 0,67±0,01 0,58±0,02 

Пульсаційний індекс 0,98±0,03 0,72±0,04 1,02±0,04* 0,85±0,05* 0,92±0,02 0,67±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

2,77±0,03 2,52±0,05 2,90±0,07* 2,76±0,09* 2,65±0,04 2,34±0,08 

 

 1
5
0

    



 
 

 
 

Продовж. табл. 6.2.5 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Аорта плода 

Індекс резистентності 0,79±0,01 0,78±0,01 0,78±0,01 0,78±0,01 0,77±0,01 0,76±0,01 

Пульсаційний індекс 1,97±0,05 2,27±0,04* 2,07±0,04* 2,32±0,05* 1,88±0,05 2,07±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

6,51±0,12 6,16±0,07 6,63±0,12* 6,29±0,09* 6,35±0,11 5,94±0,09 

Середня мозкова артерія плода 

Індекс резистентності 0,74±0,01 0,74±0,01* 0,75±0,01 0,76±0,02* 0,74±0,01 0,70±0,01 

Пульсаційний індекс 2,06±0,05 1,65±0,06 2,05±0,04 1,71±0,04 1,97±0,05 1,60±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

5,21±0,23 4,88±0,15 5,46±0,12* 4,93±0,22 4,93±0,14 4,66±0,14 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної групи (p<0,05).

1
5
1
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якісних показників швидкостей кровотоку. ІР був більшим на 20,69 % 

(р=0,007), ПІ – 26,86 % (р=0,01), а СДС – 17,95 % (р<0,001) відносно значень 

контрольної групи. 

Якщо в аорті плода хоча ІР у хворих ІІА та ІІБ груп був більшим 

відносно рівня здорових вагітних, його середні значення достовірно не були 

відмінними. В ІІ А групі відмічено тільки зростання ПІ в 38-40 тижнів на 

9,66 % (р<0,001) порівняно з контрольною групою, а інші параметри як в 30-

32, так і в 38-40 тижнів не були значуще різними. Однак, в ІІБ групі  

встановлено достовірні зміни ПІ та СДС протягом ІІІ триместру. Так, значення 

ПІ в 30-32 тижні було більшим за показник здорових вагітних на 10,11 % 

(р=0,004), в 38-40 тижнів – 12,08 % (з=0,001), а СДС – відповідно, на 4,41 % 

(р=0,03) та 5,89 % (р=0,02). 

При оцінки гемодинамічних параметрів СМА плодів в обстежених 

групах було виявлено достовірну відмінність між хворими з ІЦН стосовно 

середнього значення СДС здорових обстежених. В 30-32 тижні у вагітних ІІБ 

групи цей показник перевищував контрольний на 10,75 % (р=0,001). Щодо 

величин ПІ та ІР протягом ІІІ триместру, а також СДС в 38-40 тижнів, то вони 

як в ІІА та і в ІІБ групах значуще не відрізнялись від параметрів здорових 

вагітних, хоча і були більшими в групі жінок з ІЦН та ановуляторним 

непліддям, які отримували тільки механічну корекцію порушення 

обтураційної функції шийки матки. 

В 30-32 тижні вагітності за даними БПП не було відмінностей у кількості 

випадків сумнівного стану плода між ІІА та ІІБ групами хворих (рис 6.2.3). В 

обох групах переважали пацієнтки з задовільним станом плода (25 (83,33 %) 

та 24 (85,71 %) жінок, відповідно). Проте в 38-40 тижнів в групі вагітних з ІЦН 

та ановуляторним непліддям в анамнезі, які отримували запропонований 

комплекс заходів, частка вагітних із сумнівним станом плода становила 5 

(18,52 %) пацієнток, тоді як на фоні стандартної корекції у кожної четвертої 

хворих (7 (26,09 %) осіб) стан плода був сумнівним або патологічним. 
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      – задовільний                       – сумнівний                        – патологічний 

Рис. 6.2.3. Стан плода за біофізичним профілем у обстежених жінок  

 

Вивчення структури терміну пологів виявило, що хоча більшість пологів 

відбулись в терміні після 37 тижнів гестації, достовірної різниці в даному 

показнику між пацієнтками з ІЦН на фоні різного способу ведення вагітності 

не було (90,00 % в ІІА групі та 76,67 % – в ІІБ; табл. 6.2.6).  

Таблиця 6.2.6 

Характеристика пологів у жінок досліджуваних груп 

Показник 

ІІA група 

(n=30) 

ІІБ група 

(n=30) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Пологи термінові 27 90,00 23 76,67* 30 100,00 

Пологи передчасні, всього: 

28-33 тижні; 

34-36 тижні + 6 днів гестації 

3 

– 

3 

10,00 

– 

10,00 

7 

2 

5 

23,33* 

6,67 

16,67 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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Продовж. табл. 6.2.6 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Вагінальні пологи 16 53,33* 10 33,33* 28 93,33 

Кесарів розтин 14 46,67* 20 66,67* 2 6,67 

Вакуум-екстракція 

плода/акушерські щипці 

2 6,67 1 3,33 – – 

Передчасний розрив амніона 3 10,00 2 6,67 – – 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05) 

 

Передчасні пологи констатовані у трьох (10,00 %) жінок ІІА групи та 5 

(16,67 %) – ІІБ, ранні ПП – у 2 (6,67 %) пацієнток ІІБ групи. Зниження частоти 

ПП на фоні оптимізованої програми ведення вагітності відносно стандартного 

підходу становило 2,33 раза. 

Відсоток пологорозрішення за допомогою операції кесаревого розтину 

був в ІІА групі в 1,43 раза меншим (14 (46,67 %) хворих), ніж в ІІБ (20 жінок 

(66,67 %)). Серед показань до кесаревого розтину переважав дистрес плода 

(табл. 6.2.7). 

Таблиця 6.2.7 

Показання до кесаревого розтину 

Показання 

ІІA група 

(n=30) 

ІІБ група 

(n=30) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Дистрес плода під час вагітності 

або пологів 

11 36,67 16 53,33 1 3,33 

Аномалія скоротливої діяльнос-

ті матки, що не піддаються 

медикаментозній корекції 

1 3,33 2 6,67 1 3,33 
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Продовж. табл. 6.2.7 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Тазове передлягання плода за 

наполяганням жінки 

1 3,33 – – – – 

Клінічно вузький таз 1 3,33 – – – – 

Розгинальне вставлення голівки 

плода (передній вид лицевого 

передлягання) 

– – 1 3,33 – – 

Наростання симптомів преек-

лампсії, старший вік, вагітність 

після лікування непліддя за 

допомогою ЗІВ 

– – 1 3,33 – – 

 

 

 

 

  

 

– Стан плода задовільний (7-10 

балів) 

– Асфіксія середня (4-6 бали) 

– Асфіксія тяжка (1-3 бали) 

Рис. 6.2.4. Стан новонародженого за шкалою Апгар у жінок 

досліджуваних груп. 

ІІА група

24 (80,00%)

6 (20,00%)
ІІБ група

22 (73,33%)

6 (20,00%)

2 (6,67%)

Контрольна група
2(6,67%)

28 (93,33%)
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Кожна четверта дитина в ІІБ групі народилась в асфіксії (8 немовлят 

(26,67 %)), в ІІА групі – 6 (20,00 %) новонароджених (рис. 6.2.4). Слід 

відмітити, що випадків тяжкої асфіксії в ІІА групі не було, на відміну від ІІБ 

групи, в якій двоє немовлят (6,67 %) народились в тяжкій асфіксії. В ІІБ групі 

відмічено більша кількість народжених з патологією раннього неонатального 

періоду, ніж в ІІА (табл. 6.2.8). Так, недоношеність діагностовано у 7 (23,33 %) 

та 3 (10,00 %) немовлят, відповідно. В ІІА групі по дві дитини (6,67 %) мали  

внутрішньоутробну гіпоксію та неуточнену інфекцію, специфічну для 

перинатального періоду, а в ІІБ групі – по п’ять новонароджених (16,67 %). 

Крім того, в ІІБ групі у чотирьох немовлят (13,33%) виявлено синдром 

дихальних розладів та по два випадки некротичного ентероколіту та анемії 

недоношених. 

Таблиця 6.2.8 

Патологія періоду новонародженості у жінок досліджуваних груп 

Патологія 
ІІA група (n=30) ІІБ група (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Недоношеність 3 10,00 7 23,33 

Внутрішньоутробна гіпоксія 2 6,67 5 16,67 

Малий розмір плоду для гестаційного 

віку 

1 3,33 3 10,00 

Синдром дихальних розладів 1 3,33 4 13,33 

Неуточнені інфекції, специфічні для 

перинатального періоду 

2 6,67 5 16,67 

Неонатальна жовтяниця, пов'язана з 

передчасним розродженням 

1 3,33 3 10,00 

Некротичний ентероколіт – – 2 6,67 

Анемія недоношених – – 2 6,67 

 



157 
 

 
 

Таким чином, стандартні заходи ведення вагітності з ІЦН у жінок після 

застосування ЗІВ з метою лікування ановуляторного непліддя є недостатньо 

ефективними щодо виникнення різних ускладнень вагітності та  попередження 

передчасних пологів на відміну від оптимізованого комплексу, застосування 

якого показало більш позитивні наслідки вагітності. 

 

6.3. Оцінка оптимізованого комплексу заходів щодо профілактики 

невиношування вагітності у жінок групи ризику розвитку істміко-

цервікальної недостатності, які завагітніли після лікування 

ановуляторного непліддя за допомогою запліднення in vitro 

Середній вік групи порівняння становив 27,88±0,74 роки і практично 

співпадав із показником контрольної групи (27,30±0,92 роки). За віковим 

складом достовірних відмінностей між пацієнтками групи ризику виникнення 

ІЦН та здорових вагітних не було. В обох групах переважну більшість 

становили особи в активному репродуктивному віці 20-34 роки (22 (88,00 %) 

та 26 (86,67 %) пацієнток, відповідно). По три вагітні (10,00 %) в кожній групі 

були віком 35 років та старше. Одна жінка (3,33 %) в контрольній групі мала 

19 років. 

Також не було значущих відмінностей стосовно соціальних 

характеристик між жінками обох груп (табл. 6.3.1). В обох групах переважали 

жительки міст, а також особи, які мали зареєстрований шлюб, вищу освіту та 

інтелектуальний характер праці. 

Середнє значення ІМТ в групі порівняння (23,60±0,62 кг/м2) було 

більшим відносно здорових вагітних (23,20±0,54 кг/м2, р=0,04). Проте, частка 

осіб з нормальною вагою, надмірною вагою та ожирінням достовірно не 

відрізнялась між пацієнтками обох груп та становила в групі порівняння 16 

(64,00 %), 6 (24,00 %), 3 (12,00 %), відповідно, в контрольній групі – 26 

(86,67 %), 3 (10,00 %) та 1 (3,33 %). 
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Таблиця 6.3.1 

Соціальні параметри обстежених жінок 

Показник 

Група порівняння 

(n=25) 

Контрольна група 

(n=30) 

Абс. % Абс. % 

1. 2. 3. 4. 5 

Проживання: 

- місто 

- село 

 

13 

12 

 

52,00 

48,00 

 

19 

11 

 

63,33 

36,67 

Сімейний стан: 

- шлюб зареєстрований 

- шлюб незареєстрований 

 

23 

2 

 

92,00 

8,00 

 

25 

5 

 

83,33 

16,67 

Освіта: 

- вища 

- середня спеціальна 

- середня 

 

13 

9 

3 

 

52,00 

36,00 

12,00 

 

23 

6 

1 

 

76,67 

20,00 

3,33 

Тип праці: 

- розумовий 

- фізичний 

 

17 

8 

 

68,00 

32,00 

 

18 

12 

 

60,00 

40,00 

 

Кількість осіб з менархе у віці 15-16 років була достовірно більшою  в 

групі порівняння (6 (24,00 %) жінок) проти відсутніх таких в контрольній групі 

(χ2=5,80, р=0,02; табл. 6.3.2). Звертає на себе увагу той факт, що в групі 

порівняння регулярні менструації протягом року після менархе були в 2,26 

раза меншої кількості осіб (7 (28,00 %)), ніж в контрольній групі (19 (63,33 %); 

χ2=5,49, р=0,02), а встановлення регулярного менструального циклу в період 

більше двох років після менархе – в 2,09 більшої кількості пацієнток (7 (28,00 

%) та 4 (13,34 %) хворих, відповідно). 
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Серед інших розладів менструального циклу в групі порівняння 

аменорею констатовано у кожної п’ятої пацієнтки (20,00 %; χ2=4,40, р=0,04), 

опсоменорею – майже у половини хворих (44,0 %), що було в 13,21 раза 

більше, ніж в контрольній групі (χ2=10,94, р<0,001). 

 

Таблиця 6.3.2 

Характер менструальної функції у обстежених жінок 

Показник 

Група порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Початок менархе: 

- 11-14 років 

- 15-16 років 

 

19 

6 

 

76,00* 

24,00* 

 

30 

- 

 

100,00 

- 

Період встановлення менструального 

циклу після менархе: 

- зразу або протягом 12 місяців; 

- протягом двох років; 

- через два та більше років 

 

 

7 

11 

7 

 

 

28,00* 

44,00* 

28,00 

 

 

19 

7 

4 

 

 

63,33 

23,33 

13,34 

Аменорея 5 25,00* - - 

Опсоменорея 11 44,00* 1 3,33 

Гіпоменорея 3 12,00 - - 

Гіперменорея 6 24,00* - - 

Аномальні маткові кровотечі 7 28,00* - - 

Альгодисменорея 11 44,00 7 23,33 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

Найбільш часто серед гінекологічних захворювань у жінок з 

ановуляторним непліддям, які завагітніли за допомогою ЗІВ і мали коротку 

шийку матки, відмічено СПЯ – 10 (40,00 %) хворих, гіперандрогенію – 9 (36,00 
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%) вагітних, зниження оваріального резерву – 8 (32,00 %), ендометріоз – 5 

(20,00 %; рис. 6.3.1). 

 

 

Рис. 6.3.1. Гінекологічна патологія у обстежених жінок. 

Позначення: ٭ – достовірність різниці даних показника відносно 

контрольної групи (р<0,05). 

Тільки у двох (8,00 %) жінок груп порівняння було виконано оперативні 

втручання на шийці матки (кріодеструкція) проти чотирьох (13,33  %) в 

контрольній групі. Частота оперативних втручань на органах малого тазу була 

більшою у хворих групи порівняння відносно контрольної групи. З приводу 

кист яйника прооперовано дві хворі (8,00 %), позаматкової вагітності – одна 

(4,00 %), у двох осіб (8,00 %) виконано дріллінг яйників. У п’яти (20,00 %) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Міома матки

Гіперпролактинемія

Хронічний сальпінгіт та оофорит

Киста яйника

Ендометріоз

Зниження оваріального резерву

Гіперандрогенія

Синдром полікистозних яйників

Група порівняння Контрольна група

8 (32,0 %)*

5 (20,0 %)
2 (6,67 %)

5 (20,0 %)
1 (3,33 %)

4 (16,0 %)
2 (6,67 %)

3 (12,0 %)

2 (8,0 %)

10 (40,0 %)*

9
(36,0%)*
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пацієнток проведено діагностичну гістероскопію, 7 (28,00 %) – діагностичну 

лапароскопію. У контрольній групі тільки у однієї жінки (3,33 %) була 

операція з приводу кисти яйника. У структурі екстрагенітальної патології між 

жінками обох груп не відмічено достовірних відмінностей (табл. 6.3.3).  

Таблиця 6.3.3. 

Частота екстрагенітальної патології у обстежених жінок 

Екстрагенітальна патологія 

Група порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Хронічний пієлонефрит 2 8,00 1 3,33 

Хронічний панкреатит 3 12,00 3 10,00 

Хронічний холецистит 4 16,00 - - 

Хронічний гастрит 1 4,00 1 3,33 

Захворювання щитовидної залози 4 12,00 1 3,33 

 

Першовагітних в групі порівняння було менше половини пацієнток – 10 

(40,00 %) жінок, що становило в 1,42 раза менше, ніж в контрольній групі 

(56,67 %; табл. 6.3.4). 9 осіб (36,00 %) мали другу вагітність, шість (24,00 %) – 

третю та більше. Однак, кількість першородячих жінок в групі порівняння (20 

(80,00 %) обстежених) була в 1,26 раза більшою, ніж серед здорових вагітних 

(63,33 %). Другі пологи мали місце в п’яти (20,00 %) вагітних групи ризику 

розвитку ІЦН. У жінок групи порівняння, які мали повторні пологи, ПП в 

анамнезі були у однієї пацієнтки (4,00 %), у чотирьох – термінові пологи (16,00 

%). Завмерлу вагітність констатовано у трьох обстежених (12,00 %), 

позаматкову – в однієї (4,00 %). По три жінки (24,00 %) мали самовільний 

викидень або артифіційний аборт до 12 тижнів вагітності, дві пацієнтки (8,00 

%) – пізній самовільний викидень, а дві особи (8,00 %) – по два артифіційні 

аборти. 

Таблиця 6.3.4. 
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Розподіл жінок за кількістю вагітностей та пологів 

Показник 

Група порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Вагітність перша 10 40,00 17 56,67 

Вагітність друга 9 36,00 8 26,67 

Вагітність третя та більше 6 24,00 5 16,66 

Пологи перші 20 80,00 19 63,33 

Пологи другі 5 20,00 8 26,67 

Пологи треті - - 3 10,00 

 

Нижче наведені зображення ультразвукової оцінки шийки матки у жінок 

контрольної групи (рис. 6.3.2) та групи порівняння (рис. 6.3.3). 

 

Рис. 6.3.2. Ультразвукове обстеження шийки матки пацієнтки Ф., 31 рік, 

з діагнозом: Вагітність ІІ, 12 тиж + 4 дні: а) ультразвукова цервікометрія в В-

режимі, б) компресійна еластографія. 

Позначення: 1. внутрішнє вічко шийки матки; 2. цервікальний канал; 3. 

передня губа; 4. задня губа. 

а б 

2 
1 

3 

4 

2 
1 

3 

4 
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Рис. 6.3.3. Ультразвукове обстеження шийки матки пацієнтки Н., 29 

років, з діагнозом: Вагітність І, 13 тиж + 2 дні. Коротка шийка матки. 

Ановуляторне непліддя, первинне. ДРТ.: а) ультразвукова цервікометрія в В-

режимі, б) компресійна еластографія. 

Позначення: 1. внутрішнє вічко шийки матки; 2. цервікальний канал; 3. 

передня губа; 4. задня губа. 

 

Дані компресійної еластографії свідчать, що у жінок групи порівняння 

цервікальний канал та шийка матки мають червоний (СЕІ 4 бали) або жовтий 

колір (СЕІ 3 бали; табл. 6.3.5). Однак, слід зазначити, що це критерієм 

включення хворих з ановуляторним непліддям та короткою шийкою матки до 

групи порівняння. Незважаючи на м’який тип тканини вказаних ділянок, 

передня та задня губа шийки матки переважно мали синє/фіолетове та голубе 

забарвлення, за винятком трьох випадків, в яких відмічається середня 

щільність задньої губи, на що вказує жовтий колір. У контрольній групі 

а 
б 

1 

1 
2 

2 3 

3 

4 

4 



 
 

 
 

Таблиця 6.3.5 

Оцінка стану шийки матки за даними ультразвукової компресійної еластографії у жінок групи порівняння та 

контрольної групи, абс. (%) 

Бал 

Внутрішнє вічко Цервікальний канал 
Передня губа шийки 

матки 
Задня губа шийки матки 

Група 

порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

Група 

порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

Група 

порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

Група 

порівняння 

(n=25) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

0 – 12 (60,0)* – 13 (65,0)* 11 (44,0) 17 (85,0) 12 (48,0) 16 (80,0) 

1 – 6 (30,0)* – 4 (20,0) 12 (48,0)* 3 (15,0) 10 (40,0) 4 (20,0) 

2 – 2 (10,0) – 3 (15,0) 2 (8,0) – 3 (12,0) – 

3 8 (32,0)* – 15 (60,0)* – – – – – 

4 17 (68,0)* – 10 (40,0)* – – – – – 

Примітка: * – достовірність різниці показника між групами (р<0,05). 

 

1
6
4
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вагітних вся тканина шийки матки була щільною, що підтверджується її 

синім/фіолетовим та голубим забарвленням. 

При визначенні коефіцієнта деформації відмічено достовірну різницю 

показника в ділянці внутрішнього вічка та цервікального каналу між обома 

групами (табл. 6.3.6). 

Таблиця 6.3.6 

Коефіцієнт деформації шийки матки у обстежених вагітних в терміні 11-

13 тижнів + 6 днів 

Зона інтересу Група порівняння (n=25) Контрольна група (n=20) 

Внутрішнє вічко 0,76±0,03* 1,41±0,05 

Цервікальний канал 0,74±0,03* 1,25±0,04 

Передня губа 1,21±0,04 1,32±0,03 

Задня губа 1,27±0,03 1,36±0,03 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

Найбільш частим ускладнення гестаційного періоду у жінок групи 

порівняння було невиношування вагітності. Загроза мимовільного викидня 

зустрічалась в 9,60 раза частіше (16 (64,00 %) обстежених проти двох (6,67 %) 

в контрольній групі (χ2=16,87, р<0,001)), загроза ПП – в 6,00 раза. Кількість 

випадків плацентарної дисфункції у жінок груп ризику виникнення ІЦН 

перевищувала показник здорових вагітних в 4,00 раза (χ2=5,24, р=0,02), анемії 

І-ІІ ступня в другій половині вагітності – в 1,65 раза. Мало- та багатовіддя 

діагностовано у третини пацієнток груп  порівняння – 9 (36,00 %) хворих 

проти відсутніх жінок із даною патологією в контрольній групі (χ2=10,42, 

р=0,001). Види та частота ускладнень вагітності наведені в табл. 6.3.7. 
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Таблиця 6.3.7  

Ускладнення вагітності у жінок групи порівняння та контрольної групи 

Ускладнення вагітності 

Група порів-

няння (n=25) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Гестоз першої половини вагітності 6 24,00 3 10,00 

Загроза раннього мимовільного викидня 9 36,00* - - 

Загроза пізнього мимовільного викидня 7 14,00 2 6,67 

Загроза передчасних пологів 5 20,00 1 3,33 

Плацентарна дисфункція 10 40,00* 3 10,00 

Маловоддя 3 12,00 - - 

Багатоводдя 6 24,00* - - 

Малий для гестаційного віку плід 2 8,00 1 3,33 

Анемія ІІ половини вагітності 11 44,00 8 26,67 

Прееклампсія І ст. 5 20,00* - - 

Хронічна гіпертензія 1 4,00 - - 

Безсимптомна бактеріурія 1 4,00 1 3,33 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (р<0,05). 

 

При оцінці концентрації естрадіолу, прогестерону та плацентарного 

лактогену в сироватці крові жінок з ановуляторним непліддям та ризиком 

виникнення ІЦН в 19-22 тижні встановлено незначне зниження даних 

гормонів (на 4,47 %, 12,95 %, 5,94 %, відповідно) відносно осіб контрольної 

групи (табл.6.3.8). У динаміці гестації в 30-32 тижні у даних пацієнток 

порівняно зі здоровими вагітними зменшення рівня естрадіолу, прогестерону 

та плацентарного лактогену у відсотковому співвідношенні було відносно 

сталим та практично аналогічним значенням другого триместру та склало, 

відповідно 2,43 %, 7,72 % та 7,85 %. 
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Таблиця 6.3.8  

Концентрація естрадіолу, прогестерону, плацентарного лактогену, 

пролактину та кортизолу в крові обстежених жінок в динаміці вагітності  

Гормон 

Група порівняння (n=25) Контрольна група (n=30) 

19-22 

тижнів 

30-32 

тижнів 

19-22  

тижнів 

30-32  

тижнів 

Естрадіол, пг/мл 9386,80 

±374,27 

16308,60 

±404,51 

9826,43 

±286,38 

16715,07 

±305,04 

Прогестерон, нг/мл 45,98±2,72 98,73±5,60 52,82±3,18 106,99±4,93 

Плацентарний 

лактоген, мг/л 
2,69±0,13 6,69±0,29 2,86±0,19 7,26±0,28 

Пролактин, нг/мл 238,55 

±13,77* 

315,93 

±11,09 

162,33 

±10,76* 

273,32 

±15,56 

Кортизол, нмоль/л 553,53 

±27,87* 

618,71 

±24,86 

409,04 

±25,09 

561,64 

±22,04 

        Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

Проте рівні пролактину та кортизолу у пацієнток групи порівняння 

достовірно перевищували показники осіб контрольної групи, особливо в 

другому триместрі вагітності. У терміні 30-32 тижні зростання рівня вказаних 

гормонів було менше відносно здорових обстежених. Так, в 19-22 тижні 

концентрація пролактину в групі порівняння була більшою на 46,95 % 

(p<0,001), а в 30-32 тижні – на 15,59 % (p=0,01), а кортизолу – відповідно, на 

35,32 % (p<0,001) та 10,16 %. 

У 12-14 тижнів вагітності частка жінок в групі порівняння зі скаргами на 

посилені вагінальні виділення становила 12,00 % (три жінки). Помірні 

вагінальні виділення відмічені у чотирьох (16,00 %) пацієнток, незначні – у 18 

(72,00 %). Неприємний запах виділень з піхви турбував двох (8,00 %) жінок, 
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печіння та/або свербіж у піхві – чотирьох (16,00 %), дискомфорт в нижніх 

відділах генітального тракту – 6 (24,00 %). На рис. 6.3.4 продемонстрована 

частота скарг у пацієнток групи порівняння та контрольної групи в другому 

триместрі. 

 

 

Рис. 6.3.4. Характер скарг на виділення з піхви обстежених жінок. 

 

При огляді в дзеркалах в 12-14 тижнів вагітності у третини хворих з 

ановуляторним непліддям та короткою шийкою матки (8 (32,00 %) осіб) 

відмічалась гіперемія слизових оболонок вульви, піхви та шийки матки, 

набряк слизових – у чотирьох (16,00 %; рис. 6.3.5). У другому триместрі 

вагітності хоча кількість пацієнток із гіперемією тканин нижнього відділу 

генітального тракту в групі порівняння (5 (20,00 %) хворих) перевищувала 
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таку в контрольній групі в 2,99 раза (дві (6,67 %) жінки), статистичної 

відмінності не було. У двох (8,00 %) обстежених із короткою шийкою матки 

відмічався набряк тканин піхви. 

 

  

                – група порівняння                               – контрольна група 

 

Рис. 6.3.5. Частота змін слизової оболонки піхви у обстежених жінок. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05) 

 

В 12-14 тижнів вагітності значення кислотності піхвового середовища 

на рівні рН 4,0-4,4 встановлено у 13 (52,00 %) пацієнток групи порівняння, 4,5-

4,9 – у 12 (48,00 %). У другому триместрі вагітності відмічено збільшення 

кількості хворих з нормальною кислотністю піхви (17 (68,00 %) осіб), що 

практично відповідало кількості таких обстежених в контрольній групі (22 

(73,33 %) жінок). Практично однаковою в обох групах була частка пацієнток з 

рН піхвового середовища на рівні 4,5-4,9 – 8 (32,00 %) та 8 (26,67 %) жінок, 

відповідно (рис. 6.3.6).  

Перед механічною корекцією змін шийки матки у жінок групи 

порівняння в терміні 12-14 тижнів бактеріальний вагіноз діагностовано у 
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               – група порівняння                             – контрольна група 

Рис. 6.3.6. Рівень кислотності піхвового середовища у обстежених 

жінок. 

Позначення: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 

 

трьох (12,00 %) пацієнток, кандидоз – у п’яти (20,00 %), помірний аеробний 

вагініт – у однієї (4,00 %). У другому триместрі гестації бактеріальний вагіноз 

виявлено у трьох осіб (12,00 %), вагінальний кандидоз – у шести (18,00 %), 

тоді як в контрольній групі тільки у трьох обстежених (10,00 %) констатовано 

кандидоз. В 30-32 тижні вагітності 7 хворих мали кандидоз (28,00 %) та одна 

(4,00 %) – бактеріальний вагіноз. Через місяць після проведеного лікування 

рецидиву бактеріального вагінозу не спостерігалось. 

Результати доплерометричних показників кровообігу в маткових 

артеріях, артерії пуповин, аорті та СМА плода в 30-32 та 38-40 тижнів 

вагітності у обстежених двох груп мали наступні особливості (табл. 6.3.9). 

Показники кривих швидкостей кровотоку були підвищені у жінок після ЗІВ та 

короткою шийкою матки відносно здорових вагітних. Проте достовірне 

зростання величин відмічено тільки у значеннях ПІ та СДС маткової артерії,m 

а також ПІ аорти плода. Усі ці значущі відмінності спостерігались в 38-40 

тижнів. 
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Таблиця 6.3.9 

Значення параметрів кривих швидкостей кровотоку в 

фетоплацентарному комплексі у обстежених жінок 

Показник 

Група порівняння Контрольна група 

30-32 тиж 

(n=25) 

38-40 тиж 

(n=23) 

30-32 тиж 

(n=30) 

38-40 тиж 

(n=30) 

Маткова артерія 

Індекс резистентності 0,50±0,01 0,45±0,02 0,47±0,01 0,43±0,01 

Пульсаційний індекс 1,19±0,08 1,07±0,05* 0,99±0,05 0,90±0,06 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

1,89±0,05 1,87±0,02* 1,83±0,04 1,80±0,03 

Артерія пуповини 

Індекс резистентності 0,71±0,02 0,62±0,02 0,67±0,01 0,58±0,02 

Пульсаційний індекс 0,97±0,04 0,72±0,04 0,92±0,02 0,67±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

2,75±0,03 2,49±0,07 2,65±0,04 2,34±0,08 

Аорта плода 

Індекс резистентності 0,79±0,01 0,77±0,01 0,77±0,01 0,76±0,01 

Пульсаційний індекс 1,92±0,06 2,20±0,05* 1,88±0,05 2,07±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

6,49±0,14 6,12±0,08 6,35±0,11 5,94±0,09 

Середня мозкова артерія плода 

Індекс резистентності 0,73±0,01 0,72±0,01 0,74±0,01 0,70±0,01 

Пульсаційний індекс 2,02±0,04 1,62±0,05 1,97±0,05 1,60±0,04 

Систоло-діастолічне 

співвідношення 

5,17±0,13 4,80±0,14 4,93±0,14 4,66±0,14 

 

Примітка: * – достовірність різниці показника відносно контрольної 

групи (p<0,05). 
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За даними БПП в 30-32 тижня гестації у 23 (92,00 %) пацієнток групи 

порівняння виявлено задовільний стан плода, у двох (8,00 %) – сумнівний, тоді 

як у всіх вагітних контрольної групи стан плода був задовільний. У 38-40 

тижнів у 19 (76,00 %) жінок з короткою шийкою матки та непліддям в анамнезі 

стан плода оцінено як задовільний, у чотирьох (16,00 %) – сумнівний. У 

контрольній групі ці показники становили, відповідно, одна (3,33 %) та 29 

(96,67 %) обстежених. 

Більшість вагітних групи народили вчасно (92,00 %), лише у двох 

(8,00 %) пацієнток пологи були передчасними в терміні 34-36 тижні + 6 днів 

гестації (табл. 6.3.10). Тим не менш, частота кесаревого розтину у жінок з 

ризиком виникнення ІЦН була в 4,19 раза більшою, ніж у здорових вагітних. 

Таблиця 6.3.10 

Характеристика пологорозрішення у обстежених жінок 

Вид пологів 

Група порівняння 

(n=25) 

Контрольна група 

(n=30) 

Абс. % Абс. % 

Пологи термінові 23 92,00 30 100,00 

Пологи передчасні 2 8,00 - - 

Вагінальні пологи 18 72,00 28 93,33 

Кесарів розтин 7 28,00 2 6,67 

Вакуум-екстракція плода/акушерські 

щипці 

1 4,00 - - 

 

Показами до проведення операції кесаревого розтину в групі порівняння 

були: відмова жінки від вагінальних пологів (дві (8,00 %) пацієнтки), аномалії 

пологової діяльності, які не піддавались медикаментозній корекції (дві (8,00 

%) хворі) та дистрес плода під час першого періоду пологів (три (12,00 %) 

обстежених). ПРПО відмічено у 4 (12,00 %) роділь у групі порівняння проти 

відсутності вказаного показника в контрольній групі. 
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Стан асфіксії середнього ступеня на першій хвилині після народження 

за шкалою Апгар встановлено у трьох новонароджених (12,00 %) групи 

порівняння та двох (6,67 %) – групи контролю. Задовільний стан дитини 

констатовано у 19 (76,00 %) та 28 (93,33 %) дітей, відповідно. 

У новонароджених, які народились від матерів, вагітність яких настала 

після лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ і перебігала на 

фоні ризику виникнення ІЦН, захворюваність раннього неонатального періоду 

була представлена такою патологією: недоношеність діагностовано у двох 

(8,00 %) дітей, малий розмір плоду для гестаційного віку, внутрішньоутробна 

гіпоксія та синдром дихальних розладів мали по одному немовляти. 

Таким чином, наведені дані свідчать про обґрунтованість 

запропонованого оптимізованого комплексу заходів щодо прогнозування та 

профілактики невиношування вагітності. 

Висновки до розділу 6. 

Таким чином, результати проведеного дослідження вказують на 

ефективність запропонованого оптимізованого комплексу заходів ведення 

вагітності, яка перебігає на фоні істміко-цервікальної недостатності, у жінок 

після лікування ановуляторного непліддя, відносно стандартного підходу, на 

що вказує: 

1. Нормалізація рівня прогестерону в 30-32 тижні вагітності в сироватці 

крові та відносно менші показники рівня стрес-індукованих гормонів 

(пролактину та кортизолу).  

У пацієнток на фоні оптимізованого підходу рівні прогестерону, 

естрадіолу, плацентарного лактогену, кортизолу значуще не відрізнялись від 

величин контрольної групи, тільки вміст пролактину достовірно перевищував 

фізіологічний показник на 17,82 % (р=0,007). У жінок після консервативного 

лікування непліддя та стандартним комплексом заходів ведення вагітності 

відмічено незначне зниження концентрації естрадіолу, плацентарного 

лактогену, а також достовірне зменшення рівня прогестерону на 15,03 % 
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(р=0,02) та підвищення рівня пролактину на 25,32 % (р<0,001), кортизолу – на 

23,42 % (р<0,001) порівняно з особами контрольної групи. 

У хворих, які завагітніли за допомогою запліднення in vitro, на фоні 

оптимізованих заходів встановлено помірне зниження естрадіолу, 

прогестерону, плацентарного лактогену, вміст яких відповідав фізіологічним 

параметрам, а перевищення концентрації пролактину та кортизолу становило, 

відповідно, 24,10 % (р=0,003) та 13,70 % (р=0,04) відносно норми. На фоні 

стандартного підходу відмічено помірне зниження вмісту естрадіолу, а також 

достовірне зменшення рівнів прогестерону на 23,10 % (р<0,001) та 

плацентарного лактогену на 10,74 % (p=0,04) та збільшення концентрації 

пролактину та кортизолу (на 41,70 % (р<0,001) та 27,36 % (р<0,001)) порівняно 

з фізіологічними параметрами. 

2. Швидша динаміка відновлення мікробіоценозу піхви та відсутність 

рецидивів при лікуванні патологічних вагінальних виділень. 

У жінок після лікування ановуляторного непліддя (консервативний 

спосіб та запліднення in vitro) на фоні оптимізованого комплексу заходів 

ведення вагітності відмічено зникнення скарг щодо відчуттів в нижньому 

відділі генітального тракту та відсутність випадків з підвищеним рівнем рН 

піхвового середовища більше 5,0 вже на сьому добу лікування, а у пацієнток 

на фоні стандартного підходу – на 10 добу. 

3. Зниження частоти ускладнень вагітності. 

У вагітних після консервативного лікування непліддя на фоні 

оптимізованої програми ведення вагітності відмічено зниження частоти 

загрози передчасних пологів в 2,3 раза (р=0,03), плацентарної дисфункції – 2,1 

раза, випадків мало- та багатоводдя – 1,4, малого для гестаційного віку та 

затримки росту плода – в 2,3 раза. У пацієнток після запліднення in vitro 

зменшення поширення вказаних акушерських ускладнень становило, 

відповідно, в 1,6, 1,7, 2,3 та 2,0 раза. 

4. Зменшення частоти акушерських ускладнень. 
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У жінок після консервативного лікування непліддя на фоні 

оптимізованої програми ведення вагітності відмічено зниження частоти 

передчасних пологів в 2,0 раза, кесаревого розтину – 1,6 раза. У пацієнток 

після запліднення in vitro на фоні оптимізованих заходів зменшення 

поширення частоти вказаних ускладнень склало 2,3 та 1,4 раза порівняно зі 

стандартними. При цьому відсутні випадків ранніх передчасних пологів. Крім 

того, показано, що оптимізований комплекс заходів сприяє зменшенню 

кількості неонатальної патології. 

5. Відмічена ефективність застосування оптимізованого комплексу заходів 

у вагітних групи ризику виникнення істміко-цервікальної недостатності з 

короткою шийкою матки, які завагітніли після лікування ановуляторного 

непліддя за допомогою запліднення in vitro. 

Основні положення даного розділу викладені у публікаціях автора: 

1. Pakharenko LV, Perkhulyn OM. Assessment of the hormonal levels in 

different management strategies for women with cervical insufficiency and a history 

of anovulatory infertility. Zaporozhye medical journal. 2021;23(1):98–104 [146]. 

2. Перхулин ОМ, Геник НІ. Оцінка ефективності використання 

розвантажувального акушерського песарію в профілактиці передчасних 

пологів. В: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Інноваційні 

технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики; 2017 Листоп 16-

17; Івано-Франківськ – Яремче. Івано-Франківськ; 2017. с. 50-1 [30]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІЖЕНЬ 

 

Проблема невиношування вагітності посідає одну з перших позицій 

невирішених питань акушерської науки. Незважаючи на сучасні досягнення 

фармакологічної індустрії та медичних технологій питання ПП залишається 

викликом для суспільства. Адже, виживання протягом двох років народжених 

занадто рано дітей становить 56,0 %, дітей, народжених при ранніх ПП – 92,8 

%, при ПП – 98,4 % [110]. Тим не менш, експерти Всесвітньої організації 

охорони здоров’я вважають, що три четверті таких дитячих смертей можна 

попередити, застосовуючи  певні заходи [203]. 

Медичний аспект вирішення даної проблеми, який висвітлює стан 

здоров’я матері та дитини, поєднується з багатьма соціальними факторами 

такими як економічні затрати на лікування, реабілітація недоношених 

новонароджених, становлення таких діток в майбутньому повноцінними 

членами суспільства та їх можливістю народити здорових нащадків. Відомо, 

що чим менший термін вагітності, в якій народилась дитина, тим більше 

необхідно витрат [96, 154, 209]. Так, у Німеччині було пораховано, що витрати 

на жінок з ПП склали в середньому 2130 євро, а під час пологів, включаючи 

госпіталізацію, яка в середньому становила 6,0 днів – 2037 євро [157]. 

Звичайно, тривалість перебування в стаціонарі та розходи зменшувались із 

збільшенням терміну вагітності. За підрахунками італійських дослідників 

витрати під час неускладненої вагітності, однак, яка закінчилась ПП, в 

середньому становили 1777 євро, а витрати під час ПП на матерів та 

новонароджених дітей змінювали від 3174 євро при терміні пологів 37 тижнів 

та більше до 21007 євро при терміні менше 28 тижнів гестації [136]. 

Не завжди можна встановити причину виникнення ПП. Вважають, ПП в 

терміні 22-27 тижнів частіше всього є наслідком ІЦН, інфікування нижнього 
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полюсу плідного яйця та його передчасного розриву [39]. Аналіз ПП, які 

відбулись в терміні від 32+0 до 36+6 тижнів гестації в університетській клініці 

м. Майнц свідчить, що їх кількість становила 10 % від загального показника, і 

основними причинами невиношування були ПРПО, ПП та 

прееклампсія/HELLP синдром [170]. При цьому відмічено високу частоту 

кесаревого розтину (62 %) та потребу в стаціонарному лікуванні 

новонароджених (58 %). Витрати на лікування матері становили 332 євро на 

добу, а тривалість стаціонарного лікування – 13,15 днів. 

За допомогою багатоваріабельного логістичного регресивного аналізу 

1607 вагітностей було встановлено шість незалежних факторів ризику, які 

були пов’язані з ПП: прееклампсія, внутрішньопечінковий холестаз, 

передчасний розрив ПРПО, передлягання плаценти, хоріоамніоніт, рубець на 

матці (р<0,001). В цьому дослідженні значення ЗІВ та переносу ембріону у 

виникненні ПП оцінено з достовірністю 0,056 [104]. 

Аналіз літератури в системах Cochrane, PubMed/Medline, EMBASE та 

CINAHL, який охоплював 112 огляди, показує, що до первинної профілактики 

ПП відносять спосіб життя (включаючи дієту та фізичне навантаження), 

вживання добавок (кальцій, цинк), спосіб харчування, скринінг на інфекції 

нижніх відділів статевого тракту [131]. До вторинних заходів профілактики 

відносять застосування низьких доз аспірину або L-аргініну жінкам з 

підвищеним ризиком прееклампсії, прогестерону – жінкам з ПП при 

попередній вагітності та з короткою шийкою матки в другому триместрі 

гестації, добавок кальцію – пацієнткам з групи ризику щодо гестаційної 

гіпертензії, призначення кліндаміцину для лікування бактеріального вагінозу, 

левотироксину – патології щитовидної залози, лікування вагінального 

кандидозу, а також уникнення паління, скринінг довжини шийки матки у 

жінок з ПП та накладання шва у них при наявності короткої шийки матки, 

встановлення песарію при одноплідній вагітності у жінок з короткою шийкою, 

лікування захворювань ротової порожнини [131]. 
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ІЦН є однією з причин ПП. Діагностика порушення обтураційної 

функції шийки матки є достатньо ефективною та базується переважно на 

виявлені ультразвукових маркерів патології [21]. Однак сьогодні є гостра 

потреба в розробці скринінгових та прогностичних заходів виявлення ІЦН. І, 

перш за все, встановлення провідних факторів ризику за даними анамнезу є 

ефективним способом попередження невиношування вагітності і, зокрема, ПП 

[65, 142, 145]. 

До анамнестичних факторів ризику ІЦН відносять два та більше 

внутрішньоматкові втручання (44 %), ПП (22 %), хірургічне лікування 

патології шийки матки (16 %), переривання вагітності в пізніх термінах (16 % 

(р<0,001)) [46], а також аборти в анамнезі, початок статевого життя до 18 років, 

травми шийки матки при попередніх вагітностях та пологах, запальні 

захворювання органів малого тазу, інфекції, які передаються статевим 

шляхом, екстрагенітальну патологію [19]. 

Частота застосування ДРТ зростає в усьому світі [191]. Вагітність після 

лікування непліддя супроводжується різноманітними акушерськими та 

перинатальними ускладненнями [36, 125, 126, 151, 152, 171, 172]. Незважаючи 

на досягнення останніх років, вагітність, яка настала внаслідок застосування 

ЗІВ, є станом високого ризику [18]. Було встановлено, що ДРТ/ІКСІ пов’язані 

з високим ризиком ПП (ВШ=1,14, 95 % ДI=1,02, 1,28) та низькою частотою 

народжуваності (ВШ=1,48, 95 % ДI=1,37, 1,60), а перенос замороженого 

ембріона – з підвищеною частотою кесаревого розтину (ВШ=0,85, 95 % 

ДI=0,80, 0,91), тоді як значної відмінності у частоті мертвонародженості та 

перинатальної смертності між групами не було [214]. 

Фактори, які пов’язані з гормональною стимуляцією та/або методами 

ДРТ можуть мати значення в розвитку несприятливих перинатальних 

наслідків при одноплідній вагітності [156]. Зокрема, при одноплідній 

вагітності, яка настала після застосування ЗІВ, існує підвищений ризик ПП та 
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низької маси при народженні до 2500 грамів, а також інших негативних 

перинатальнх наслідків [134]. 

При одноплідній вагітності після застосування ДРТ ймовірність ПП 

зростає в 1,5 раза, ніж при спонтанній вагітності (p<0,01) [205]. У цьому 

дослідженні також показано, що знижений соціально-економічний стан та 

паління були пов’язані з ризиком ПП більше у жінок зі спонтанним зачаттям, 

ніж у осіб, вагітність яких настала після ДРТ [205]. При одноплідній вагітності, 

яка настала на фоні застосування ЕКЗ/ІКСІ, порівняно зі спонтанною 

вагітністю відмічається більша кількість ПП (10,9 %), ранніх ПП (2,4 %), 

низької ваги дитини при народженні (8,7%), дуже низької ваги дитини при 

народженні (2,0 %), маловагового плода (7,1 %), перинатальної смертності (1,1 

%) та вад розвитку (5,7 %) (всі p<0,05) [159]. 

Таким чином, актуальність проблеми перебігу вагітності на фоні ІЦН 

особливо у жінок після ановуляторного лікування непліддя є беззаперечною. 

На сьогодні тільки окремі публікації висвітлюють механізми змін в організмі 

жінок із вказаною патологією. Вони присвячені переважно або розгляду 

питання ІЦН або перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування 

ДРТ. Ґрунтовного аналізу перебігу вагітності на фоні ІЦН у пацієнток з 

ановуляторним непліддям в анамнезу нами не знайдено. 

З метою детального вивчення можливих прогностичних факторів та 

патогенетичних механізмів перебігу вагітності при ІЦН у жінок з 

ановуляторним непліддям в анамнезі наше дослідження мало декілька етапів. 

На першому етапі виконано ретроспективний аналіз медичної документації 

пацієнток з ІЦН та спонтанною вагітністю (110 жінок), ІЦН та аноляторним 

непліддям (92 хворі), а також осіб з ановуляторним непліддям без ІЦН (76 

вагітних) та жінок зі спонтанною вагітністю (30 осіб). Це дозволило 

встановити фактори виникнення ІЦН. 

На другому етапі проведено вивчення перебігу вагітності, пологів, 

неонатального періоду, а також гормональних, мікробіологічних змін, в 
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організмі жінок, з ановуляторним непліддям та ІЦН, особливостей 

функціонування фетоплацентарної системи. Було обстежено 120 вагітних з 

ІЦН, 60 з яких завагітніли після консервативного лікування непліддя (І група) 

та 60 – після застосування ЗІВ (ІІ група). Контрольну групу становили 30 

вагітних жінок без ІЦН та спонтанною вагітністю. 

На третьому етапі виконана оцінка ефективності оптимізованого 

комплексу ведення вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним непліддям в 

анамнезі. Комплекс заходів включав: механічну корекцію ІЦН (циркулярний 

шов на шийку матки або акушерський песарій), вагінальний прогестерон до 34 

тижнів + 6днів, препарат L-аргініну аспартат, полівітамінний комплекс з 

мінералами. Для санації піхви використовували  вагінальні таблетки, які 

містять деквалінію хлориду, та симбіотик. Жінки, які мали такий підхід 

ведення вагітності, становили ІА та ІІА групи. Стандартна тактика ведення 

вагітності на фоні ІЦН у пацієнток після ановуляторного лікування непліддя 

включала механічну корекцію порушення обтураційної функції шийки матки 

та призначення, за показаннями, супозиторії, які містять хлоргексидину 

диглюконат (ІБ та ІІБ групи). 

На цьому етапі також вивчили ефективність оптимізованого лікування у 

жінок з ановуляторним непліддям після застосування ЗІВ, які входили до 

групи ризику виникнення ІЦН. Ці пацієнтки становили групу порівняння (25 

хворих) та мали наступні фактори ризику: коротка шийка матки, діагностована 

за даними вагінального ультразвукового дослідження під час І генетичного 

скринінгу, низька щільність тканини шийки матки (червоний або жовтий колір 

забарвлення цервікальний каналу та/або внутрішнього вічка шийки матки за 

даними еластографії (СЕІ 3-4 бали)) та наявність одного з чинників: 

невиношування вагітності (ПП, самовільний пізній викидень), втручання на 

шийці матки, які вимагали її розширення (кюретаж, гістероскопія, 

інструментальне переривання вагітності), гіперандрогенемія).  
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Результати проведеного нами ретроспективного аналізу перебігу 

вагітності та пологів жінок з ІЦН вказують на відмінні прогностичні фактори 

розвитку порушення обтураційної функції шийки матки залежно від 

репродуктивного анамнезу. На основі ретроспективного аналізу нами 

встановлено, що травматичний фактор виникнення ІЦН був типовим для осіб, 

які завагітніли самостійно. Частота жінок з перериванням вагітності та ПП 

була достовірно більшою в 2,14 раза (р=0,03), ніж в контрольній групі. 

Вагінальні пологи також можуть спричинити травматизацію шийки 

матки, що позначиться на розладі її обтураційної функції. Тобто, кожні 

наступні пологи можуть провокувати порушення функції даного органу. Саме 

в групі жінок з ІЦН та спонтанною вагітністю кількість повторних пологів 

достовірно перевищувала цей показник як здорових вагітних, так і пацієнток з 

непліддям. 

А в жінок після лікування непліддя розвиток ІЦН не був пов’язаний з 

органічним фактором (р>0,05). За даними проведеного нами ретроспективного 

анамнезу першородячі становили більшість серед осіб із непліддям та 

здорових вагітних. Особливо їх високий відсоток відмічено серед пацієнток із 

ІЦН та непліддям (83 (90,22 %) жінки). Найменше таких жінок відмічено в 

групі вагітних з ІЦН без непліддя в анамнезі – 52 хворі (47,27 %). Цей показник 

в другій групі обстежених був в 1,62 (χ2=7,05, р=0,008) раза меншим відносно 

здорових вагітних, та в 1,91 (χ2=39,77, р<0,001) та 1,78 раза (χ2=24,58, р<0,001) 

відносно першої та третьої груп. 

Подібна тенденція відмічена відносно жінок другого етапу дослідження. 

Кількість першородячих була достовірно більшою серед  хворих з 

ановуляторним непліддям після застосування ЗІВ, вагітність яких перебігала 

на фоні ІЦН (93,67 %), однак, практично не відрізнялась у жінок після 

консервативного лікування непліддя (68,33 %) проти кількості осіб 

контрольної групи (63,33 %). Дослідження інших науковців свідчать, що при 

оцінці паритету пацієнток з одноплідною вагітністю в програмах ЗІВ 
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власними ооцитами повторновагітні переважали (56,0 %), однак, при цьому 

частка першородячих була більшою (83,6 %) [44]. 

За даними проведеного нами ретроспективного аналізу медичної 

документації встановлено, що для хворих, які завагітніли після лікування 

ановуляторного непліддя, характерні наступні фактори розвитку ІЦН – 

наявність гіперандрогенії, застосування ДРТ, зниження оваріального резерву 

та контрольована стимуляція яйників для циклів із застосування ДРТ та для 

циклів без використання без ДРТ. Слід відмітити, що, на нашу думку, 

зниження оваріального резерву та сама методика переносу ембріону як 

самостійна патологія не приводить до порушення обтураційної функції шийки 

матки, а застосування гормональних методів корекції з метою лікування 

непліддя у таких хворих, є, скоріше за все таким чинником. 

Ймовірність розвитку ІЦН у жінок із непліддям відносно здорових осіб 

зростає при наявності гіперандрогенії в 17 разів (ВШ=17,25, 95 % ДІ=1,01-

294,38, р=0,049), застосування ЗІВ – в 69 разів (ВШ=69,41, 95 % ДІ=4,12-

1169,23, р<0,001), контрольованої стимуляції яйників – в 161 раз (ВШ=161,47, 

95 % ДІ=9,52-2739,97, р<0,001). За даними О. В Макарова та співат. у 29,4±0,8 

% вагітних з гіперандрогенією розвивається ІЦН [28], що підтверджує наші 

висновки. 

Відомо, що СПЯ є однією з причин непліддя, пов’язаного з ановуляцією. 

ІЦН розвивається у 2,9 % жінок з СПЯ, а даний нейроендокринний синдром 

після поправок на вік, паритет, етнічну приналежність, ІМТ та лікування 

непліддя асоціюється з підвищеним ризиком виникнення порушення 

обтураційної функції шийки матки (ВШ=4,8, 95 % ДІ=1,5-15,4) [84]. При 

вивченні перебігу одноплідних вагітностей 178 жінок з СПЯ та ІЦН 

науковцями Y. Wang et al. встановлено, що при наявності 

інсулінорезистентності, гіперандрогенії та стимуляції овуляції 

гонадотропінами термін пологів є меншим, ніж у таких вагітних без вказаних 

супутніх патологій [173]. 
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За результатами проведеного нами ретроспективного аналізу у 31,52 % 

хворих з ІЦН, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя, 

діагностовано СПЯ, а у жінок з непліддям без порушення обтураційної функції 

шийки матки – 19,74 %. В І та ІІ групах СПЯ виявлено, відповідно, у 28,33 % 

та 38,33 %, а в групі порівняння – у 40,00 %. Серед вагітних без контрольної 

групи даної патології не виявлено. Це може свідчити про можливий внесок 

СПЯ у виникнення ІЦН, особливо у випадках необхідності стимуляції овуляції 

гонадотропінами. За даними Г. Б. Мальгиной та співав. у жінок, які завагітніли 

після ДРТ, факторами виникнення ІЦН є три та більше аборти в анамнезі, 

втрата вагітності в ІІ триместрі, непліддя нез’ясованого ґенезу (p<0,05) [29]. 

Однак, на нашу думку, у жінок з безпліддям в анамнезі, навряд чи вказані 

фактори ризику формування ІЦН, які пов’язані переважно з травматизацією 

шийки матки (в анамнезі передчасні пологи, пізні мимовільні викидні, 

хірургічні маніпуляції на шийці матки) мають суттєве значення в ґенезі 

порушення обтураційної функції шийки матки. Такі пацієнти, переважно, не 

мають в анамнезі переривання вагітності в другому або третьому триместрах. 

А маніпуляції на шийці матки, пов’язані з її розкриттям, здебільшого 

асоціюються з переносом ембріона (у разі застосування ДРТ), інколи – 

гістероскопією, і не потребують значного розширення цервікального каналу.  

І, таким чином, жінки з безпліддям не мають класичних факторів ризику 

виникнення ІЦН органічного характеру. 

Отже, можна зробити висновок, що у осіб з ановуляторним непліддям 

розвиток ІЦН переважно має функціональний характер, сприяючими 

факторами якого є застосування ЗІВ, контрольованої стимуляції яйників для 

ДРТ та для циклів без використання без ДРТ, а також СПЯ. 

Підвищення віку матері, яка народжує, особливо вперше, стає є 

звичайним явищем в сучасному суспільстві. Віковий фактор є одним з 

основних параметрів та причин застосування ДРТ. Згідно результатів нашого 

дослідження  середній вік обстежених жінок ІІ групи (31,42±0,56 роки) був 
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достовірно більшим не тільки відносно показника осіб контрольної групи 

(27,30±0,92 років, p<0,001), але і від значення пацієнток І групи (29,07±0,59 

років, p<0,001). Вважають, що як ожиріння [27], так і недостатня вага [40] є 

сприяючими факторами виникнення ІЦН. У жінок з одноплідною вагітністю 

після застосування ДРТ та з ІМТ ≥35 кг/м2 ймовірність занадто ранніх, ранніх 

ПП та ПП була в 2,6, 2,2 та 1,5 рази більшою порівняно з жінками з 

нормальною вагою [82]. Результати нашого дослідження вказують на 

достовірно більшу вагу в групі жінок з непліддям, ІМТ яких становив жінок 

(24,41±0,31 кг/м2 в І групі та 24,50±0,31 кг/м2 – в ІІ відносно обстежених 

контрольної групи (23,20±0,54 кг/м2). 

Оперативні втручання на органах малого тазу часто відмічаються у 

жінок з непліддям в програмах ДРТ. Так, за даними З. З. Токової та співав. 79,1 

% жінок з непліддям мали операції [43]. Дані нашого дослідження також 

свідчать про значну частку жінок із непліддям, які мали оперативні втручання 

на органах малого тазу. Так, в І групі вагітних таких пацієнток було 25,00 %, в 

ІІ – 35,00 % проти 3,33 % жінок контрольної групи. 

З метою оцінки змін різних властивостей та структури тканини шийки 

матки застосовують еластографію. Як вже було зазначено вище, щільність 

структури шийки матки обумовлює її механічну функцію. Метод еластографії 

дозволяє оцінити саме щільність тканини. Кількісне визначення фізичних змін 

тканини можна визначити за допомогою двох методик проведення 

еластографії – деформаційної та еластографії зсувної хвилі [89]. Встановлено, 

що низькі показники щільності в ділянці внутрішнього вічка шийки матки 

достовірно пов'язані з більш низьким ризиком ПП до 37 тижнів [100, 101]. 

При оцінці щільності тканини шийки матки у жінок 17-41 тижнів 

гестації встановлено, що значення деформації були різними в різних частинах 

шийки матки. Тканина передньої губи та цервікального каналу ставала менш 

щільної із збільшенням терміну вагітності, а задньої губи – більш щільною із 

збільшенням віку матері, ваги та паритету. Довжина шийки матки знаходилась 
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в зворотному зв’язку з її м’якістю [137]. Результати отримані в дослідженні F. 

S. Molina et al., в якому описано дані еластографії шийки матки 112 жінок з 

одноплідною вагітністю в терміні 12-40 тижнів гестації, виміряні двома 

працівниками, свідчать, що тканини зовнішньої та верхньої частини шийки 

матки були значно м’якшими порівняно з внутрішніми та нижньою [138]. 

Результати проспективного когортного дослідження, до якого входило 

628 вагітних з одноплідною вагітністю та короткою шийкою матки, в якому 

проведено еластографію та довжину шийки матки в 18-24 тижні, вказують, що 

поєднання м’якої щільності шийки матки з її малої довжини збільшує ризик 

ПП  до 37 тижнів в 18 разів (р<0,001) та в 120 разів – до 34 тижнів порівняно з 

жінками з нормальною довжиною шийки матки (p<0,001) [98]. Наявність 

тільки м’якої шийки матки збільшує ймовірність ПП до 37 та 34 тижнів 

гестації, відповідно, в 4,5 раза (р=0,0002) та 21 рази (р=0,0003) порівняно з 

випадками з щільною її консистенцією. Таким чином, науковці роблять 

висновок, що м’яка консистенція шийки матки в 18-24 тижні вагітності 

збільшує ризик ПП незалежно від її довжини. 

Індекс цервікальної еластографії є важливим в оцінці шийки матки [124, 

133, 153]. За даними О. С. Сушкової при ІЦН червоне забарвлення (СЕІ 4 бали) 

цервікального каналу та внутрішнього вічка шийки матки відмічається у 

25,8 % та 51,7 % хворих, жовте (СЕІ 3 бали) – відповідно, у 63,3 %  та 35,8 % 

[41]. Тоді як у 60 % вагітних з фізіологічним перебігом вагітності ці ділянки 

мали синє забарвлення (СЕІ 0 балів). Такі особливості вказують на зниження 

щільності тканини шийки матки та підвищену її деформацію при ІЦН. 

Результати нашого дослідження підтверджують вище вказані дані. У 

всіх пацієнток з ІЦН червоне (СЕІ 4 бали) або жовте (СЕІ 3 бали) забарвлення 

внутрішнього вічка та цервікального каналу. В І групі червоне забарвлення 

внутрішнього вічка відмічено у 60,0 % жінок, жовте – у 40 %, в ІІ групі – 

відповідно – у 65,0 % та 35,0 %. Оцінка цервікального каналу згідно СЕІ в І 

групі відповідала 4 балам у 55,0 %, 3 балам – у 45,0 %, в ІІ групі – у 70,0 % та 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Molina+FS&cauthor_id=22173854
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Molina+FS&cauthor_id=22173854
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30,0 %, відповідно. Ці показники достовірно відрізнялись від значень жінок 

контрольної групи, у яких показник СЕІ у вказаних відділах шийки матки 

відповідав від 0 до 2 балів. Показник деформації шийки матки був достовірно 

нижчим у жінок із непліддям та ІЦН в ділянці внутрішнього вічка та 

цервікального каналу порівняно з контрольною групою та становив в І групі, 

відповідно, 0,70±0,03 та 0,73±0,03, ІІ – 0,74±0,02 та 0,75±0,03, тоді як у 

здорових вагітних ці значення були 1,38±0,03 та 1,23±0,03. 

Зміни гормонального гомеостазу часто виникають у вагітних після 

застосування ДРТ [10, 31, 34, 146]. У І триместрі вагітності у жінок з 

ендокринним непліддям  під час гестаційного періоду встановлено достовірно 

підвищений рівень хоріонічного гонадотропіну, естрадіолу, кортизолу [9].  

У ІІ триместрі вагітності виявлено зниження концентрації погестерону у 

жінок з порушенням обтураційної функції шийки матки [16]. Разом із тим, 

відомо, що визначення метаболітів прогестерону в кінці І та на початку ІІ 

триместру вагітності є індикатором ПП до 32 тижнів [150]. Також встановлено, 

що низький рівень прогестерону асоціюється з ПП та змінами структури 

шийки матки [164]. Переважно, в даному терміні гестації синтез прогестерону 

відбувається в плаценті, тому, такі результати можуть свідчити про порушення 

її функції, що може вплинути на подальший перебіг вагітності та перинатальні 

наслідки. Відмічається підвищення концентрацій пролактину та кортизолу як 

у жінок із порушенням обтураційної функції шийки матки [17], так у хворих 

після застосування ДРТ як в І, так і в ІІ і ІІІ триместрах вагітності [10]. 

Результати нашого дослідження вказують на зниження рівня прогестерона в ІІ 

триместрі вагітності у жінок після ановуляторного лікування непліддя, 

вагітність яких перебігала на фоні ІЦН. Достовірне зниження прогестерону на 

15,37 % (р=0,03) від рівня здорових жінок відмічено в групі хворих після 

застосування ЗІВ. Також встановлено незначне зменшення рівня естрадіолу та 

плацентарного лактогену як в І та і в ІІ групах відносно контрольної. Проте 

значуще підвищення концентрацій кортизолу та пролактину відносно 
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здорових вагітних відмічено у вагітних з ІЦН та непліддям, яке було особливо 

виражене у пацієнток після застосування ЗІВ (в І групі відмічено зростання 

пролактину на 42,32 % (p<0,001), кортизолу на 30,69 % (p<0,001), в ІІ групі – 

відповідно, на 65,75 % (p<0,001) та 42,67 % (p<0,001)). 

Встановлено, що інфекційний фактор є однією з причин ранніх ПП, а 

ІЦН сприяє пролабуванню плодових оболонок у розширені внутрішнє вічко та 

цервікальний канал, що при наявності патологічної мікрофлори в піхві може 

спричинити інфікування оболонок та їх передчасний розрив [8, 177, 200]. А в 

жінок із невиношуванням в анамнезі встановлено в три рази більшу частоту 

дисбіотичних розладів піхви та підвищене рН [37]. Навіть на прегравідарному 

етапі у жінок з невиношуванням вагітності відмічаються порушення 

мікробіоценозу піхви [38]. Найчастіше дисбіотичні зміни в піхві вагітних 

жінок є наслідком вульвовагінального кандидозу, бактеріального кандидозу та 

трихомоніазу [50]. Однак, зміни мікробіоценозу не тільки в піхві мають 

значення у виникненні акушерських ускладнень, але і дисбіотичні розлади 

шлунково-кишкового тракту, захворювання порожнини рота, дихальних 

шляхів, сечовидільної системи [1, 116, 168]. 

Бактеріальний вагіноз є одним із фактором невиношування вагітності 

[2]. Дана патологія доволі часто діагностується у вагітних з ІЦН та 

акушерським песарієм [2]. Крім того, часто у вагітних з акушерським песарієм 

на фоні ІЦН часто розвивається неспецифічний вагініт [22]. Результати 

досліджень R. G. Brown  et al. свідчать про підвищену частоту Gardnerella 

vaginalis у жінок з ІЦН (р<0,05), а зниження концентрації Lactobacillus spp. 

спостерігалось у 40 % таких осіб, тоді як у здорових вагітних – тільки у 10 % 

(p=0,017) [64]. Крім того, встановлено, що у жінок, які народили передчасно 

виявляють низький рівень лактобацил та наявність Gardnerella vaginalis 

(р=0,03) та інших мікроорганізмів, пов’язаних з розвитком бактеріального 

вагінозу та аеробного вагініту [103]. Отже, порушення обтураційної функції 

шийки матки може часто супроводжується змінами вагінальної мікрофлори. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30854760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30854760
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Таким чином, не тільки ІЦН, як самостійний фактор виникнення ПП, але і 

зміни біоценозу піхви, які часто супроводжують вагітних з даною патологією, 

можуть привести до невиношування вагітності, особливо при поєднанні цих 

двох чинників. 

Ці дані узгоджуються з нашим дослідженням, які вказують на 

пригнічення росту нормальної мікрофлори піхви та активацію 

факультативних і появу патогенних мікроорганізмів в ІІ триместрі вагітності 

у хворих з ІЦН та ановуляторним непліддя [32, 33, 35]. Нами виявлено, що 

більше половини осіб І та ІІ груп (58,33 % та 53,33 %, відповідно) мали скарги 

в ділянці нижнього відділу генітального тракту, в тому числі і на патологічні 

виділення з піхви, і кількість таких хворих перевищувала частку здорових 

вагітних (10,00 %) в 5,83 (p<0,001) та 5,33 раза (p<0,001). В дослідних групах 

встановлено меншу кількість пацієнток із нормальним рівнем рН піхвового 

вмісту в межах 4,0-4,4 в 3,14 (р<0,001) та 4,40 раза (р<0,001) відносно 

контрольної групи. У жінок з ІЦН після лікування непліддя частіше 

діагностовано вагінальний кандидоз – у 28,33 % хворих І групи та 40,00 % 

пацієнток ІІ групи, бактеріальний вагіноз – у 21,67 % та 28,33 %, відповідно, 

аеробний вагініт – 15,00 %  та 20,00 %. Крім того, у 61,67 % жінок І групи та 

73,33 % ІІ групи виявлено умовно-патогенну флору в підвищеній 

концентрації, а також патогенні мікроорганізми. Тільки 10,0 % обстежених 

контрольної групи мали зміни складу піхвового вмісту у вигляді кандидозу. 

Важливу роль в фізіологічному перебігу вагітності надають молочно-

кислим бактеріям. Слід відмітити, що при відсутності переважання 

лактобактерій у вагінальній флорі при вагітності спостерігається більш 

високий ризик ПП [50, 86, 199]. Зниження концентрації лактобацил в 

піхвовому вмісті встановлено при невиношуванні І триместру гестації [48]. В 

багатьох публікаціях відводиться значенню лактобактерій в ґенезі ПП. Було 

встановлено, що переважання Lactobacillus iners в піхвовому вмісті є фактором 

ризику ПП, тоді як переважання Lactobacillus crispatus – захисним чинником 
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[113]. Наявність Lactobacillus crispatus в піхвовому вмісті асоціюється з 

терміновими пологами, а відсутність Lactobacillus spp. – передчасними 

пологами, передчасною дилатацією шийки матки [64]. 

Нами виявлено достовірну меншу кількість жінок з ІЦН, які завагітніли 

після лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, та мали достатню 

кількість вагінальних молочнокислих бактерій, відносно здорових вагітних. 

Тільки 53,33 % та 41,67 % хворих в І групі мали достатню концентрацію 

Lactobabacillus spp. та Bifidobacterium spp., в піхвовому вмісті, що було, 

відповідно, в 1,63 (р=0,004) та 1,92 (р=0,001), рази менше кількості таких осіб 

контрольної групи (86,67 % та 80,00 %). В ІІ групі ці показники становили 

45,00 % та 40,00 %, тобто в 1,9 (p<0,001) та 2,0 раза меншим, ніж в контрольній 

групі (p<0,001). Вагітність, яка настала на фоні лікування непліддя та 

ускладнюється ІЦН є очевидним підґрунтям виникнення як ПП, так і інших 

акушерських та перинатальних ускладнень. Найбільш частими ускладненнями 

вагітності у жінок з нормальною масою тіла після застосування ДРТ є загроза 

ПП – 53,2 %, загроза раннього (46,8 %) та пізнього (32,3 %) мимовільного 

викидня, плацентарна дисфункція –  32.3 %, анемія вагітних – 69,4 %, 

багатоводдя – 16,1 %, маловоддя – 6,5 % [17]. Значний відсоток ускладнень 

вагітності наведено в дослідженнях і інших науковців. Так, за даними Н. С. 

Трифонової та співт. вагітність після ЗІВ перебігає на фоні загрози 

мимовільного викидня у в І триместрі у 38,6 %, в ІІ триместрі – 31, 6 % жінок, 

ІЦН – 8,2 %, прееклампсії – 6,3 %, гестаційної артеріальної гіпертензії – 4,4 %, 

гестаційного цукрового діабету – 1,9 %, затримки росту плода – 20,3 % [44]. 

Результати нашого дослідження демонструють подібну частку та 

характер ускладнень вагітності у жінок після ановуляторного лікування 

непліддя та ІЦН [146, 151]. Дослідження підтверджують наукові публікації 

про ускладнений перебіг вагітності у жінок після застосування ЗІВ та наявної 

ІЦН. Так, частота загрози раннього мимовільного викидня відмічена у 28,33 % 

хворих І групи та 56,67 %  – ІІ, загроза пізнього мимовільного викидня – у 
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56,67 % та 78,33 %, загроза ПП – 38,33 % та 53,33 %, плацентарна дисфункція 

– 36,67 % та 53,33 %, багатоводдя – 18,33 % та 15,00 %. Із вказаних ускладнень 

в контрольній групі констатовано у 6,67 % осіб загрозу пізнього мимовільного 

викидня, 3,33 % – загрозу ПП, 10,00 % – плацентарну дисфункцію. 

Також нами встановлено відсоток ПП на рівні 15,00 % в І групі та 

16,67 % – в ІІ. У значної кількості вагітних І та ІІ груп пологи завершились 

операцією кесаревого розтину (30,00 % та 56,67 % пацієнток, відповідно) та 

оперативними вагінальними пологами (6,67 % та 5,00 %). Тоді як в 

контрольній групі всі пологи були терміновими, а частка кесаревого розтину 

становила 6,67 %. 

Встановлено, що ризик ПП та низької ваги тіла при народженні дитини 

є більшими після застосування ЗІВ порівняно з спонтанною вагітністю 

відповідно в 1,7 та 1,5 раза, вроджених вад розвитку – на третину більшим, ніж 

у інших дітей [192]. При одноплідній вагітності після ДРТ відмічено більше на 

43 % ймовірності виникнення некротизуючого ентероколіту, хірургічних 

втручань – на 73 % [193]. В І та ІІ групах обстежених жінок у  8,33 % та 11,67 % 

новонароджених, відповідно, діагностовано внутрішньоутробну гіпоксію, у 

3,33 % та 11,67 % – неуточнену інфекцію, специфічну для перинатального 

періоду, у 5,00 % та 6,67 % – малий розмір плоду для гестаційного віку. 

Аналіз історій 974 вагітних жінок з одноплідною вагітністю та короткою 

шийкою, з яких 498 отримували вагінальний прогестерон, а 476 – ні) показав, 

що застосування даної методики порівняно з плацебо значно знижує ризик ПП 

до 33 тижнів (р=0.0006), до 36, 32, 30 та 28 тижнів, а також спонтанних ПП до 

33 та 34 тижнів, респіраторного дистрес синдрому плода, неонатальної 

захворюваності та смертності, народження дітей з вагою менше 1500 та менше 

2500 грам, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії новонароджених. 

Однак, кількість випадків негативних материнських наслідків, а також 

вроджених аномалій, порушення розвитку нервової системи та інших проблем 

зі здоров’ям у дітей другого року життя була однаковою в обох групах [163]. 
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При вивченні порівняння ефективності застосування вагінального 

прогестерона та шва на шийці матки з плацебо/відсутність шва у жінок з 

одноплідною вагітністю з ПП в анамнезі та короткою шийкою матки в другому 

триместрі на основі наукових джерел баз MEDLIN, EMBASE, LILACS, 

CINAHL та Cochrane було встановлено, що призначення прогестерона значно 

знизило частоту ПП до 35 та до 32 тижнів гестації, поєднаної перинатальної 

захворюваності/смертності, неонатального сепсису, неонатальної 

захворюваності, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії [76]. 

Накладання шва на шийку матки порівно з випадками без даної методики 

значно знижує ймовірність виникнення ПП до 37, 35, 32 та 28 тижнів,  

показників поєднаної перинатальної захворюваності/смертності та ваги при 

народженні до 1500 грамів [76]. Разом із тим, не було виявлено статистичної 

різниці між показниками зниження ПП та негативних перинатальних наслідків 

груп з застосуванням прогестерона та накладання шва на шийку матки. 

Результати іншого дослідження, проведеного на основі частоти ПП до 

37, 34 та 30 тижнів, а також неонатальних наслідків (захворюваність та 

смертність) у жінок із короткою шийкою матки свідчать про однакову 

ефективність застосування вагінального прогестрона (200 мг один раз на 

добу), акушерського песарію та накладання серкляжа у даної категорії жінок 

щодо попередження ПП [102]. 

Лінійний регресивний аналіз у безсимптомних жінок з одноплідною 

вагітністю групи високого ризику щодо ПП (наявність ПП в анамнезі) та 

короткою шийкою матки при даній вагітності показав, що у жінок, яким було 

накладено песарій частота ПП до 34 тижнів гестації становила 16 % при 

попередніх ПП в анамнезі та 55 % – при ПРПО. У осіб, яким призначено 

вагінальний прогестерон – відповідно 13 % та 21 %. Застосування 

акушерського песарію у жінок з ПРПО при попередніх ПП привело до більш 

ранніх ПП, ніж при використанні прогестерону (р<0,001), що може свідчити 

про меншу ефективність песарію з жінок із ПРПО в анамнезі [66]. 
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Додаткове призначення мікронізованого прогестерону (вагінальної або 

сублінгвальної форми), аргініну глутамату в терміні до 34-35 тижнів вагітності 

у жінок з ІЦН, яким проведено механічну корекцію порушення обтураційої 

функції шийки матки (накладання шва на шийку матки або акушерського 

песарію) знижує частоту ПП та плацентарної дисфункції [16]. 

Застосування антибактеріальних препаратів під час вагітності негативно 

впливає на стан мікрофлори піхви. Зниження кількості молочнокислих 

бактерій приводять до порушення локального імуногенезу, антиоксидантної 

активності зниження резистентності клітинного бар’єру в піхві, тому 

застосування пробіотиків допомагає усунути дисбіотичні явища в піхві [4, 24, 

25]. Застосування деквалінію хлориду в І триместрі вагітності для лікування 

цервіко-вагінальних інфекцій показало ефективність на рівні 92 % [14]. При 

цьому у більшості жінок (72 %) були відсутні зміни морфологічної форми 

та/або кількості лактобактерій. 

Вагінальні форми препаратів, які містять лактобактерії та біфідобактерії 

є достатньо результативними стосовно лікування вагінальних інфекцій у 

вагітних для усунення дисбіозу піхви [25, 26]. Застосування вагінального 

прогестерона не змінює склад мікрофлори піхви, навіть при наявність песарію 

[114]. Дослідження, в якому вивчали комбінований спосіб корекції ІЦН 

(встановлення акушерського песарію, вагінального введення прогестерону 

100 мг двічі на добу до 33 тижнів + 6 днів вагітності та препарату 

ліофілізованної культури лактобактерій L. Casei rhamnous Doderleini), 

показало достовірне зниження кількості жінок із рецидивуючими 

порушеннями мікрофлори піхви та зменшення кількості випадків ускладнень 

вагітності, в тому числі і ПП [11]. Однак, слід відмітити, що пацієнтки з ЗІВ 

становили критерії виключення та не входили до даного дослідження. 

Подібний ефект застосування комплексного підходу ведення жінки з ІЦН та 

звичними втратами вагітності, поліморфізмом генів спадкової тромбофілії, 

фолатного циклу описані і іншими науковцями [42].  
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Отже, тактика ведення пацієнток з ІЦН є визначеною. Механічна 

корекція розладу шийки матки (накладання шва на шийку матки різними 

методиками або встановлення акушерського песарію) є достатньо 

ефективною. Однак, це повністю не вирішує питання ведення вагітності з ІЦН 

з метою зниження інших видів акушерської патології. Особливо актуально 

питання є у жінок з групи ризику виникнення ускладнень вагітності, зокрема, 

у тих, які мали ановуляторне непліддя в анамнезі. 

Враховуючи вище наведене, це дало нам підстави запропонувати вище 

вказаний оптимізований комплекс ведення вагітних з ІЦН та непліддям, 

пов’язаним з ановуляцією, в анамнезі. 

Результати нашого дослідження демонструють, що на фоні додаткового 

призначення вагінального прогестерона разом із накладанням шва на шийку 

матки або акушерського песарію у жінок після лікування непліддя, 

пов’язаного з ановуляцією, відмічається нормалізації рівня пролактину та 

кортизолу, а також підвищення концентрації в ІІІ триместрі вагітності [146]. 

Це може приводити до зменшення частоти ускладнень вагітності, які пов’язані 

з недостатністю прогестерона та підвищенням пролактину та кортизолу. Ми 

не знайшли наукових публікацій, які б розкривали механізми впливу 

застосування вагінального прогестерона на рівні інших гормонів при 

вагітності. Однак досліджено, що недостатня концентрація плацентарного 

лактогену може свідчити про плацентарну дисфункцію [15]. Слід нагадати, що 

прогестерон володіє анксіолітичним та седативним впливом, тому при його 

недостатності у жінок можуть підвищуватись рівень стресу та тривожності, 

що асоціюється з зростанням концентрації стрес-асоційованих гормонів, таких 

як пролактин та кортизол. Оцінка концентрації гормонів в ІІІ триместрі 

вагітності продемонструвала різну їх динаміку між групами, які отримували 

оптимізований комплекс заходів та стандартну терапію. Так, концентрація 

естрадіола, прогестерона, плацентарного лактогену в 30-32 тижні у вагітних ІБ 

та ІІБ груп була меншою, ніж пацієнток ІА та ІІ груп. При цьому, якщо в ІА та 
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ІІА групах рівні цих гормонів відповідали нижній межі значення осіб 

контрольної групи, то в ІБ групі в даному терміні вагітності відмічено 

достовірне зниження прогестерона, в ІІБ – достовірне зменшення естрадіолу, 

прогестерону, плацентарного лактогену. 

Рівень пролактину та кортизолу в 30-32 тижні вагітності у пацієнток із 

різною тактикою ведення ІЦН, хоча і перевищував значення здорових 

вагітних, все таки був меншим у осіб, які отримали оптимізований підхід. Так, 

в ІА групі вміст пролактину був на 17,82 % (р=0,007) більшим, ніж у здорових 

вагітних, в ІБ – на 25,32 % (р<0,001), в ІІА – на 24,10 % (р=0,003), ІІБ – 41,70 

% (р<0,001). Відмічено збільшення концентрації кортизолу в ІА групі на 10,50 

%, в ІБ – 23,42 % (р<0,001), ІІА – 13,70 % (р=0,04), ІІБ – на 27,36 % (р<0,001). 

Нами встановлено, що на фоні оптимізованого комплексу заходів 

динаміка скарг щодо симптомів нижнього відділу генітального тракту, 

нормалізації рН піхвового вмісту, мікробіоценозу була більш позитивною, ніж 

на фоні стандартної терапії. Так, вже на 10 добу лікування у всіх жінок ІА та 

ІІА груп скарг не було, тоді як в ІБ та ІІБ групах симптоми залишались у 13,33 

% та 6,67 % пацієнток, відповідно. Уже на сьому добу оптимізованого 

комплексу терапії кількість жінок з рівнем рН 4,0-4,4 в ІА та ІІА групах досяг 

значення контрольної групи, а на фоні стандартного лікування – тільки на 10 

добу. Якщо на фоні оптимізованого комплексу на 10 добу терапії за даними 

бактеріоскопічного дослідження бактеріальний вагіноз та аеробний вагініт не 

було виявлено, то на фоні стандартної – тільки на 14 добу лікування не було 

пацієнток з бактеріальним вагінозом, а у однієї хворої лікування не було 

ефективним щодо аеробного вагініту. Однак рецидив бактеріального вагінозу 

спостерігався через місяць після проведеної терапії в ІБ та ІІБ групах. 

Достатній ефект продемонстрував оптимізований підхід введення 

вагітності, ускладненої ІЦН, яка настала після лікування ановуляторного 

непліддя, порівняно зі стандартним комплексом заходів. Так, частота загрози 

ПП в ІА групі була в 2,29 раза менше, ніж в ІБ групі (23,33 % та 53,33 %, 
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відповідно, p=0,03), а в ІІА (36,67 %) – в 1,55 раза меншим порівняно з ІІБ 

групою (56,67 %). Кількість випадків плацентарної дисфункції констатовано в 

ІА групі (23,33 %) в 2,14 раза менше, ніж в ІБ (50,00 %), а ІІА (40,00 %) – в 1,67 

раза, ніж в ІІБ (66,67 %); маловіддя та багатовіддя – відповідно, в 1,43 раза 

(23,33 % та 33,33 % жінок) в 2,00 раза (20,00 % та 46,67 %); малого для 

гестаційного терміну плода та затримки росту плода І ст. – в 2,25 (13,33 % та 

30,00 %) та 2,00 раза (16,67 % та 33,33 %). 

За даними БПП протягом ІІІ триместру вагітності в ІА групі не було 

виявлено випадків патологічного стану плода на відміну від ІБ групи. В 38-40 

тижнів вагітності кількість випадків із сумнівним станом плода в ІІА групі 

становила 18,52 %, а в ІІБ групі у 26,09 % осіб стан плода був оцінений як 

сумнівний або патологічний. 

Нами не встановлено особливих відмінностей у доплерометричних 

параметрах судин ФПК між жінками ІА та ІБ груп та контрольною групою, 

хоча вони незначно перевищували величини здорових вагітних. 

Проте суттєві відмінності були встановлені у жінок ІІА групи порівняно 

з ІІБ. В обох групах показники якісних швидкостей кровотоку були більшими, 

ніж в контрольній. Однак достовірне зростання відносно фізіологічних 

параметрів відмічено щодо ПІ в матковій артерії в 30-32 тижні як в ІІА, так і в 

ІІБ групах та ІР в 38-49 тижнів в ІІБ групі. В артерії пуповини в ІІБ групі в 30-

32 тижні та в 38-40 тижнів значення ІР, ПІ та СДС були достовірно більшими 

показників контрольної групи, а в ІІА групі – тільки величина ІР в 38-40 тижнів 

значуще перевищувала значення здорових вагітних. Середні значення ПІ та 

СДС аорти плода в ІІБ групі протягом ІІІ триместру були більшими (p<0,05), 

ніж в контролі, тоді як в ІІ А групі відмічено тільки достовірне зростання ПІ в 

38-40 тижнів порівняно з контрольною групою, а інші параметри як в 30-32, 

так і в 38-40 тижнів не були значуще відмінними. Оцінка доплерометричних 

показників СМА плодів у пацієнток ІІА та ІІБ груп демонструє їх незначне 

зростання відносно здорових вагітних, тільки в ІІБ групі СДС було достовірно 
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більшим, ніж у жінок контрольної групи. Більшість жінок в І та ІІ групах мали 

термінові пологи. Достовірної різниці між ІА та ІБ групами, а також ІІА та ІІБ, 

щодо частоти ПП не було. По 10,00 % жінок ІА і ІІА груп та по 16,67 % 

пацієнток ІБ і ІІБ груп мали ПП, у 3,33 % вагітних ІБ групи та 6,67 %  осіб ІІБ 

були рані ПП. Однак, в ІІБ групі кількість термінових пологів становила 76,67 

%, що було достовірно менше, ніж в контрольній (100,00 %). 

Частота кесаревого розтину була значуще більшою у жінок з ІЦН, 

вагітність яких настала після лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, 

у всіх групах відносно здорових вагітних. Проте, кількість випадків 

оперативного пологорозрішення була меншою в групах пацієнток, як 

отримували оптимізований підхід ведення вагітності. Так, в ІА групі кесарів 

розтин проведено 23,33 % хворим, в ІБ – 26,67 %, ІІА – 46,67 %, ІІБ – 66,67 %. 

Ці дані узгоджуються з результати досліджень про підвищену частоту 

оперативного пологорозрішення як у жінок з ІЦН [57], так і після застосування 

ДРТ [78]. 

Найбільше випадків патології раннього неонатального періоду 

відмічено у новонароджених ІБ та ІІБ груп. Так, неуточнені інфекції, 

специфічні для перинатального періоду діагностовано у 16,67 % 

новонародженим ІБ та ІІБ груп, 3,33 % ІА групи та 6,67 % – ІІА, 

внутрішньоутробна гіпоксія – в 3,33 % новонароджених ІА групи, 13,33 % ІБ 

групи, 6,67 % – ІІА та 16,67 % – ІІБ, синдром дихальних розладів – у 3,33 % ІА 

та ІІА груп та 10,00 % – ІБ та ІІБ груп. По 6,67 % немовлят ІІБ групи мали 

анемію новонароджених та некротичний ентероколіт. Ці дані узгоджують з 

іншими науковими публікаціями про ускладнення неонатального періоду у 

випадках вагітності, яка перебігала на фоні ІЦН [57] та ДРТ [78]. 

Сьогодні наукові дослідження, які вивчають проблему невиношування 

вагітності, в першу чергу, акцентують увагу на виявленні групи ризику 

виникнення даної патології. Серед факторів ризику вводиться поняття 
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«короткої шийки матки». Це дозволяє обміркувати доцільність накладання 

профілактичного шва на шийку матки наприкінці І триместру (12-14 тижнів) [65]. 

Накладання шва на шийку матки сприяє пролонгації терміну вагітності 

у жінок групи високого ризику з короткою шийкою матки, у жінок з ПП та у 

жінок з безболісним розкриттям шийки матки в другому триместрі вагітності 

[44]. Вважають, що обидві методики (профілактичний шов на шийку матки та 

профілактичний вагінальний прогестерон) є однаково ефективними для 

попередження ПП у жінок з короткою шийкою матки та ПП в анамнезі [142]. 

Встановлення акушерського песарію при короткій шийці матки разом з 

супутньою токолітичною терапією є ефективним способом попередження ПП 

[5]. 

В ході нашого дослідження ми виділили жінок, які завагітніли після 

лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ, з короткою шийкою 

матки та іншими факторами ризику виникнення ІЦН (група порівняння). За 

даними компресійної еластографії в 11-13 тижнів вагітності встановлено 

зниження щільності тканини шийки матки у ділянці внутрішнього вічка та 

цервікального каналу, яка відповідала жовтому забарвленню (СЕІ 3 бали) у 

32,0 % та 60,0 % пацієнток, відповідно, червоному (СЕІ 4 бали) – 68,0 % та 

40,0 % осіб. Тоді як в контрольній групі у 60,0 % та 65,0 % жінок відмічено 

синє забарвлення (СЕІ 0 балів) внутрішнього вічка та цервікального каналу, 

відповідно. 

Значення показника деформації шийки матки були достовірно меншими 

в групі порівняння в ділянках внутрішнього вічка (0,76±0,03) та цервікального 

каналу (0,74±0,03), тоді як в контрольній групі ці величини становили 

1,41±0,05 та 1,25±0,04, відповідно. Вагітним групи порівняння накладено 

профілактичний шов на шийку матки в терміні 13-14 тижнів та проведено інші 

заходи оптимізованого ведення вагітності. 

Середній вік жінок групи порівняння достовірно не відрізнявся від 

показника контрольної групи. Серед факторів ризику непліддя, пов’язаного з 
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ановуляцією, СПЯ виявлено у 40,00 % пацієнток, гіперандрогенію – 36,00 %, 

зниження оваріального резерву – 32,00 %, ендометріоз – 20,00 %. Первинне 

непліддя діагностовано у 40,00 % жінок, вторинне – 60,00%. 

У групі порівняння першовагітних (40,00 %) було в 1,42 раза менше, ніж 

в контрольній групі (56,67 %), а кількість першородячих – в 1,26 раза більше 

(80,00 % та 63,33 % пацієнток, відповідно). Передчасні пологи в анамнезі були 

у 4,00 % осіб групи порівняння, у 16,00 % – термінові. 

Концентрація естрадіолу, прогестерону та плацентарного лактогену у 

жінок групи ризику виникнення ІЦН в ІІ та ІІІ триместрах незначно 

перевищувала значення контрольної групи. Однак, рівні пролактину та 

кортизолу були вищими в 19-22 тижні вагітності на 46,95 % (p<0,001) та 

35,32 % (p<0,001), відповідно, в 30-32 тижні – на 15,59 % (p=0,01) та 10,16 %. 

В 12-14 тижнів вагітності у 12,00 % жінок групи порівняння виявлено 

бактеріальний вагіноз, 20,00 % – кандидоз, 4,00 % – помірний аеробний 

вагініт, в 16-20 тижнів – бактеріальний вагіноз діагностовано в 12,00 %, 

вагінальний кандидоз – 18,00 %, в 30-32 тижні – відповідно, 4,00 % та 28,00 %. 

У контрольній групі тільки в 10,00 % констатовано кандидоз. При лікуванні 

вказаних патологій рецидивів не було. 

Доплерометричні показники кровообігу судин ФПК були незначно 

підвищені у жінок групи ризику виникнення ІЦН відносно здорових вагітних 

в ІІІ триместрі, проте, в 38-40 тижнів в групі порівняння були достовірно вищи 

показники ПІ та СДС в матковій артерії та ПІ аорти плода. 

В 30-32 тижні вагітності сумнівний стан плода встановлено у 8,00 % 

хворих групи ризику, задовільний – у 92,00 % та 100,00 % обстежених 

контрольної групи, в 38-40 тижнів 16,00 % та 3,33 % вагітних мали сумнівний 

стан плода, 76,00 % та 96,67 %, відповідно – задовільний. 

Передчасні пологи відбулись тільки у 8,00 % жінок групи порівняння. 

Частота кесаревого розтину в цій групі обстежених була в 4,14 раза більшою, 

ніж в контрольній (28,00 % та 6,67 %, відповідно). 
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У групі порівняння недоношеність діагностовано у 8,00 % дітей, малий 

розмір плоду для гестаційного віку, внутрішньоутробна гіпоксія та синдром 

дихальних розладів мали по одному немовляти. 

Таким чином, для жінок з ановуляторним непліддям, вагітність яких 

настала після ЗІВ і які мають фактори ризику виникнення ІЦН, перебіг 

вагітності, пологів та раннього неонатального періоду супроводжується 

підвищеною частотою ускладнень.  

Висновки до розділу 7. 

1. Результати проведеного дослідження, яке комплексно висвітлює 

гормональні розлади, зміни мікробіологічного середовища піхви, порушення 

фетоплацентарного комплексу свідчать, що у жінок з істміко-цервікальною 

недостатністю, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя, 

мають місце порушення вказаних систем, які особливо виражені у хворих 

після застосування запліднення in vitro. Отримані дані доповнюють наукові 

публікації, які присвяченні дослідженню даного питання. 

2. Запропонований оптимізований комплекс ведення вагітності у жінок з 

істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування 

ановуляторного непліддя, а також осіб із групи високого ризику 

невиношування вагітності, дозволяє знизити частоту акушерських та 

перинатальних ускладнень. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено дані та новий напрямок у вирішенні завдання 

сучасного акушерства – зниження частоти акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок із групи ризику невиношування вагітності, ускладненої 

істміко-цервікальною недостатністю, на основі вивчення гормонального фону, 

мікробіоценозу статевих шляхів, функціонального стану шийки матки та 

фетоплацентарного комплексу в осіб з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, 

шляхом удосконалення комплексу діагностичних та лікувально-

профілактичних заходів. 

1. У жінок з ановуляторним непліддям чинники виникнення істміко-

цервікальної недостатності мають функціональний характер: застосування 

запліднення in vitro (ВШ=69,41; 95 % ДІ=4,12-169,23), контрольованої 

стимуляції яйників при використанні допоміжних репродуктивних технологій 

та для циклів без допоміжних репродуктивних технологій (ВШ=161,47; 95 % 

ДІ=9,52-2739,97), а також синдром полікистозних яйників (ВШ=28,34; 95 % 

ДІ=1,68-479,45). 

2. У жінок з істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли після 

лікування ановуляторного непліддя, вагітність перебігала на фоні 

акушерських ускладнень – загрози раннього мимовільного викидня – у 

28,33 % пацієнток після консервативного лікування ановуляторного непліддя 

та 78,33 % – після запліднення in vitro), загрози пізнього мимовільного 

викидня – 56,67 % та 78,33 %, загрози передчасних пологів – 38,33 % та 

46,67 %, плацентарної дисфункції – 36,67 % та 53,33 % та завершилась 

оперативним пологорозрішенням (30,00 % та 56,67 %), передчасними 

пологами (15,00 % та 16,67 %). 

3. За результатами компресійної еластографії в ІІ триместрі вагітності у 

жінок з істміко-цервікальною недостатністю виявлено, що індекс цервікальної 

еластографії в зонах інтересу внутрішнього вічка та цервікального каналу 
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відповідав 3-4 балам, тоді як у здорових вагітних – 0-1 бал; а величина 

коефіцієнта деформації в ділянці внутрішнього вічка була меншою на 49,28 % 

у пацієнток після консервативного лікування непліддя та на 46,38 % – після 

застосуванні запліднення in vitro, в цервікальному каналі – відповідно, на 40,65 

% та 39,02 %. 

4. Оцінка гормональних змін виявила в ІІ триместрі вагітності зниження 

концентрації прогестерону сироватки крові у осіб, які завагітніли за 

допомогою запліднення in vitro на 15,37 %; встановлено зростання вмісту 

пролактину та кортизолу у хворих після консервативного лікування непліддя 

(на 42,32 % та 30,69 %, відповідно) та запліднення in vitro (65,75 % та 42,67 %). 

5. Характер мікробіоцинозу піхви свідчить про його порушення, що 

проявляються зростанням кількості осіб із підвищеним рівнем кислотності 

піхвового вмісту більше 5,0 (у 56,67 % пацієнток після консервативного 

лікування непліддя та 51,67 % – після запліднення in vitro); зменшенням частки 

хворих із достатнім рівнем Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. при 

консервативній корекції непліддя в 1,6 та 1,9 раза, відповідно, при 

застосуванні запліднення in vitro – в 1,9 (p<0,001) та 2,0 раза; підвищеною 

часткою осіб з бактеріальним вагінозом (21,67 % пацієнток після 

консервативного лікування непліддя та 28,33 % - після застосування 

запліднення in vitro) та аеробним вагінітом (15,00 % та 20,0 %, відповідно). 

6. Особливостями гемодинаміки фетоплацентарного комплексу є 

порушення, виявлені при доплерометрії в 30-32 тижні вагітності в маткових 

артеріях у жінок після запліднення in vitro (зростання індексу резистентності 

на 10,64 %, пульсаційного індексу – 29,29 %, а в 38-40 тижнів вагітності – в 

артерії пуповини, про що свідчили збільшення індекса резистентності на 13,79 

%, пульсаційного індексу на 16,42 % та систоло-діастолічного співвідношення 

– на 12,39 %. 

7. Запропонована оптимізована програма заходів ведення вагітності, яка 

перебігає на фоні істміко-цервікальної недостатності, у жінок після лікування 
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ановуляторного непліддя свідчить про ефективність розроблених лікувально-

профілактичних заходів. Це підтверджується нормалізацією в 30-32 тижні 

вагітності рівня прогестерону в сироватці крові, який у хворих із стандартним 

лікуванням був меншим відносно фізіологічного параметру при 

консервативному лікуванні непліддя на 15,03 %, після запліднення in vitro – 

23,10 %; вміст пролактину у жінок після консервативного лікування непліддя 

був більшим на 17,82 %, після запліднення in vitro – на 24,10 %, при 

стандартному підході – на 25,32 % та 41,70 %, відповідно; концентрація 

кортизолу – на 10,50 % та 13,70 %, відповідно, а при стандартних заходах – на 

23,42 % та 27,36 %. 

На фоні оптимізованої програми ведення вагітності відносно 

стандартних заходів у жінок після консервативного лікування непліддя 

відмічено зниження  частоти загрози передчасних пологів в 2,3 раза, після 

запліднення in vitro – в 1,6 раза, плацентарної дисфункції – 2,1 та 1,7 раза, 

випадків мало- та багатоводдя – 1,4 та 2,3, малого для гестаційного віку плода 

та затримки росту плода – в 2,3 та 2,0 раза, передчасних пологів – в 2,0 та 2,3, 

кесаревого розтину в 1,6 та 1,4 раза. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

1. Жінок, які завагітніли після лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, 

особливо при поєднанні з такими факторами, як запліднення ін вітро, 

контрольована стимуляція яйників при використанні допоміжних 

репродуктивних технологій та для циклів без допоміжних репродуктивних 

технологій, синдром полікистозних яйників, гіперандрогенія слід віднести до 

групи ризику виникнення істміко-цервікальної недостатності. 

2. У діагностичний алгоритм невиношування вагітності для жінок групи ризику 

рекомендовано включити проведення трансвагінальної цервікометрії та 

компресійної еластографії при виконанні І генетичного скринінгу в терміні 11-

13 тижнів + 6 днів. 

3. Жінкам групи ризику при виявленні довжини шийки матки 25 мм та менше та 

збільшенні індексу цервікальної еластографії (3-4 бали) в ділянці 

внутрішнього вічка шийки матки та цервікального каналу в терміні 11-13 

тижнів + 6 днів рекомендовано  накладання профілактичного шва на шийку 

матки. 

4. Жінкам, які завагітніли після лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, 

та мають істміко-цервікальну недостатність, а також пацієнткам з групи 

ризику, які мають коротку шийку і збільшення індексу цервікальної 

еластографії, окрім механічної корекції порушення обтураційної функції 

шийки матки, рекомендовано: вагінальний прогестерон 200 мг 1 раз на добу 

до 34 тижнів + 6 днів, L-аргініну аспартат по 1 мірній ложці (5 мл) перорально 

двічі на добу на протязі 10 днів в терміні 20-22 та 30-32 тижні вагітності, 

полівітамінно-мінеральний комплекс по 1 таблетці 1 раз на добу протягом 

вагітності. 

5. Перед проведенням механічної корекції істміко-цервікальної недостатності 

при наявності патологічних вагінальних виділень показано провести санацію 
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піхви вагінальними таблетками, які містять 10 мг деквалінію хлориду на 

протязі 6 днів, та вживання симбіотику, в складі якого є молочнокислі бактерії 

Lactobacillus plantarum LP01 в кількості 2,5 млрд, Bifidobacterium breve BR03 в 

кількості 2,5 млрд та фруктоолігосахаріди один раз на добу перорально під час 

їжі на протязі одного місяця. 
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